
  

     

TLAČOVÁ SPRÁVA     2018.04.26 

k odbornému semináru s tematickou exkurziou k udržateľnosti zámerov projektu Climate 
park HUSK 1101/2.2.1/0158  „ Environmentálne hospodárenie z aspektu ochrany prírodných 

zdrojov a územného rozvoja prihraničných oblastí ” 
 

V dňoch 23.-24. apríla 2018 sa na ostrove Szentendre v obci Szigetmonostor (HU) konal  
v rámci udržateľnosti zámerov projektu Climate park HUSK 1101/2.2.1/0158 medzinárodný 
odborný seminár s tematickou exkurziou.  

Miesto konania :  
– seminára: Tradičný vidiecky dom pri Klimatickom centre Szigetmonostor, región 
Szentendre, Pešťanská župa, Maďarsko (HU), [48.68, 19.10] 
– tematickej exkurzie: Klimatické centrum (HU), Pešťanská župa, Budapešť Univerzita 
Corvinus Budapest a Národné poľnohospodárske múzeum- Városliget (HU) 

Cieľom aktivity bolo zvýšenie environmentálneho povedomia účastníkov v oblasti 
manažmentu územného rozvoja, využitia obnoviteľných zdrojov energie a vidieckeho 
hospodárenia z aspektu ochrany prírodných zdrojov. Environmentálne hospodárenie bolo 
prezentované formou odborných prednášok a formou netradičných metód skupinového 
a kooperatívneho vyučovania so zameraním na stratégiu celoživotného prístupu 
k environmentalizmu. Maďarskí partneri pripravili praktické terénne ukážky tradičného 
vidieckeho hospodárenia a súčasných možností uplatnenia sa v oblasti s vodoochranným 
záujmom – ochranné pásmo významného podzemného vodného zdroja Szigetmonostor 
(HU). Cieľovou skupinou boli študenti vysokej školy, odborná a laická verejnosť. Seminár bol 
vedený v slovensko-maďarskom jazyku.  

Prítomných bolo 36 účastníkov (z toho 16 účastníkov z Maďarska, 20 účastníkov SR/ 
v zastúpení bratislavského, trenčianskeho, žilinského, prešovského a banskobystrického 
kraja). 

Problematika udržateľného rozvoja územia v prihraničných oblastiach na Slovensku a na 
ostrove Szentendre v Maďarsku bola riešená v spolupráci s vedúcim partnerom LP 
Szigetmonostor (HU), v mene projektových partnerov (PP) Univerzita Corvinus Budapest 
(HU), Regionálneho environmentálneho centra pre strednú a východnú Európu Szentendre, 
Samosprávou obce Pócsmegyer (HU) a zo slovenskej strany Národným poľnohospodárskym 
a potravinárskym centrom - Výskumným ústavom trávnych porastov a horského 
poľnohospodárstva v Banskej Bystrici (NPPC-VUTPHP).  
Organizáciou poverený CBP Climate park: NPPC-VUTPHP Banská Bystrica, SR 

Aktivita sa realizovala v spolupráci so vzdelávacími inštitúciami Katedrou ekonómie EF UMB 
Banská Bystrica (SK) a členskej organizácie Územného koordinačného centra ZSVTS v Banskej 
Bystrici (SK).  

Kontaktné informácie:  

Slovenská republika: 

NPPC – Výskumný ústav trávnych porastov a hors-

kého poľnohospodárstva Banská Bystrica 

Alena Rogožníková, odbor Agrochémie, 

koordinátor CBP a manažér projektu Climate park  

Tel.:+421903557406  e-mail: rogoznikova@vutphp.sk   

Maďarsko: 

Samospráva obce Szigetmonostor 

Molnár Zsolt, starosta obce a  

koordinátor projektu Climate park 

tel:+36703161826 

e-mail: klimapark@szigetmonostor.hu 
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PROGRAM 
„ Environmentálne hospodárenie z aspektu ochrany prírodných zdrojov a územného rozvoja 

prihraničných oblastí ” 
Dňa 23.04.2018 – I. deň podujatia 

14:30-14:45  Registrácia účastníkov vzdelávacej aktivity (K. Orságová /SK; E. Orbán /HU) 

14:45-15:00  Privítanie účastníkov a otvorenie seminára prednáškou prezentovaním projektu 

Klimatický park: „Manažment cezhraničnej spolupráce”, s informáciou o (územnej 

Cezhraničnej spolupráci Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013), (RNDr. A. 

Rogožníková, NPPC-VUTPHP Banská Bystrica /SK; E. Orbán, Szigetmonostor /HU) 

15:00-15:15  Prednáška: „Územný rozvoj vidieka v podmienkach východného výbežku Podunajskej 

nížiny - pri ústí riek Hron a Ipeľ ", (RNDr. A. Rogožníková, NPPC-VUTPHP B. Bystrica/ SK)  

15:15-17:00 Ukážky dobrej praxe: Tradičné vidiecke hospodárenie, spracovanie poľnohospodárskych 

produktov a domácich výrobkov–mletie obilnín, príprava pekárenských čerstvo 

pečených výrobkov, zhodnocovanie sekundárnej produkcie ciroku a kukurice (T. 

Németh, Á. Bodnár,  E. Orbán, Szigetmonostor - Horány /HU)   

17:15-18:00 Ukážky dobrej praxe: Cyklické hospodárenie a ručné remeselné práce zhodnocujúce 

prírodný materiál recyklačnými metódami (K. Várbíró, Szigetmonostor /HU) 

18:15-18:30 Prednáška: „Bohatstvo podzemných vôd Žitného ostrova”, (Ing.K. Orságová, PhD.;  

Katedra ekonómie EF UMB Banská Bystrica a Ing. Z. Perhácsová, PhD., Fakulta ekológie a 

environmentalistiky TU Zvolen / SK)/ SK)   

18:30-18:45 Prednáška: „Cyklické využitie digestátu ako hnojiva organického pôvodu”,(RNDr. A. 

Rogožníková, Ing. J. Čunderlík, PhD., NPPC-VUTPHP Banská Bystrica/ SK)     

18:45-19:15  Premietanie 2 krátkych dokumentárnych filmov vytvorených v rámci projektu Climate 

park: „Obnoviteľné zdroje energie a Klimatický park na ostrove Szentendre”. 

19:15-19:30 Diskusia a ukončenie programu prvého dňa podujatia 

Dňa 24.04.2018 – II. deň podujatia 

08:00 - Otvorenie II. dňa podujatia prehliadkou Klimatického parku a vystavovanej expozície 

Klimatického centra (Molnár Zs., Szigetmonostor / HU; A. Rogožníková, NPPC-VUTPHP 

Banská Bystrica /SK) 

Ukážky dobrej praxe územného rozvoja s uplatnením OZE : Presun účastníkov tematickej exkurzie 

elektrobusom (zabezpečeného v rámci projektu Klimatický park) k stanovištiu náučného chodníka 

mokrade, k Pastierskemu brodu cez rameno Dunaja s prevozom osobnou loďou na elektropohon na 

ľavý breh Dunaja do obce Szentendre. Prehliadka centra Peštianskej župy, ktorého 2/3 obyvateľstva 

je zabezpečovaných pitnou vodou z podzemných zdrojov ostrova Szigetmonostor. V Národnom 

poľnohospodárskom múzeu - Pešť bola stála expozícia vývoja poľnohospodárstva v 19. a v 20. storočí. 

15:00        Záver a ukončenie seminára  

                                                                                 RNDr. Alena Rogožníková 
koordinátor CBP, manažer projektu HUSK 

splnomocnenec štatutárneho zástupcu NPPC  
pre Climate park, odbor Agrochémie 

NPPC-VUTPHP Banská Bystrica 



  

     

     FOTODOKUMENTÁCIA 
 

k odbornému semináru s tematickou exkurziou realizovaného v rámci medzinárodného 
partnerstva a udržateľnosti zámerov k projektu Climate park v rámci Programu cezhraničnej 

územnej spolupráce HUSK1101/2.2.1/0158 : 

„ Environmentálne hospodárenie z aspektu ochrany prírodných zdrojov a 
územného rozvoja prihraničných oblastí ” 

Odborný gestor: Manažment projektu Climate park, koordinátor projektu Molnár Zsolt, 
Szigetmonostor (HU) a koordinátorka za CBP Climate park Alena 
Rogožníková, NPPC-VUTPHP Banská Bystrica (SK)  

Dátum konania: 23.-24.04.2018 
Miesto konania: Szigetmonostor, región Szentendre, Pešťanská župa, Pešť, Maďarsko  

Climate park: GPS: 48.73,19.13 
 
 

 
 

 
 


