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- Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky, Zemianska Olča  

- minulosť - záchranná stanica dropa fúzatého  

- súčasnosť - environmentálne Stredisko, neformálna EV   

- budúcnosť – klimatické laboratórium na implementovanie adaptačných a 

mitigačných opatrení pri zmierňovaní zmeny klímy  (Climate Change Living Lab) 

 

 

 

 

Stredisko environmentálnej výchovy Dropie 
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Rozvoj SEV Dropie  

Opatrenie 1:  Rozvoj kapacít a inštitucionálne zabezpečenie SEV Dropie 

-personálne kapacity  

-vybavenie  

Opatrenie 2:  Inovácia a skvalitnenie ponuky SEV Dropie 

-programová ponuka CChLL 

-samoobslužná enviro náučná lokalita (ENL) 

-vedecko-výskumné účely 

Opatrenie 3:  Marketing a PR SEV Dropie 

-dizajn 

-komunikačná stratégia  
 

 

 

 



Modelové SEV Dropie  
Climate Change Living Lab  
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- realizátor – Slovenská agentúra životného prostredia  

- partneri projektu – Bjerknes Center for Climate Research (Bjerknes – 

centrum pre výskum klímy), mesto Trondheim  

- finančné zdroje: 1 200 000 € 

- odhadované trvanie: 36 mesiacov   
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Modelové SEV Dropie  

Climate Change Living Lab  

 
- komplexné vzdelávacie centrum - znalosti v oblasti zmeny klímy (odborní 

pracovníci SEV Dropie, externý odborník)  

-  plánovanie a implementácia mitigačných a adaptačných opatrení (spolupráca so 

študentmi)  

- pre školy, samosprávy, odbornú a laickú verejnosť 
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Modelové SEV Dropie  
Climate Change Living Lab  

 1. vonkajšie mitigačné a adaptačné opatrenia: biotechnologické „zelené“ opatrenia 
v areáli, vodopriepustná infraštruktúra, cesty a parkoviská prístupné pre ľudí so 
zníženou pohyblivosťou, biodynamické osvetlenie areálu, vonkajšie hygienické 
zariadenia so samostatnými toaletami v súlade s európskou normou EN 16941, 
Sanitácia odpadových vôd 
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Modelové SEV Dropie  
Climate Change Living Lab  

 2. vnútorné mitigačné opatrenia: fotovoltaický panelový systém, tepelné čerpadlo, 
inteligentné meracie a samoregulačné systémy, núdzové osvetlenie, detektor 
dymu, kamerový a bezpečnostný systém 
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Modelové SEV Dropie  
Climate Change Living Lab  

 3. opatrenia na rozvoj zručností: zriadenie pracovnej skupiny, laboratórium pre 
zmenu klímy, školský program „Climate Change Living Lab“, metodická príručka pre 
školy, praktický sprievodca a workshopy  pre samosprávy „Realizácia plánov 
adaptačných a mitigačných opatrení v katastroch obcí“ 
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Programy  SEV Dropie  

 - jednodňové a pobytové programy: školy, mládež, verejnosť 
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Projekty  

LIFE + Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné Lúky   

- ochrana biotopov vtákov európskeho významu : strakoša kolesára (Lanius minor), ľabtušky 

poľnej (Anthus campestris), sokola červenonohého (Falco vespertinus) 

- obnovenie hniezdiacich a potravinových biotopov cieľových druhov – obnova pasienkov, 

mokradí, výstavba hmyzích hotelov, vtáčích búdok, tvorba hávedníkov, výsadba stromov, 

orezávanie vŕb (dobrovoľnícke víkendovky)  

- výučbový program Tajomstvá hávede  
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Projekty  

LIFE + Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné Lúky  

-v realizácii – náučný chodník Príbeh krajiny v SEV SAŽP Dropie 

-rekonštrukcia starej a výstavba novej pozorovateľne v CHVÚ Ostrovné Lúky  

-workshopy pre samosprávy, pedagógov, poľnohospodárov, dobrovoľníkov  

-prezentácie, exkurzie pre študentov a verejnosť  
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Projekty  
Interreg V-A SKHU/1601/1.1/258 
Chute podunajskej prírody  
- úsilie po oboch stranách Dunaja zachovať prírodné a kultúrne dedičstvá a využiť ich         

  v prospech obnovy vidieka 

- vedúci partner ZODŽO :  

-vybudovanie zážitkového enviro-infocentra – trstinový altánok, pocitový chodník, lanová  

     dráha, dažďová záhrada 
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 Projekty  
- Interreg V-A SKHU/1601/1.1/258 

Chute podunajskej prírody 

- bioremediácia jazera 

- revitalizovanie zdroja pitnej vody 

- založenie škôlky pôvodných ovocných druhov stromov regiónu 

- štúdia k verejným dažďovým záhradám  

- tlač pohľadníc zo starých fotografií  

- dobrovoľnícke aktivity – Čistenie Lúk, hmyzie hotely, búdky  
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Projekty  

NP HA3 – Informačné aktivity v oblasti ochrany prírody a krajiny  

1. Zelenšie samosprávy a poľnohospodárstvo v územiach NATURA 2000 

2. Networking 

3. Ako sa to robiť dá - motivačný workshop pre pedagógov MŠ a ZŠ  

    o tom, ako učiť o prírode v prírode 
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Projekty  

NP HA3 – Informačné aktivity v oblasti ochrany prírody a krajiny  

4. Výskumnícke workshopy pre deti v SEV Dropie - 3-dňový workshop pre deti ZŠ zameraný na 

spoznávanie prírody a zložiek životného prostredia priamo v prírode. 

5. Envirosúťaž HYPERICUM - environmentálna súťaž pre školy zameraná na spoznávanie 

prírodného a kultúrneho dedičstva svojho bezprostredného okolia 
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Prednášky, besedy a praktické ukážky na školách, 
konferenciách, metodických dňoch, významných 

medzinárodných dňoch 
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 Prírodná ukážková certifikovaná záhrada 
Víkend parkov a záhrad  
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Envirohry 2019 
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Ďakujem za pozornosť ! 

Lilla Szabóová 

Lilla.szaboova@sazp.sk 


