MEDIA INFO
Témou bratislavského seminára bude „Voda, rieky a krajina“
Banská Bystrica, november 2016
9. novembra 2016 sa uskutoční v Bratislave seminár, ktorý organizuje Nadácia Ekopolis
v rámci súťaže PRE VODU. Seminár je otvorený nielen pre záujemcov súťaže PRE VODU,
ale aj pre odbornú verejnosť, zamestnancov verejnej správy, akademickú sféru, aktívnych
občanov a členov mimovládnych organizácií.
Cieľom semináru je informovať a inšpirovať študentov a mladých ľudí, ale aj všetkých tých, ktorí na
akejkoľvek úrovni rozhodujú o využití krajiny, vode a sídlach, aby plánovali a realizovali opatrenia
na efektívne hospodárenie s vodou.
Na seminári vystúpi Martina B. Paulíková z Nadácie Ekopolis a predstaví súťaž PRE VODU a jej
výsledky z prvého ročníka 2015/2016. Jaromír Šíbl sa s účastníkmi podelí o skúsenosti s obnovou
mokradí na Záhorí a juhozápadnom Slovensku v rokoch 1982 až 2016. „Na seminári odznejú aj
informácie o problematike odtoku vody z krajiny, jeho zmeny a vplyv na človeka,“ uvádza Martina
B. Paulíková z Nadácie Ekopolis. Medzi prezentujúcimi bude aj docent Marek Sokáč, ktorý sa
bude vo svojej prednáške venovať manažmentu dažďových vôd v mestách.
Seminár je bezplatný a uskutoční sa v Spolku architektov Slovenska od 13. do 16. hodiny.
Viac informácií:
Martina B. Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis, paulikova@ekopolis.sk, 0949
266 151.
Informácie
o
ďalších
seminároch
a
akciách
v
rámci
súťaže
nájdete
na
http://www.sutazprevodu.sk/Sutaz-Pre-vodu-2017/Workshopy.aspx
----------------

Cieľom súťaže PRE VODU je nájsť zaujímavé a inšpiratívne riešenia problémov hospodárenia
s vodou. Tieto riešenia by mali mať potenciál zmeniť pohľad samospráv, škôl, úradníkov aj širokej
verejnosti na udržateľné a zodpovedné spôsoby hospodárenia s vodou.
Súťaž je určená mladým ľuďom alebo tímom s max. 6 členmi, vek súťažiacich musí byť najviac 30
rokov. Súťažné návrhy na riešenie vlastného projektu alebo jednej zo 7 modelových situácií
zverejnených na webe súťaže je nutné doručiť do 31. 1. 2017. Hlavnou cenou je odmena 1100 €,
ďalšie dva tímy získajú 550 € a 200 €. Súťaž PRE VODU organizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci
so spoločnosťou Nestlé už druhý rok.

