V rámci súťaže PRE VODU, ktorá sa uskutočňuje pod záštitou ministra životného prostredia SR, pána Jána Budaja,
Nadácia Ekopolis a ECOPLANET SLOVAKIA s.r.o. , pozývajú na odbornú exkurziu:

Hospodárenie s vodou v zastavanej krajine
5. augusta 2020 (streda)
so stretnutím o 8,30 hod. v Banskej Bystrici, na parkovisku na Mičinskej ceste (GPS: 48.7327392, 19.1596124)
V rámci súťaže PRE VODU prepája Nadácia Ekopolis tých, ktorí hľadajú riešenia aktuálnych problémov týkajúcich sa
hospodárenia s vodou a mladých ľudí (študentov, expertov aj začínajúcich odborníkov v oblasti ochrany vôd,
hospodárenia s vodou, stavbárov a pod.). Súčasťou sprievodného programu súťaže sú aj odborné semináre a exkurzie,
ktorých cieľom je upozorniť na aktuálne výzvy a problémy ochrany vôd na Slovensku.

Rámcový program:
8,30 hod.

Odchod účastníkov z parkoviska na Mičinskej ceste, Banská Bystrica (TU je link, kde je miesto
stretnutia – cca 5 min. od vlakovej a autobusovej stanice)

8,45 – 9,15 hod.

Jazierko na zrážkovú vodu v ČOV Rakytovce: praktická realizácie študentského návrhu kolektívu
študentov Prírodovedeckej fakulty UMB Banská Bystrica pod vedením Ing. K. Trnkovej, PhD.

9,30 – 10,00 hod.

Vodozádržné a adaptačné opatrenia pri Technickej univerzite vo Zvolene: zelená strecha na
autobusovej stanici, dažďové záhrady, jazierko s fontánou na zrážkovú vodu.

10,45 – 12,30 hod.

Koreňové čistiarne odpadových vôd a súvisiace vodozádržné opatrenia: Múzeum vo Svätom
Antone, Forest Glamping – Počúvadlo, Richňava – chatová oblasť

13,30 hod.

Návrat do Banskej Bystrice (späť na parkovisko na Mičinskej ceste)

Pozvaní lektori a experti:




Adam Krakovský, ECOPLANET SLOVAKIA s.r.o., príprava/realizácia vodozádržných opatrení a koreňových čističiek
Vladimír Lupták, zástupca primátorky Mesta Zvolen a poslanec Mestského zastupiteľstva vo Zvolene
Martina Paulíková, Nadácia Ekopolis, manažérka súťaže PRE VODU

Počet účastníkov je limitovaný, preto je viazaný na potvrdenie organizátorov – prosíme o nahlásenie účasti na
https://forms.gle/ngb3xR52hox7wTx56 najneskôr do 3. 8. 2020. Organizátori hradia cestovné a občerstvenie v rámci
exkurzie. Náklady na príp. ubytovanie, cestovné do/z Banskej Bystrice si účastníci zabezpečujú individuálne. Účastníci sú
povinní dodržiavať aktuálne nariadenia v súvislosti s obmedzením šírenia ochorenia COVID-19, ktoré sú dostupné a
priebežne aktualizované TU. V súvislosti s tým si organizátori vyhradzujú právo zrušiť alebo posunúť konanie exkurzie
bez náhrady.
Exkurzia sa uskutočňuje ako súčasť súťaže PRE VODU 2020, nad ktorej konaním prebral záštitu minister životného prostredia SR, pán
Ján Budaj. Súťaž PRE VODU vyhlasuje Nadácia Ekopolis vďaka finančnej podpore Nestlé.

Viac informácií: https://www.sutazprevodu.sk/

