1.1 Medzinárodné konferencie „Kultúra a životné prostredie“
I. international conference: „Culture and Environment: Natural and culture-historical values of
the town and landscape around Banská Štiavnica”, Banská Štiavnica, 11.12.1995.
Cieľom bolo predstaviť projekt zameraný na kultúrno-historické a krajinno-ekologické
podmienky rozvoja Banskej Štiavnice. Podujatie pojednávalo najmä
o archeologických, architektonických a technických hodnotách v nadväznosti na prírodné danosti
regiónu a o ďalších možnostiach ich využitia.
II. international conference: „Culture and Environment: Cultural Landscapes in DanubeCarpathian region”, Banská Štiavnica, 7. – 8.11.1996.
Cieľom bolo prezentovať projekt, ktorého základom bol výskum vzťahov medzi prírodou a kultúrou
s dôrazom na prejavy týchto vzťahov vo využití zeme. Podujatie bolo zamerané na uvedomovanie si
dôležitosti zlepšenia tradičného využitia kultúrnej krajiny. Jednou z úloh bolo aj získať
spoluriešiteľov do projektu, a to ďalšie štáty Dunajsko-Karpatského regiónu. Na podujatí sa
podieľali zástupcovia národných komisií UNESCO z Rumunska, Maďarska a Slovenska.
III. international conference: „Culture and Environment: Evaluation and Perception of
Landscape Patterns“, Banská Štiavnica, 23. – 25.10.1997.
Cieľom bolo prezentovať v nadväznosti na predchádzajúcu konferenciu výsledky projektu
zameraného na uvedomovanie si dôležitosti zlepšenia tradičného využitia kultúrnej krajiny, ktoré
napĺňa kultúrny a environmentálny rozmer spoločenského rozvoja.
IV. international conference: „Culture and Environment: Cultural Landscapes for Ecological
Networks“, Banská Štiavnica, 15. – 17.10.1998.
Cieľom bolo prezentovať výsledky projektu, ktorý pojednáva o zásadnom význame kultúrnej krajiny
pre ekologické siete a biodiverzitu. Súčasťou podujatia bola exkurzia „Ecological networks in old
cultural ladscape: an old mining landscape around UNESCO World Cultural Heritage Site Banská
Štiavnica“.
V. international conference: „Culture and Environment: Cultural Landscapes – Material Reality
or Social Construction“, Banská Štiavnica, 21. – 23.10.1999.
Cieľom bolo prezentovať výsledky projektu, ktorý pojednáva o význame kultúrnej krajiny v
environmentálnej politike a v priestorovom plánovaní. Na podujatí sa zúčastnili mnohé významné
osobnosti, ako minister životného prostredia Holandska (J. Pronk), minister životného prostredia
Slovinska (P. Gantar), výkonný riaditeľ UNEP (K. Toepfer) a ďalší.
VI. international conference: „Culture and Environment: Integrated Approach to Cultural
Landscape in Environmental Policy“, Banská Štiavnica, 26. – 28.10.2000.
Cieľom bolo prezentovať kultúrnu krajinu ako rozhodujúcu súčasť životného prostredia a zároveň
súčasť nášho kultúrneho dedičstva. Na podujatí boli rozvinuté tézy integrovaného prístupu
k pôdnemu fondu (Agenda 21, kapitola 10), starostlivosti o kultúrnu krajinu v zmysle trvaloudržateľného rozvoja s dôrazom na postavenie integrovaného prístupu ku kultúrnej krajine
v legislatíve životného prostredia.
VII. international conference: „Culture and Environment: Present stage and the perspectives of the
ecology and environmentalistics“, Banská Štiavnica, 11. – 12.9.2001.
Tento ročník konferencie bol organizovaný spolu s celou Fakultou ekológie a environmentalistiky
TU vo Zvolene pri príležitosti 10. výročia jej založenia, ako súčasť konferencie „Súčasný stav a
perspektívy ekológie a environmentalistiky“. Cieľom bolo zhodnotiť vedecko-pedagogickú činnosť
fakulty. Podujatie poskytlo prehľad o napĺňaní a špecifikách študijných programov na jednotlivých
katedrách. Cieľom bolo zároveň prezentovať vývoj, súčasný stav a perspektívu ekológie
a environmentalistiky ako aj výskum ekologického zamerania, avšak s dôrazom na genézu a náplň

študijných a vedných odborov na slovenských vysokých školách, najmä na Fakulte ekológie
a environmentalistiky TU vo Zvolene.
VIII. international conference: „Culture and Environment: Management of the life quality in
regions and communities“, Banská Štiavnica, 29. – 31.5.2003.
Cieľom bolo prezentovať skúsenosti s manažmentom environmentálnej kvality v regiónoch
a obciach, prípadové štúdie, projekty záchrany a obnovy kultúrneho a prírodného dedičstva.
Hlavným zámerom podujatia bolo definovať problematiku kompetencií v environmentálnom
manažmente, v regionálnej a miestnej správe životného prostredia, problémy s prenosom
kompetencií na lokálnu úroveň.
IX. international conference: „Culture and Environment: Living in the rural Europe“, Banská
Štiavnica, 25. – 27.11.2004.
Cieľom bolo prezentovať a rozvíjať tematiku vybraných problémov vidieckej krajiny. Priebeh
podujatia bol tematicky rozdelený do troch častí: „Ako môže vidiecka krajina prežiť?“, „Identita
krajiny a identita obyvateľov“, „Hodnotenie krajinného rázu“.
X. international conference: „Culture and Environment: Who makes the Landscape“, Banská
Štiavnica, 7. – 9.9.2005.
Cieľom bolo prezentovať a diskutovať na témy späté s 10 najdôležitejšími otázkami krajinnej
ekológie.

1.2 Vedecké konferencie „Vybrané aspekty integrovaného manažmentu
životného prostredia“
I. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou: „Vybrané aspekty integrovaného manažmentu
životného prostredia – Selected aspects of integrated environmental management",
Zvolen, 12. – 13.9.2013.
Cieľom bolo vyhodnotiť proces rozvoja integrovaného manažmentu životného prostredia (IMŽP) v
Slovenskej republike v kontexte inštitucionálnych nástrojov IMŽP, ktoré majú v základných cieľoch
stanovenú priestorovú organizáciu. Priebeh podujatia bol tematicky rozdelený do piatich častí: I.
„Právne aspekty manažmentu ŽP“, II. „Ekonomické aspekty manažmentu ŽP“, III. „Krajinnoekologické aspekty manažmentu ŽP“, IV. „Inžiniersko-environmentálne aspekty ŽP“, V. „Edukačné
aspekty manažmentu ŽP“.
II. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou: „Vybrané aspekty integrovaného manažmentu
životného prostredia – Selected aspects of integrated environmental management",
Zvolen – Banská Štiavnica, 20. – 21.11.2014.
Táto konferencia bola usporiadaná ako jubilejná pri príležitosti 20. Výročia založenia Katedry
UNESCO. Cieľom bolo po roku od I. konferencie vyhodnotiť proces rozvoja integrovaného
manažmentu životného prostredia (IMŽP) v SR so zdôraznením potreby jeho plnej implementácie do
environmentálnej legislatívy, a tým aj do každodennej praxe. Priebeh podujatia bol tematicky
rozdelený do troch častí: I. „State of the art” integrovaného manažmentu, II. „Quo vadis” – čo a
ako možno integrovať?, III. „Best practices” – prípadové štúdie.
Súčasťou tejto konferencie bolo aj slávnostné pripomenutie si 20. výročia vzniku Katedry UNESCO
v Banskej Štiavnici.
III. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou: "Selected Aspects of Integrated Environmental
Management. Pôda a voda“, Zvolen, 17. 9. 2015, konferencia pri príležitosti „Medzinárodného
roku pôdy 2015“
Cieľom konferencie bolo hodnotenie procesu rozvoja integrovaného manažmentu životného
prostredia (IMŽP) v Slovenskej republike, s dôrazom na starostlivosť a ochranu pôdy a vody v
krajine (ďalej pôda a voda). IMŽP v tomto smere aj napriek iniciatívam, úsiliu a právnym predpisom

nie je ešte plne implementovaný do každodennej praxe. Pre právny nástroj IMŽP je potrebná dobre
fungujúca legislatíva, ktorá je základom pre všetky ostatné výkonné nástroje. Ďalšou nevyhnutnou
podmienkou pre rozvoj IMŽP (pôda a voda) je výskum a vzdelávanie. Témou konferencie aj v
znamení Medzinárodného roku pôdy (International Year of Soils), za ktorý OSN vyhlásila práve rok
2015, bola diskusia o všetkých vyššie uvedených problémových okruhoch IMŽP (pôda a voda) a
vytýčenie priorít pre budúcnosť.
Konferencia pozostávala zo 4 tematických blokov:
I. Právne a ekonomické aspekty manažmentu ŽP (pôda a voda)
II. Krajinno-ekologické aspekty manažmentu ŽP (pôda a voda)
III. Inžiniersko-environmentálne aspekty ŽP (pôda a voda)
IV. Edukačné aspekty manažmentu ŽP (pôda a voda).
IV. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou: „Selected Aspects of Integrated Environmental
Management. Ochrana životného prostredia a hospodársky rozvoj“, Zvolen, 22. september
2016, konferencia pri príležitosti osláv 25. výročia založenia Fakulty ekológie a environmentalistiky
a pri príležitosti „World Water Week 2016: Water and Growth“
Cieľom konferencie bolo hodnotenie procesu rozvoja integrovaného manažmentu životného
prostredia (IMŽP) v SR a EÚ, s dôrazom ochranu životného prostredia a hospodársky rozvoj.
Nevyhnutnými podmienkami pre správne vykonávanie IMŽP v praxi je dobre fungujúca legislatíva,
výskum aj vzdelávanie. Témou konferencie, v súlade s World Water Week v roku 2016 v Štokholme:
Water and Growth, bolo prepojenie vedeckého chápania, edukácie, politiky a rozhodovania vyvíjať
konkrétne riešenia v oblasti ochrany životného prostredia, udržateľného rozvoja, pretože tieto sú
najdôležitejším hnacím motorom zeleného a sociálno-ekonomického rastu.
V. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou: „Selected Aspects of Integrated Environmental
Management. Ciele trvalo udržateľného rozvoja: SDG 6“ so zreteľom na čistú vodu a hygienu,
turizmus pre rozvoj, prírodnú a kultúrnu rozmanitosť a dedičstvo“, Zvolen, 23. – 24. 10. 2017
vedecká konferencia pri príležitosti vyhlásenia roku 2017 ako Medzinárodného roku trvalo
udržateľného cestovného ruchu pre rozvoj (Sustainable tourism for development).
Cieľom konferencie bolo hodnotenie integrovaného manažmentu životného prostredia (IMŽP) v SR
a EÚ, s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj. Témou konferencie bolo vyvíjať konkrétne riešenia v
oblasti udržateľného rozvoja, turizmu, účinného využívania prírodných zdrojov, ochrany životného
prostredia, kultúrnych hodnôt, rozmanitosti a dedičstva, prepojením vedeckého chápania, edukácie,
politiky a rozhodovania. Podporným dokumentom je „Premena nášho sveta: AGENDA 2030 pre
udržateľný rozvoj“ (Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development).
Súčasťou konferencie bol aj Národný konzultačný workshop (GWP). Terénna exkurzia sa konala
v regióne Zvolen – Sliač – Kováčová – Povodie Slatiny.
Konferencia pozostávala z 2 tematických blokov: Ciele TUR a veda, Ciele TUR: voda a vzdelávanie.
VI. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou: „Selected Aspects of Integrated Environmental
Management. Stav životného prostredia – prejav prírodného a kultúrneho dedičstva“, Zvolen,
11. – 12. 11. 2019
Cieľom konferencie bolo hodnotenie integrovaného manažmentu životného prostredia (IMŽP) v SR
a EÚ, s dôrazom na stav životného prostredia – prejav prírodného a kultúrneho dedičstva
Konferencia pozostávala z 3 tematických blokov:
I. Krajinno-ekologické aspekty manažmentu kultúrneho a prírodného dedičstva
II. Hydroekologické aspekty manažmentu kultúrneho a prírodného dedičstva
III. Iné aspekty manažmentu kultúrneho a prírodného dedičstva
Terénna exkurzia prebiehala v rámci lokality Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva
UNESCO Banská Štiavnica.

VII. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou: „Selected Aspects of Integrated Environmental
Management. Kultúra a životné prostredie“, Zvolen, Banská Štiavnica, 10. – 11. 10. 2019

Konferencia sa konala pri príležitosti 25. výročia založenia Katedry UNESCO. Vedecká časť
pozostávala za nasledovných blokov: Prístupy k integrovanému manažmentu životného prostredia a
Kultúra myslenia, správania, rozhodovania a konania v starostlivosti o životné prostredie:
ekologické, environmentálne, ekonomické, technické, politicko-právne, filozofické, etické,
psychologické a edukačné aspekty. Slávnostná časť sa konala v Banskej Štiavnici a súčasťou bola aj
terénna exkurzia po banskoštiavnických tajchoch.

1.3 Ostatné konferencie organizované a spoluorganizované Katedrou
UNESCO
1. Vedecká konferencia „Trvalo udržateľný rozvoj krajiny a ochrana ŽP“,
Banská Štiavnica, 1996.
Bola to jedna z prvých vedeckých konferencií na túto tému, organizovaných Katedrou. Zúčastnili sa
na nej predovšetkým domáci odborníci a niekoľko zahraničných účastníkov. Jej hlavnou témou
bolo, ako presadzovať tézy trvalo-udržateľného rozvoja z konferencie UNCED 1992 v Rio de
Janeiro tak, aby sa táto snaha nerozplynula do administratívnych postupov.
2. Vedecká konferencia: „Desať rokov Agendy 21“,
Banská Štiavnica, 10.5.2002.
Podujatie bolo organizované Katedrou UNESCO a Katedrou aplikovanej ekológie FEE TU vo
Zvolene v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia v Banskej Bystrici pod záštitou
ministra životného prostredia, ako sprievodné podujatie VIII. medzinárodného filmového festivalu
Envirofilm 2002. Cieľom bolo vyhodnotiť desaťročie aktivít v oblasti zavádzania Agendy 21 do
praxe v Slovenskej republike a načrtnúť ďalšie perspektívy v oblasti trvalo-udržateľného rozvoja
v rámci štyroch tematických okruhov: „Implementácia Agendy 21 do environmentálnej
a hospodárskej politiky Slovenskej republiky“, „Agenda 21 vo vede a výskume“, „Agenda 21
vo vzdelávaní a výchove“, „Odraz Agendy 21 vo filozofii, morálke a ľudských hodnotách“.
3. Medzinárodná konferencia „Identifikácia s krajinou a prostredím vo vidieckej Európe“,
(Azonosulás a Tájjal és a Környezettel a Vidéki Európában).
Banská Štiavnica, 9. – 10.6.2006.
Táto konferencia bola organizovaná spolu so Svetovou radou maďarských profesorov. Tematicky
bola pokračovaním posledných dvoch konferencií Kultúra a životné prostredie. Tak isto sa zamerala
na vidieckú krajinu. Zúčastnili sa jej odborníci zo Slovenska a Maďarska, rokovací jazyk bol
anglický, slovenský a maďarský.
4. Medzinárodná vedecká konferencia: „Ecology and the Environmental Sciences“,
Zvolen, Banská Štiavnica, 22. – 23.5.2007.
Konferencia bola spoluorganizovaná pri príležitosti 15. výročia založenia Fakulty ekológie
a environmentalistiky TU vo Zvolene a zároveň pri príležitosti 55. výročia vzniku Technickej
univerzity vo Zvolene. Cieľom bolo zhodnotenie vedecko-pedagogickej činnosti fakulty. Podujatie
poskytlo prehľad o napĺňaní a špecifikách študijných programov na jednotlivých fakultách, ako aj
prehľad o rozvoji a perspektívach Fakulty ekológie a environmentalistiky. V tomto roku mala byť
táto konferencia pokračovaním konferencií Kultúra a životné prostredie.
5. Medzinárodná konferencia: „Materinský jazyk a profesionálny jazyk“,
Banská Štiavnica, 13. – 14.6.2008.
Táto konferencia bola organizovaná v rámci projektu APVV 0240-07, v spoluorganizátorstve so
Svetovou radou maďarských profesorov. Tematika bola zvolená v súvislosti s tým, že v rámci stále
intenzivnejšej spolupráce v EU je významným prvkom aj vzájomné porozumenie odborných textov
v rôznych jazykoch, aspoň medzi susediacimi jazykmi, resp. medzi jazykom väčšinového národa
a národnostných menšín. Konferencie sa zúčastnili odborníci zo Slovenska a Maďarska, rokovací
jazyk bol anglický, slovenský a maďarský.

6. Medzinárodná konferencia „Elaboration of a unified monitoring on the basement of spatial
information system in the watershed of Ipeľ river“,
Dudince, 22. – 24.9.2010.
Cieľom bolo prezentovať výsledky projektu, ktoré predstavovali významný prínos z hľadiska
vedeckého (zdokonalenie tvorby užívateľsky prístupného geografického informačného systému na
konkrétnom území), metodického (konkretizáciu spôsobu vytvorenia krajinno-ekologickej základne
pre integrovaný manažment povodí v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z.), implementácie ustanovení
Rámcovej smernice o vode (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES) o integrovanom
manažmente celých (aj cezhraničných) povodí, medzinárodnej vedeckej spolupráce v oblasti
životného prostredia. Konferencie sa zúčastnili odborníci, ale aj predstavitelia štátnej správy
a samosprávy zo Slovenska a Maďarska.
7. XVI. medzinárodné sympózium: „Landscape Ecology: From Theory to Practice“,
Smolenice, 24. – 27.9.2012.
Cieľom bolo predstaviť vybrané problémy krajinnej ekológie, v rámci štyroch tematických okruhov:
„Význam biodiverzity a krajinnej diverzity“, „Prenos poznatkov z krajinnej ekológie do praxe s
osobitným dôrazom na miestne iniciatívy“, „Nástroje krajinno-ekologickej politiky“, „Nové trendy
v krajinno-ekologickom výskume“. Podujatie sa konalo pri príležistosti 30. výročia od založenia
Medzinárodnej asociácie pre krajinnú ekológiu a pri príležitosti 45. výročia od založenia
Medzinárodného sympózia. Podujatie sa konalo v Kongresovom centrum SAV – Smolenický zámok,
organizované Ústavom krajinnej ekológie SAV, Katedra sa podieľala na spoluorganizovaní
sympózia.

1.4 Semináre a workshopy organizované Katedrou UNESCO
1) Medzinárodný workshop „The role of the UNESCO-Chair for Ecological Awareness in the
environmental education”,
Banská Štiavnica – Zvolen, 25. – 26.10.1995.
Cieľom bolo informovať o prístupoch a spôsoboch rozvíjania environmentálneho vedomia v iných
európskych krajinách, definovať pojem „ekologické vedomie“ v jeho komplexnosti. Dôležitou
súčasťou podujatia bola výmena poznatkov a skúseností, dohoda o ďalších aktivitách pre spoluprácu
medzi Katedrou UNESCO a inštitúciami, ktoré reprezentovali lektori. Kľúčové prednášky (v
angličtine) mali špičkoví univerzitní učitelia zo zahraničia (z Belgicka, Bieloruska, Dánska,
Maďarska, Rakúska a Slovenska): M. Antrop (University Gent, Belgicko), J. Brandt (Roskilde
University, Dánsko), P. Csorba (KLTE Debrecen, Maďarsko), J. Demek (Palackého Univerzita,
Olomouc, Česká republika), V. Jacuchno (Bieloruská Univerzita, Minsk), W. Kvarda (Universität
fur Bodenkultur, Wien, Rakúsko).
2) Medzinárodný workshop „European Ecological Network“,
Banská Štiavnica – Počúvadlo, 18. – 20.4.1996.
Cieľom bolo vytvoriť špeciálnu záujmovú sieť v rámci internetu (SIN – special interest network), a to
špeciálne pre tematický okruh ekologických sietí. Podujatie predstavovalo odozvu na deklaráciu
ministrov z ministerskej konferencie „Životné prostredie pre Európu“ (Sofia, 23. – 25.10.1995),
odsek 29 – výzva na podporu biologickej a krajinnej diverzity a realizácia európskej ekologickej
siete, a tiež poukázalo na problém v ďalších súvisiacich dokumentoch, ktoré vyžadovali spoluprácu
vo všetkých európskych krajinách.
3) Seminár: „Environmentálna politika Slovenska na ceste do Európy“,
Banská Štiavnica, 29.4.1996.
Cieľom bolo informovať a následne diskutovať o trendoch a koncepciách v oblasti riadenia životného
prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii. Podujatie poskytlo nezvyčajne veľký priestor
na diskusie pre odbornú verejnosť, ako aj pre učiteľov a študentov škôl s environmentálnym
zameraním. Na diskusiách bola zaznamenaná veľmi aktívna účasť študentov.

4) Seminár „Ekologická politika a spoločenský rozvoj“,
Zvolen, 10.4.1997.
Cieľom bolo prehĺbiť znalostí v otázkach právnych, legislatívnych a ekonomických nástrojov
a východísk spoločenského rozvoja z aspektu princípov ekologickej politiky.
5) Seminár: „Integrácia princípov krajinno-ekologického plánovania (na príklade okresu Žiar
nad Hronom)“,
Žiar nad Hronom, 17.4.1997.
Cieľom bolo prezentovať a poskytnúť odborné podklady pre plánovanie rozvoja okresov Banská
Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom (s účasťou odborníkov z Rakúska).
6) Medzinárodný workshop „Prepartory workshop for the conference Green Backbone for
Europe“,
Bratislava, 13.12.1997.
Cieľom bolo pripraviť materiály pre špecializovanú konferenciu o európskej ekologickej sieti.
Katedra tento workshop organizovala v spolupráci s ECNC (European Centre for Nature
Comservation).
7) Medzinárodný seminár: „The role of communication in nature conservation“,
Banská Štiavnica – Počúvadlo. 22. – 27.3.1998.
Seminár bol organizovaný v spolupráci s ECNC. Cieľom bolo prezentovať účastníkom moderné
spôsoby komunikácie s verejnosťou v otázkach ochrany prírody.
8) Medzinárodný seminár „Management of the cultural landscapes“,
Banská Štiavnica, 1. – 4.6.1999.
Cieľom bolo vypracovať manuál metodiky starostlivosti o kultúrnu krajinu.

