
Festival environmentálnych  
výučbových programov

21. – 23. november 2022

Slovenská agentúra životného prostredia 
Vás pozýva 

na 24. ročník festivalu ŠIŠKA

Hlavná téma: ZMENA KLÍMY

 
Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Európska únia
Kohézny fond

Hotel Remata



RÁMCOVÝ PROGRAM

PONDELOK 21. 11. 2022

16.00 – 18.00 h Registrácia účastníkov

18.00 – 19.30 h  Večera

20.00 – 21.00 h Krok a rok pre klímu – panelová diskusia 

   (moderátorka Boglárka Kurka Ivanegová a hostia)

21.00 – 21.30 h  Prezentácia publikácií a materiálov

UTOROK 22. 11. 2022

07.00 – 08.00 h Raňajky

08.00 – 10.00 h BLOK 1 – prezentácie

10.00 – 10.30 h Prestávka na občerstvenie

10.30 – 12.00 h BLOK 2 – prezentácie

12.00 – 13.00 h Obed

13.00 – 17.00 h  Exkurzie – lektorovaná návšteva banského skanzenu Cigeľ a Košských mokradí 

   (lektori Michal Oršula a Roman Slobodník)

18.00 – 19.00 h Večera 

20.00 – 22.00 h Spoločenský večer

STREDA 23. 11. 2022

07.00 – 08.00 h Raňajky

09.00 – 10.15 h BLOK 3 – prezentácie 

10.15 – 10.30 h  Prestávka na občerstvenie

10.30 – 12.00 h BLOK 4 – prezentácie

12.00 – 13.00 h Obed

Sprievodné výstavy: 

Scenáre pre prírodu – výstava prezentuje základný scenár a alternatívy vývoja prírody  

na Slovensku do roku 2050

Zelený svet – výtvarné diela 26. ročníka umeleckej súťaže na tému  

„Lokálnosť je naša budúcnosť“



KONGRESOVÁ SÁLA

BLOK 1

utorok

22. 11. 2022

8.00 Prečo nás nikto nepočúva? (Michal Kutlík, Pestrec, o.z.)

8.40 Pôda živá, zdravá, úrodná (Ľubomír Marhavý, Biopratex s.r.o.) 

9.25  Praktické tipy na učenie ku klíme  

 (Veronika Pogányová, SEV SAŽP Dropie)

9.50 SmartBooks sa otvára pre EV (Peter Botek, SmartBooks)

BLOK 2

utorok

22. 11. 2022

10.30 Program Požičaná planéta (Jaroslav Blaško, dive 2000 production)

11.00 Projekt „Zlepšenie kvality ovzdušia” školám  

 (Jana Pavlíková, Petra Baďurová Renčová,SAŽP) 

11.30 Pobytový program Environmentální technologie  

 (Michal Medek, SEV Kaprálův mlýn a FSS Masarykovy univerzity, ČR) 

BLOK 3

streda

23. 11. 2022

9.00 Matematika v prírode (Slavomíra Rovňanová, Vedecká hračka o.z.)

9.15 Chránime si prírodu, začíname v škôlke  

 (Erika Václaviková, MŠ Rimavská Sobota) 

9.25 Ukážka aktivity „S alebo bez“  

 (Anna Gondová, ŠOP SR, CHKO-BR Poľana)

9.45 Dažďová záhrada ale inak (Katka Vajliková, SEV SAŽP Dropie) 

10.30  Máme v srdci les (Slávka Pavlová, Lesy SR)

10.45 Vzdelávacie aktivity vo vzťahu k samosprávam  

 (Mária Kevická, VEPOS Horného Turca n.o.)

11.15 Klimatická zmena a jej vplyv na čistiarne odpadových vôd   

 (Ivana Marko, Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.)

11.30 Voda a vzduch nad zlato – využitie záujmových krúžkov v MŠ    

 (Jarmila Filipčíková, CMŠ Gianny Berettovej Mollovej, Bratislava)

* Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Aktuálny program nájdete na www.ewobox.sk/sazp/siska

ROKOVACIA MIESTNOSŤ

BLOK 1

utorok

22. 11. 2022

8.00 Vtáky a zmena klímy   

 (Roman Slobodník, Ochrana dravcov na Slovensku) 

8.20 Živá učebňa zmeny klímy  

 (Jarmila Lehotayová, Lívia Nistorová, ZŠ Rakovec nad Ondavou)

8.40 Projekt „Teaching green“ (Imo Jakab, v zastúpení OZ Strom života) 

8.55 Procesy zapájajúce obyvateľov do podpory biodiverzity  

 na sídliskách 

 (Dana Bardonová, Jana Ďurová, CEVEV Malá líška)

9.15 Ochutnávka programu Roots & Shoots  

 (Martina Urbanová, Green Foundation)

9.45 Komunitné vzdelávanie a naša krajina  

 (Dagmar Janišová, ZŠ Zemianska Olča)

BLOK 2

utorok

22. 11. 2022

10.30 Vzdelávanie spotrebiteľov k podpore obehovej ekonomiky  

 (Božena Stašenková, Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska)

10.50 Zero-waste projekt Planéta Zem sa usmieva  

 (Dana Moderdovská, Smiling Planet s.r.o.) 

11.20 Zatoč s odpadom a čo je nové?  (kolektív EV, SAŽP) 

11.50 Projekt „CimaBest“  (Andrej Šijak, SAŽP)

PODROBNÝ PROGRAM

BLOK 4

streda

23. 11. 2022

http://www.ewobox.sk/sazp/siska


Organizátor: Slovenská agentúra životného prostredia, odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety

Termín: 21. – 23. november 2022

Miesto konania: Hotel Remata

Hotel je situovaný v rekreačnej oblasti Remata, ktorá sa vyznačuje krásnymi prírodnými scenériami. Patrí do regiónu 

Hornej Nitry presláveného hlavne baníctvom. Hotel sa nachádza 20 km od Bojnického zámku, ktorý je druhou 

najnavštevovanejšou kultúrnou pamiatkou Slovenska. Disponuje parkoviskom pre osobné autá, pričom parkovanie je 

pre ubytovaných hostí bezplatné. Celý hotel je nefajčiarsky a k dispozícii je bezplatná WI-FI. 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 

V prípade, že sa z rôznych dôvodov nebudete môcť podujatia zúčastniť, prosíme Vás o bezodkladné nahlásenie 

na nižšie uvedených kontaktoch, uvoľníte tým miesto ďalším záujemcom v poradí.

Dopravné spojenie: Vlaky premávajú zo smerov Prievidza a Horná Štubňa. Vlaková zastávka Remata sa nachádza cca 

600 metrov od hotela. Autobusy premávajú zo smerov Prievidza a Handlová (cestovný poriadok on-line  

na www.cp.sk). Autobusová zastávka Ráztočno, Remata, chata rázcestie sa nachádza cca 4 kilometre od hotela. 

Odporúčame preto uprednostniť vlakové spoje. V prípade, že potrebujete zvoz z autobusovej zastávky do hotela, 

napíšte nám na siska@sazp.sk. Účastníci festivalu si môžu vymieňať informácie ohľadne vzájomného zdieľania jázd 

na tomto linku.

Účastníci budú ubytovávaní recepciou hotela postupne podľa času príchodu a požiadaviek uvedených v prihláške. 

Ubytovanie je zabezpečené v dvoj- alebo trojlôžkových izbách s oddelenými posteľami. Počas festivalu majú účastníci 

zabezpečené ubytovanie a stravu bezplatne. Vložné na festival sa neplatí. Účastníci si hradia len cestovné náklady. 

Z dôvodu plynulého zabezpečenia programu prosíme všetkých prednášajúcich, aby si svoje prezentácie doniesli 

na USB kľúči (formát .ppt, .pptx, .pdf). Pri registrácii budú jednotlivé prezentácie nahrávané do notebooku.   

Nahlásené panelové prezentácie si účastníci môžu pripevniť na drevené korkové nástenky s rozmermi 85 x 115 cm. 

Spôsob uchytenia: špendlíky, pripináčiky (je potrebné si priniesť). Prinesené publikácie a materiály určené 

na distribúciu účastníkom si organizácie umiestnia do určenej miestnosti podľa inštrukcií organizátorov.

Exkurzie sa uskutočnia za každého počasia čomu je potrebné prispôsobiť vrchné oblečenie a obuv (mala by byť 

pevná a vyššia).

Súčasťou tohto ročníka bude aj hlasovanie o najlepší príspevok, ktoré sa uskutoční po ukončení festivalu na stránke 

www.ewobox.sk/sazp/siska. 

Festival ŠIŠKA 2022 je realizovaný v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie 

poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku. Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho 

fondu v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia.

Kontakt:

e-mail: siska@sazp.sk, tel: 048 4374 194, 048 4374 197, mob: 0905 642 295

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

http://www.cp.sk
mailto:siska@sazp.sk
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mYU0bym5CcWShlk65275WKkehB_Ko4XW/edit#gid=1472623002
http://www.ewobox.sk/sazp/siska
mailto:siska@sazp.sk

