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Na ktorých pracoviskách 

bol projekt riešený:  

 

 

 

Ktoré zahraničné 

pracoviská  

spolupracovali pri riešení 

(názov, štát):  

 

 

 

 

Udelené patenty alebo 

podané  patentové 

prihlášky, vynálezy alebo 

úžitkové vzory 

vychádzajúce z výsledkov 

projektu: 
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prednáška na českých odonatologických dňoch 2009 

Publikácie (knihy, články,  

prednášky, správy a pod.) 

zhrňujúce výsledky 

projektu 

(uveďte i publikácie prijaté 

do tlače): 

 

Uvádzajte maximálne päť 
najvýznamnejších 
publikácií. 

 

prednáška na Univerzite Tor Vergata, Rím 2009 

V čom vidíte uplatnenie 

výsledkov projektu: 

1. Rozšírenie informácií o málo známej a pritom dôležitej skupine hmyzu do laickej 

a odbornej verejnosti (prenos informácií z vedy do praxe). 

2. Vyhľadávanie záujemcov o vážky vo verejnosti na Slovensku. 

3. Vytvorenie nových, moderných, pútavých a interaktívnych študijných 

materiálov, ktoré je možné využiť vo vyučovaní na všetkých typoch škôl v SR. 

4. Odskúšanie možnosti zapojiť laickú verejnosť do mapovania vzácnych druhov 

vážok a tým vytvorenie potenciálu na využitie tejto časti verejnosti vo výskume 

(prepojenie verejnosť – veda). 

5. Použitie niektorých výsledkov (stránka, určovací kľúč uverejnený na nej) ako 

materiálov pre odbornú činnosť. 

 



 

 

 
  
Charakteristika výsledkov 
 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu (max. 20 riadkov) - slovensky: 

Stanovené ciele projektu boli naplnené. Počas riešenia projektu boli vytvorené nové moderné, po 

odbornej aj grafickej stránke kvalitné interaktívne nosiče informácií, ktoré slúžia na popularizáciu 

odonatológie ako vedy a vážok ako objektu jej skúmania medzi verejnosťou na Slovensku. 

Ide o tieto médiá: 

- internetová stránka www.vazky.sk 

- prezentačno-metodické CD Vážky na Slovensku 1 

- prírodopisný film Rok v živote vážok 

- putovná výstava Vážky na Slovensku 

- sada pohľadníc Vzácne vážky Slovenska 

- plagát Viete, že ... 

V rámci aktivít bolo tiež publikovaných niekoľko príspevkov v odbornej tlači. 

Týmto spôsobom sa zabezpečilo spropagovanie vážok a odonatológie medzi laickou aj odbornou 

verejnosťou. 

Nad rámec pôvodných cieľov bol odskúšaný potenciál laickej verejnosti zapojiť sa do vedeckej 

činnosti – zastrešenie skupiny nadšencov pre vážky a ich zapojenie do mapovania vzácnych druhov. 

Tento potenciál verejnosti je možné a vhodné využiť v nadväzujúcich projektoch. 

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu (max. 20 riadkov) - anglicky: 

Aims set up for the project have been met. New modern, high-quality (concerning facts as well as 

graphics) interactive information media were produced during the project pursuance, which act in 

popularisation of odonatology as a branch of science and of dragonflies as its object among the 

public in Slovakia. 

These media were created: 

- website www.vazky.sk 

- presentation-methodical CD Vážky na Slovensku 1 (Dragonflies in Slovakia) 

- documentary Rok v živote vážok (A year in life of dragonflies) 

- exhibition Vážky na Slovensku (Dragonflies in Slovakia) 

- set of postcards Vzácne vážky Slovenska (Rare dragonflies of Slovakia) 

- poster Vedeli ste, že ... (Did you know ...?) 

Several papers were published in technical journals within the activities of the project. 

By these means popularisation of dragonflies and of odonatology among lay and expert public have 

been achieved. 

In addition to set up aims, potential of lay public for getting involved in scientific activities was 

tested – creating a group of dragonfly-fans and their involvement in mapping of the rare species. It is 

possible, useful and proper to take advantage of this potential of the public in follow-up projects. 

 

Podpisom záverečnej karty riešiteľ vyjadruje svoj súhlas so zverejnením údajov v nej uvedených.  
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