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Aqua vita – Živá voda, 
Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí 

 
s podporou 

 
Štátnej ochrany prírody SR 

Národného parku Veľká Fatra 
Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV 
Slovenského národného múzea v Martine 

 
Vás srdečne pozývajú na 

 
 

SLOVENSKÉ VÁŽKARSKE STRETNUTIE 2023 
 
 



Miesto a termín SVS 2023: Cieľovým územím je región Turca s jeho mokraďami 
medzinárodného významu. Ide o jedno z najvýznamnejších centier biodiverzity vážok na 
Slovensku so skoro polstoročnou tradíciou kontinuálneho odonatologického výskumu. 
Termín je určený na 13.-16. júla 2023, čo je obdobie, v ktorom bude možné pozorovať 
maximum druhovej diverzity vážok. 
 
Kurz určovania lariev vážok: Predohrou SVS bude aj v tomto roku rýchlokurz 
odonatologickej geniality. Po vlaňajšom úspechu bude tentoraz kurz dvojdňový, a to 
v dňoch 12. a 13. júla - prvý deň na úrovni začiatočníckej, druhý pre pokročilých. Pokročilú 
úroveň je možné absolvovať len po predchádzajúcom absolvovaní začiatočníckej úrovne 
(tzn. absolventi vlaňajšieho kurzu alebo prvého dňa aktuálneho kurzu). 
 
Ubytovanie: Základňa bude v penzióne Turčiansky dvor v Košťanoch nad Turcom. 
Penzión je vybavený všetkým potrebným vrátane reštaurácie, veľkého parkoviska, 
vonkajšieho posedenia a zóny pre deti. V dedine je vlaková aj autobusová zastávka 
a poza humná preteká ešte stále relatívne nedotknutý Turiec. Informácie o penzióne: 
https://turcianskydvor.sk/. 
 
Stravovanie: Zabezpečené rovnakým spôsobom ako vlani. Raňajky a večere v jedálni na 
mieste, obedové balíčky so sebou. Prosíme v návratke uviesť potravné preferencie. 
 
Definitívne podmienky budú upresnené v druhom cirkulári. Prihlásených účastníkov v ňom 
tiež požiadame o upresnenie počtu prenocovaní a stravy. 
 
Doprava: Vlastná. 
Účastníci cestujúci autom a ochotní odviezť ďalších záujemcov, prosíme, uveďte počet 
voľných miest a predpokladanú trasu v návratke. Nezabudnite tiež poskytnúť súhlas so 
zverejnením svojich kontaktých údajov, aby sme Vás dokázali na seba navzájom 
nakontaktovať. 
 
Účastnícky poplatok: Na základe skúseností z predchádzajúcich ročníkov budeme aj 
tento rok viazať účasť na SVS na symbolický účastnícky poplatok vo výške 10€. 
Prednášajúci a deti majú polovičnú zľavu. Poplatok sa využije na prevádzku stránky 
vazky.sk a okamžité výdavky počas SVS. 
Účasť na kurze určovania lariev je spojená s poplatkom vo výške 50.- € za osobu a deň. 
Poplatok pokrýva náklady spojené s kurzom. 
 
Iné: Účastníci stretnutia dostanú na pamiatku tričká. Veľkosť prosíme oznámiť v návratke. 
 
Program: Bude sa už tradične skladať z terénnych exkurzií, večerných prezentácií, viac či 
menej odborných diskusií a aj praktickej starostlivosti o vybranú lokalitu vážok (brigáda). 
 

Cieľom terénnej časti programu bude aktualizácia výskytových údajov o vážkach Turca. 
Porovnaním s historickými dátami bude možné získať predstavu o vývoji spoločenstiev 
vážok v území. 
Turiec má bohatú históriu odonatologických výskumov, výsledkom ktorých je zoznam 
približne 45 hodnoverne zaznamenaných druhov vážok. Stabilné populácie majú napr. 
Coenagrion ornatum, Cordulegaster bidentata alebo Ophiogomphus cecilia. Pozorované 
boli tiež Brachytron pratense, Leucorrhinia pectoralis, Sympetrum danae, S. flaveolum, 
S. meridionale a S. pedemontanum. Turiec je jediným miestom na severe Slovenska, kde 
bolo zaznamenané Coenagrion pulchelum. Mimoriadna odmena je vypísaná na druhy 
Coenagrion hastulatum a Aeshna caerulea, ktorých výskyt je uvedený v literatúre a bude 
ho treba preveriť. 

https://turcianskydvor.sk/


Konkrétne lokality vyberieme podľa počtu prihlásených a v spolupráci so Správou NP 
Veľká Fatra. Pohybovať sa na nich budeme organizovane. 
 

V rámci večerného programu budú prebiehať prezentácie odborného aj menej odborného 
charakteru. Hlavnou témou diskusie je Monitoring vážok na Slovensku. Venovať sa 
budeme tiež tvorbe národného červeného zoznamu vážok, práci na Atlase vážok SR 
a spoločnej vážkarskej databáze. Kto má o tieto témy záujem, nemal by SVS 2023 obísť. 
Vítané sú tiež ďalšie prezentácie od účastníkov, a to nielen odborné, ale napr. aj 
premietanie vlastných fotografií z ciest za vážkami, filmov, výstavy umelecných prác atď. 
Technika bude zabezpečená. Záujemcov prosíme tému a formu oznámiť v návratke. 
 

Pravidelnou súčasťou programu býva brigáda na pomoc vážkam. Účastníkov prosíme svoj 
záujem potvrdiť v návratke. Či a kde sa brigáda uskutoční, rozhodneme podľa počtu 
prihlásených. 
 

Presný program bude určený po uzávierke prihlášok a účastníkom oznámený 
v poslednom cirkulári pred akciou na prelome júna a júla. 
 
Prihlasovanie: Na SVS 2023 sa môžete prihlásiť vyplnením návratky a jej odoslaním na 
adresu dusan.sacha@vazky.sk. Termín uzávierky je 15. apríla 2023. 
 

Nezabudnite tiež sledovať stránku www.vazky.sk, kde priebežne uverejňujeme aktuálne 
informácie o SVS. Tešíme sa na Vás! 
 
UPOZORNENIE 
SVS 2023 je oficiálna vážkarska akcia s odborným a zákonným krytím poskytnutým jej 
organizátormi. Prihlásení účastníci sa zaväzujú rešpektovať pokyny organizátorov 
v súlade s týmito princípmi. 
Pre prípad návratu pandémie, vyostrenia geopolitickej situácie alebo iných životných 
katastrof bude potrebné sledovať dianie vo svete a riadiť sa platnými nariadeniami. 

dusan.sacha@vazky.sk
http://www.vazky.sk/

