
 

 

                                                    POZVÁNKA 

                                                                                                                                                 dňa 7.12.2022 

Produkčné, ekologické a krajinotvorné funkcie trávnych porastov 
 

                                       

Cieľom odborného seminára je ďalšie vzdelávanie a zvýšenie environmentálneho povedomia 
účastníkov pre uplatnenie udržateľného využívania prírodných zdrojov podporujúcich výrobné 
postupy, ktoré  prispievajú k ich ochrane a zmierneniu klimatickej zmeny. 
 
Cieľová skupina: stredoškolskí študenti so zameraním na poľnohospodársku prvovýrobu, na 
územný rozvoj vidieka (veková kategória od 15 –18)  
 

 Odborný seminár: Seminár je určený stredoškolským študentom pre rozšírenie ich vedomostí 

o poľnohospodárskej  činnosti v oblasti  výživy a stimulácie  tvorby biomasy trvalých trávnych 

porastov. Je organizovaný aj k problematike produkčného, ale aj mimoprodukčného 

(ekologického) a krajinotvorného hľadiska, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu 

v poľnohospodárstve. 

Hlavný organizátor: NPPC-VÚRV - ÚTPHP  Banská Bystrica 

Spoluorganizátori:  ÚKC ZSVTS Banská Bystrica, Slovenská spoločnosť pre  poľnohospodárske, 
lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy  pri SAV v Bratislave - Lúkarsko-pasienkarská 
sekcia. 
 
Kontaktné osoby: Ing. J. Čunderlík, PhD., zást. ved. ÚTPHP Banská Bystrica , RNDr. Š. Pollák, 

kontakt/ tel.: +421 48 3100213, e-mail: jozef.cunderlik@nppc.sk; <stefan.pollak@nppc.sk; 

Termín konania:  dňa 13.12. 2022     

Čas začiatku:  09:00 hod.  Čas ukončenia: 12:00 hod. 

                                                                                                                 

 
Ing. J. Čunderlík, PhD. 
      zástupca ved.  

         NPPC-VÚRV-ÚTPHP Banská Bystrica 



                                                                                                     

ODBORNÝ SEMINÁR 

Produkčné, ekologické a krajinotvorné funkcie trávnych porastov 

PROGRAM 
 

 

09:00-09:15   Registrácia účastníkov a otvorenie odborného seminára  

 

09:15-09:35   Manažment technologických systémov na trávnych ekosystémoch v    

                        podhorskej a horskej oblasti   (Ing. J. Čunderlík, PhD., NPPC-VÚRV- ÚTPHP Banská    

                        Bystrica)    

  

09:35-09:55   Produkčná  funkcia TP a jej využitie v  chove HZ (Ing. Z. Dugátová, NPPC- VÚRV- 

                        ÚTPHP Banská Bystrica)     

 

09:55-10:15   Netradičné hnojenie a využitie TTP (RNDr. Š. Pollák, NPPC-VÚRV - ÚTPHP Banská  

                          Bystrica)     

 

10:15-10:30   Prestávka – presun do hospodárskej časti s mechanizáciou / do chemického laboratória 

 

10:30-10:50   Praktická ukážka strojového parku: „Ukážka mechanizácie na obhospodarovanie trávnych  

                        porastov využívanej v podmienkach horského poľnohospodárstva ”, (Ing. J. Čunderlík,   

                        PhD., NPPC- VÚRV - ÚTPHP Banská Bystrica) 

 

10:50-11:10   Prezentácia agrochemických a biologických rozborov v laboratóriu NPPC-VÚRV - ÚTPHP      

                        s praktickou ukážkou laboratórnych zariadení pre poľnohospodársky výskum a                              

                        vývoj (Ing. Ľ. Jančová, NPPC- VÚRV- ÚTPHP Banská Bystrica ) 

 

11:10-12:00  Diskusia a ukončenie seminára 

 

 

Ing. J. Čunderlík, PhD. 

NPPC-VÚRV- ÚTPHP Banská Bystrica 


