KO N F E R E N C I U M E S TÁ A V O DA 2 0 1 6
O R G A N I Z U J E H L AV N É M E S T O SR BR ATI SL AVA

Sprievodný program pre verejnosť v rámci
SPRIEVODNÝ
PROGRAM
VEREJNOSŤ
konferencie
„Cities PRE
& pre
Water“
(Mestá varámci
voda)
Sprievodný
program
verejnosť

organizovanej
Hl. (Mestá
mestom
SR Bratislavou
v rámci konferencie
Cities & Water
voda)
organizovanej
konferencie
„Cities
Θ a Water“
(Mestáv spolupráci
a voda)
s
rezortnými
organizáciami
Ministerstva
životného
Hl. mestom SR Bratislavou
v spolupráci
s rezortnými
organizáciami
organizovanej
Hl. mestom
SR Bratislavou
v spolupráci
prostredia
SR
a
Bratislavskou
Ministerstva životného prostredia
SR
a
Bratislavskou
vodárenskou
spoločnosťou,
a.s.
s rezortnými organizáciami Ministerstvavodárenskou
životného
spoločnosťou a.s.
prostredia
SR
a Bratislavskou
vodárenskou

spoločnosťou a.s.

Výstava fotografií vodárenských
nádrží Slovenska
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Vodohospodárska výstavba, štátny podnik bude počas medzinárodnej konferencie „Mestá a
voda“ prezentovať svoju výstavu vodárenských nádrží Slovenska na fotografiách
Vodohospodárska výstavba, štátny podnik bude počas medzinárodnej konferencie „Mestá a
zachytávajúcich nádherné prostredie počas štyroch ročných období. Vodu ako vzácny prírodný
voda“ prezentovať svoju výstavu vodárenských nádrží Slovenska na fotografiách
zdroj si záujemcovia budú môcť pozrieť od 24. do 29. októbra 2016 na nádvorí Sv. Juraja
zachytávajúcich nádherné prostredie počas štyroch ročných období. Vodu ako vzácny prírodný
v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave. Zobrazené vodárenské nádrže sa nachádzajú na
zdroj si záujemcovia budú môcť pozrieť od 24. do 29. októbra 2016 na nádvorí Sv. Juraja
rôznych miestach Slovenska a sú zásobárňami pitnej vody pre obyvateľov priľahlých území.
ǀƉƌŝĞƐƚŽƌŽĐŚ Primaciálneho paláca v Bratislave. Zobrazené ǀŽdárenskénádrže sa nachádzajú na
Prostredníctvom výstavy budú návštevníci vtiahnutí na miesta s neopakovateľnou atmosférou a s
rôznych miestach Slovenska a sú zásobárňami pitnej vody pre obyvateľov priľahlých území.
výnimočnými krásami prírody.
Prostredníctvom výstavy budú návštevníci vtiahnutí na miesta s neopakovateľnou atmosférou a s
výnimočnými krásami prírody.


Zdroj: Vodohospodárska výstavba, štátny podnik
Zdroj: Vodohospodárska výstavba, štátny podnik







Prezentácia protipovodňovej
ochrany Bratislavy – expozícia
mobilného hradenia
Povodňová vlna v roku 2013 v Bratislave kulminovala tesne pod tzv. storočnou vodou a
preverila novú protipovodňovú ochrannú stavbu metropoly, ako aj pripravenosť, um a fortieľ
zamestnancov Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., pri plnení zabezpečovacích
protipovodňových prác na ochranu pred rozbujneným Dunajom. Slovenský vodohospodársky
podnik má nezastupiteľnú úlohu pri správe vodných tokov na Slovensku a pri ochrane
obyvateľstva a štátneho i ostatného majetku pred veľkou vodou. Záujemcovia si počas
týchto dvoch dní budú môcť pozrieť expozíciu nielen na nádvorí Sv. Juraja v priestoroch
Primaciálneho paláca v Bratislave, ale dňa 24. októbra 2016 bude nainštalovaná časť
mobilného protipovodňového hradenia do najvyššieho profilu priamo na Vajanského
nábreží v blízkosti Námestia Ľ. Štúra (oproti soche), v prípade priaznivého počasia aj s
bohatou fotodokumentáciou, ktorá vysvetľuje význam pre ochranu hlavného mesta
Bratislava pred povodňami.

Zdroj: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik

Exkurzie do kalibračného laboratória a
národného referenčného laboratória Výskumného ústavu
vodného hospodárstva – program určený pre študentov
vysokých škôl

Výskumný ústav vodného hospodárstva, štátna príspevková organizácia (VÚVH) bude v rámci
sprievodného programu ku konferencii „Cities & Water“ organizovať pre žiakov základných
a stredných škôl a študentov vysokých škôl exkurziu do kalibračného laboratória a národného
referenčného laboratória. VÚVH je jediný subjekt na Slovensku, ktorý sa venuje komplexnému
vodohospodárskemu výskumu. Taktiež sa venuje vedeckovýskumnej činnosti v oblasti
hydrotechniky, hydroenergetiky, hydrológie, povrchových a podzemných vôd, technickej úpravy
vôd a iným a vykonáva funkciu koordinátora implementácie Stratégie EÚ pre dunajský región.
Národné referenčné laboratórium zabezpečuje technickú koordináciu implementácie Rámcovej
smernice o vode a vedie pracovné skupiny vo viacerých oblastiach. V tomto laboratóriu si môžu
účastníci pozrieť napríklad vzorky vodných organizmov určených na analýzu. Ďalej povedie exkurzia
kalibračným laboratóriom, kde sa oboznámia s hydrometrovaním (rýchlosť prúdenia,
prietok, hladina toku) a simuláciou záplav.
V prípade záujmu je možné sa na exkurziu, ktorá sa bude konať 28.10.2016 o 10,00 v priestoroch
laboratória VÚVH a národného referenčného laboratória, prihlásiť zaslaním mailu na
citiesandwater@bratislava.sk najneskôr do 21.10.2016. Maximálny počet prihlásených osôb je
10, uprednostnení budú študenti vysokých škôl.

Zdroj: Výskumný ústav vodného hospodárstva, www.vuvh.sk

Prídete navštíviť aj Vodárenské múzeum
a oddýchnuť si do jeho záhrady

Vodárenské múzeum BVS, a.s. sa nachádza v historických priestoroch 1. čerpacej stanice
v Karlovej Vsi v Bratislave. Jeho poslaním je historický výskum vodárenstva, vzdelávanie
a informovanie verejnosti o vodárenskej činnosti prostredníctvom moderných technológií.
Jedinečným zážitkom je spoznanie vodárenského zdroja na ostrove Sihoť, kde múzeum
organizuje exkurzie. Súčasťou múzea je Vodárenská záhrada, ktorá tak dopĺňa múzeum
o oddychovú zónu. Dominantou rozšírenej záhrady je areál vodného sveta, ktorý sa skladá z
kaskádovej fontány Kvapka vody a z vodojemu s vyhliadkou. Vodárenská záhrada je súčasťou
areálu Vodárenského múzea a preto v jej východnej časti pribudla malá expozícia čerpadiel.
Expozícia vodárenského systému - Vodárenské múzeum pozýva návštevníkov do sveta
trojrozmerných digitálnych vizualizácií, najnovších prezentačných technológií i originálnych
makiet technických pamiatok. Nová expozícia bola sprístupnená v septembri 2014 a je venovaná
súčasnému i historickému vodárenskému systému Bratislavy a okolitému regiónu v pôsobnosti
BVS. Umiestnená je v obnovenej elektrickej časti prvej čerpacej stanice pitnej vody v Bratislave
z roku 1886.
Expozícia vodárenského systému je otvorená v pracovné dni od 9.00 - 12.00 hod. Ak nás
plánujete navštíviť v inom čase (platí pre väčšie skupiny) prosím, kontaktujte nás pomocou emailu alebo na našich telefónnych číslach. Vstup je bezplatný. Exkurzie na ostrov Sihoť je možné
uskutočniť v pracovné dni v minimálnom počte 10 osôb. Exkurziu je potrebné objednať 10 dní
vopred. Exkurzie na Sihoť sa počas roka uskutočňujú od jari do jesene. Vodárenská záhrada je
otvorená každý deň počas hlavnej sezóny (1.4. - 31.10.) v čase od 6:00 hod. do 22:00 hod. a
počas vedľajšej sezóny (1.11. - 31.3.) od 7:00 hod. do 19:00 hod. Bližšie informácie nájdete na
www.vodarenskemuzem.sk alebo Vám ich poskytnú na telefónnych číslach 02/6020 1915,
02/4825 353 a prostredníctvom e-mailu na vodarenskemuzeum@bvsas.sk.

Zdroj: Vodárenské múzeum BVS, a.s.

