WORKSHOP „Voda a sídla“
V RÁMCI SÚŤAŽE „PRE VODU 2016/2017“

24. 10. 2016
od 13:00 do 16:00
Zvolen – penzión Almada (Hronská ul. 705)
PROGRAM:
13:00 – 13:10 hod.
13:10 – 13:30 hod.

13:30 – 14:00 hod.
14:00 – 14:30 hod.

14:30 – 14:45 hod.
14:45 – 15:15 hod.
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 štyroch 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 €.

15:00 – 16:00 hod.

16:00 hod.

úvod, predstavenie
programu, lektorov
Ing. Martina B. Paulíková:
Predstavenie cieľov súťaže
„PRE VODU“ a jej výsledkov
z prvého ročníka 2015/2016
prof. Ing. Jozef Štesko, PhD.:
Zelené strechy a adaptácia
na zmenu klímy
doc. Ing. Branislav Oláh PhD.,
Ing. Igor Gallay PhD.: Zmena
využitia krajiny a jej vplyv
na odtok vody
občerstvenie, prestávka
Ing. Tatiana Schlampová CsC.:
Dažďové záhrady –
praktické príklady
efektívneho hospodárenia
s dažďovou vodou v sídlach
obhliadka dažďovej záhrady
pri Gymnáziu Ľ. Štúra
realizovanej v rámci
programu „Modrá škola“;
obhliadka zvyšku
pôvodného koryta rieky
Hron pri penzióne (park
Lanice)
ukončenie

Workshop je bezplatný a otvorený aj pre zamestnancov verejnej správy, verejnosť a študentov nezapojených do súťaže
PRE VODU. Organizátor nezabezpečuje ubytovanie ani dopravu. Dažďová záhrada pri gymnáziu resp. park Lanice je
priamo pri penzióne, nie je nutné preprava či presun pešo. Penzión Almada sa nachádza neďaleko areálu Technickej
univerzity v Zvolene, v tesnej blízkosti študentského domova Bariny. Od autobusovej/vlakovej stanice
je dobre dostupný pešo, cca 10 min. Penzión má vlastné parkovisko.
PARTNER:

KONTAKT: Ing. Martina B. Paulíková, paulikova@ekopolis.sk, 0915 811 195

