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Environmentálny projekt BEAGLE, zameraný na mo-
nitorovanie biologickej diverzity, začal úspešne napĺňať 
svoje projektové ciele a zámery. Vo februári 2009 sa 
konalo prvé medzinárodné stretnutie pracovného tímu 
v Poľsku na pôde Varšavskej univerzity, zostaveného 
zo siedmich krajín (Veľká Británia, Nórsko, Poľsko, 
Slovensko, Maďarsko a Nemecko). Na tomto stretnutí 
sme sa oboznámili s pracovnými postupmi, nápadmi a 
skúsenosťami z oblasti monitorovania biologickej diver-
zity, trvalo udržateľného rozvoja a práce so školskou 
mládežou, ktoré sa budú využívať pri vzájomnej spolu-
práci na tvorbe výstupov monitorovacieho projektu pre 
školy. 

V júni sa uskutočnilo druhé pracovné stretnutie 
medzinárodného tímu v Severnom Írsku. Hosťujúcou 
organizáciou bola Field Studies Council, s ktorou  spo-
lupracuje Slovenská agentúra životného prostredia už 
niekoľko rokov. Pracovnému stretnutiu predchádzala 
prvá úloha projektu, a to dotazníkový prieskum, ktorého 
cieľom bolo zistiť súčasný stav vyučovania v prírode  na 
slovenských školách, slabé a silné stránky vyučovania 
o biologickej diverzite, jednotlivé prekážky, bariéry a po-
strehy učiteľov aj žiakov. Do prieskumu sa zapojilo cel-
kovo 175 žiakov a 105 učiteľov zo 72 škôl. V zaslaných 
dotazníkoch školy zároveň vyjadrili svoj predbežný záu-
jem stať sa cieľovou školou projektu. Obsahom rokova-
nia druhého pracovného stretnutia bolo predovšetkým 
stanovenie spoločnej metodiky, ktorá sa bude používať 
pri monitorovaní jednotlivých vybraných druhov porov-
nateľných vo všetkých participujúcich krajinách, nále-
žitosti webovej stránky, ktorá bude slúžiť učiteľom a 
žiakom, kde budú môcť online vystavovať získané dáta, 
fotografie a doplnkové informácie. V projekte sa bude 
monitorovať 6 druhov stromov, ktoré sa vyskytujú v 

krajinách projektového tímu, budú sa 
sledovať konkrétne fenologické fázy 
stromov (pučanie listov, rozbaľovanie 
listov, kvitnutie a listová opadanka). 
Súbežne sa navrhli podporné materi-

ály pre učiteľov, ktoré im pomôžu realizovať efektívnejšie 
vyučovanie v prírode a podporia ich v aktívnom záujme 
o poznávaní prírody. Podporné materiály opisujú stromy 
ako ,,ostrovy života“ pohlcujúce CO

2
, produkujúce O
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s bohatou biodiverzitou organizmov a ich postavenie v 
legendách a mýtoch.  

Program monitorovania druhov stromov školami v 
kontexte trvalo udrzateľného rozvoja a klimatických 
zmien by sa mal spustiť od februára 2010. Najbližšie 
stretnutie projektového tímu bude v septembri 2009 v 

Projekt BEAGLE zvýši povedomie o biologickej diverzite

dovtedy suverénne kalkulovalo s kWh rôznych zaria-
dení, sa dostalo do úzkych. Reagoval iba jeden, začo 
si vyslúžil pochvalu. A tak boli amatéri poučení o tom, 
že v energeticky úspornom, tzv. pasívnom dome, s 
minimálnou spotrebou energie sa snúbia prírodné ma-
teriály (napr. slama v izolácii) so súčasnými špičkový-
mi technológiami. Takto je možné v dome dosiahnuť 
ročnú spotrebu energie len 15 kWh/m2, zatiaľ čo kla-

Budapešti, kde sa vyprofilujú princípy spoločnej metodi-
ky, funkcie webovej stránky a obsah metodických ma-
teriálov. Veríme, že bude zaujímavé pre slovenské školy 
sledovať jednotlivé druhy stromov a ich fenologické fázy 
a porovnať si získané výsledky so žiakmi na medziná-
rodnej úrovni. 

Pozn.: Tento projekt bol financovaný s podporou 
Európskej komisie. Tento dokument reprezentuje výluč-
ne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek 
použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente.  

Viac informácií: na http://www.sazp.sk/public/index/
go.php?id=1780&lang=sk alebo na kontakte katarina.
koskova@sazp.sk

Mgr. Katarína Kosková, manažérka projektu
Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica

sické domy dosahujú ročnú spotrebu až 
200 kWh/m2. Takéto informácie však 
nie sú pre obyvateľov Hostětína žiadnou 
novinkou. 

Hostětín – kotolňa na 
drevnú štiepku 

V malej dedinke Hostětín s 240 
obyvateľmi sa už realizovalo od za-
čiatku 90-tych rokov viacero environ-
mentálnych projektov. Jedným z nich 
je aj obecná kotolňa spaľujúca drevnú 
štiepku. Centrálna kotolňa funguje 
od roku 2000 a vykuruje 67 domov. 
Inštalovaný výkon kotolne je 730 kW. 
Vďaka tejto spaľovni ušetrili v roku 
2008 miestne domácnosti v priemere 

5 000 CZK na energii oproti kúreniu plynom. Pre prí-
pad poruchy každá domácnosť disponuje aj kotlom 
na alternatívne palivo. Prevádzkovateľom kotolne je 
obec. Celkové investičné náklady vynaložené na pro-
jekt boli 36 miliónov CZK. Celá investícia bola financo-
vaná cez MŽP ČR zo zdrojov holandskej vlády v rámci 
programu Joint Implementation. Hoci v začiatkoch 55 
domov s realizáciou projektu súhlasilo a 30 bolo proti, 

dnes o výhodách tohto projektu nikto nepochybuje. 
Projekt sa páčil aj väčšine zástupcov obcí mikro-

regiónov RENTAR, Podpoľanie a Čierny Hron, ktorí 
si mohli pozrieť v praxi činnosť spaľovne. Veď vďa-
ka projektu Rekonštrukcia kotolní obecných budov 
v okolí Banskej Bystrice so zmenou zo súčasného 
spôsobu vykurovania na biomasu vypracovaného 
mimovládnou organizáciou Priatelia Zeme CEPA, sa 
podobné kotolne onedlho objavia v 8 obciach zo zdru-
ženia Biomasa Bystricko (Hiadeľ, Kordíky, Králiky, 
Ľubietová, Poniky, Riečka, Tajov, Čierny Balog), čím 
sa zvýši ekonomická výkonnosť regiónov, znížia sa 
výdavky na palivo, cena za teplo, znížia sa emisie CO
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a vytvoria sa nové pracovné príležitosti. 
Snáď táto exkurzia presvedčila aj ďalších, zatiaľ 

váhajúcich, že využívanie obnoviteľných zdrojov ener-
gie má aj na Slovensku perspektívu. Bolo očividné 
efektívne, aj keď niekedy dosť prácne využívanie ob-
noviteľných zdrojov, ktoré však vedie častokrát nielen 
k ochrane životného prostredia, ale aj k energetickej 
nezávislosti. 

Ing. Radoslava Kanianska, CSc.
Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica
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Zásoby „paliva“ – drevná štiepka pre kotolňu v Hostětíne

Druhé pracovné stretnutie medzinárodného projektového tímu v Severnom Írsku (Derrygonnelly), za Slovensko sa zúčastnili Mgr. Katarína 
Kosková, RNDr. Jana Šimonovičová, PhD. 




