V rámci súťaže PRE VODU, ktorá sa uskutočňuje pod záštitou ministra životného prostredia SR, pána Jána Budaja,
Nadácia Ekopolis, ŠOP SR – Správa CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské Luhy, pozývajú na odbornú exkurziu:

Dunaj a krajina okolo neho
2. júla 2020 (štvrtok)
so stretnutím o 9,00 hod. v Bratislave, na parkovisku na Fajnorovom nábreží
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:





9,00 hod. - stretnutie účastníkov, registrácia a odchod mikrobusom z Fajnoroveho nábrežia, Bratislava (TU je link
na to, kde je miesto stretnutia)
9,30 – 11,00 hod. – úvod do témy – prezentácie pozvaných expertov z VÚVH, ŠOP SR a vodohospodárskej praxe seminárna miestnosť BLUE II - hotel Divoká voda, Čuňovo - https://www.divokavoda.sk/
11,00 – 13,00 – exkurzia v teréne s pozvanými expertmi: prehliadka prehrádzky pri Dunakility na starom koryte
Dunaja; odberný objekt Dobrohošť (MVE), ramenná sústava – jadrová časť CHKO Dunajské luhy (prehrádzky na
línii D). Pre vážnych záujemcov je možnosť dodatočnej prechádzky cca 1,5 hod. v ramennej sústave s lektormi.
13,30 hod. – návrat do Bratislavy mikrobusom (späť na Fajnorovo nábrežie)

Pozvaní lektori a experti:




Ing. Katarína Holubová PhD., hydromorfologička, Výskumný ústav vodného hospodárstva, oddelenie hydrológie
a riečnej morfológie
Ing. Martin Mišík, PhD., vodohospodár, riečny hydraulik, člen predsedníctva Slovenského priehradného výboru
Andrej Somora, ŠOP SR - Správa CHKO Dunajské Luhy, environmentalista

moderuje: Martina Paulíková, Nadácia Ekopolis, manažérka súťaže PRE VODU
Počet účastníkov je limitovaný, preto je viazaný na potvrdenie organizátorov – prosíme o nahlásenie účasti na
paulikova@ekopolis.sk najneskôr do 30. 6. 2020. Organizátori hradia cestovné a občerstvenie v rámci exkurzie. Náklady
na príp. ubytovanie, cestovné do/z Bratislavy a obed 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/

