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Svetový deň vody 22.3.2011 

Téma: „Water for cities: responding to the urban challenge.“ (Voda pre mestá: reakcia na mestské výzvy) 

poukazuje na dôleţitosť a význam vody v mestských aglomeráciách (klimatické zmeny, zvýšenie kvality a kvantity 
zásob vody) 

Dôležité internetové stránky 
• http://www.worldwaterday.org/  
• http://www.unwater.org/worldwaterday/index.html  

Sprievodné podujatia 
Zapojené budú príspevkové a rozpočtové organizácie MŢP SR:  

- Slovenský vodohospodársky podnik,  
- Slovenský hydrometeorologický ústav,  
- Vodohospodárska výstavba, 
- Výskumný ústav vodného hospodárstva,  
- Slovenské Banské múzeum,  
- Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 
- Slovenská agentúra ţivotného prostredia, 
- Štátna ochrana prírody  

Ďalší partneri 
- Asociácia vodárenských spoločností, 
- Bratislavská vodárenská spoločnosť, 

 
 

• Kaţdá organizácia rezortu prispeje podujatím, ktoré je schopná zorganizovať v rámci vlastných moţností a 
z vlastných zdrojov.  

• MŢP SR sa prihlási a zaregistruje ako účastník Svetového dňa vody 

AKTIVITY PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ MŽP SR 
Odborná konferencia vodohospodárov 22.3.2011, zariadenie SÚZA, Drotárska cesta 46, Bratislava  

Spoločná konferencia Ministerstva ţivotného prostredia SR, Asociácie vodárenských spoločností, Zdruţenia 
zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku 
 

Slovenské Banské múzeum  

Termín: 22.3. 2011 od 8:00 do 16:00h 
Kontakt: 045/6949418, technika@muzeumbs.sk 
Miesto: Kammerhof-Kammerhofská 2 
 Výstava: Voda hlavný zdroj energie baníctva v 18. storočí – vodohospodársky banský systém, modely 

čerpacích zariadení, vstupné 0.10 € 
 Otvorenie časti expozície čerpacích strojov vstupné symbolicky 10 centov  

Termín: 22.3. 2010, otvorené 8.00-16.00 h, 
Kontakt: Berggericht – Informačné centrum, Nám.sv.Trojice 6, telefón: 045 692 05 35, mail: 
infobs@muzeumbs.sk, vstup voľný 

 Posterová prezentácia náučných informačných tabúľ chodníkov geoparku zameraných na banskoštiavnický 
vodohospodársky systém 

 Piargsky vodohospodársky chodník prezentujúci najdôleţitejšiu skupinu vodných nádrţí z celého 
banskoštiavnického vodohospodárskeho systému a sieť� náhonných a zberných jarkov 

 Chodník o ekológii piargskych tajchov, ktorý informuje o kvalite vody a biologickom ţivote vybraných tajchov 
dnes vyuţívaných prevaţne na rekreačné účely 
Ďalšie informácie na www.muzeumbs.sk 

http://www.worldwaterday.org/
http://www.unwater.org/worldwaterday/index.html
http://www.unwater.org/worldwaterday/index.html
http://www.unwater.org/worldwaterday/index.html
http://www.muzeumbs.sk/
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Slovenský vodohospodársky podnik. Pre viac informácií kontaktujte SVP 

Výskumný ústav vodného hospodárstva  

pri príležitosti Svetového dňa vody 2011  

pozýva všetkých priateľov vody, aby si prišli pozrieť filmy s vodohospodárskou tematikou. 

 

Filmy bude premietať 23. marca 2011 od 12,00 do 16,00 h na VÚVH, Nábreţie armád. gen. L. Svobodu 5, 

812 49 Bratislava. 

Záujemcovia sa môţu prihlásiť do 21. marca 2011 u p. Dagmar Vidovej, tel. +421 2 59343255 alebo 

vidova@vuvh.sk. 

Tešíme sa na vás všetkých, ktorí si chcete aj touto formou uctiť Svetový deň vody, tento rok nesúci heslo 

„Voda pre mestá“. 

 

Svetový deň vody 2011 a čistenie rieky Ţitava 

 

Pri príleţitosti tohtoročného Svetového dňa vody prevezme Výskumný ústav vodného hospodárstva, 

podobne ako minulý rok, záštitu nad projektom „Zelené Poţitavie – najväčšie čistenie rieky Ţitava“. 

 

Občianske zdruţenie Fontis v spolupráci s portálom www.zitava.sk vytvorilo uţ tradíciu čistenia rieky 

Ţitava pri príleţitosti Svetového dňa vody, ktorým chce upozorniť širokú verejnosť na dôleţitosť 

udrţiavania čistoty vody a zachovanie trvalej udrţateľnosti zdrojov pitnej vody. Tento rok budú 

dobrovoľníci čistiť brehy Ţitavy v dňoch 21. – 27. marca. 

Podrobnejšie informácie nájdete na: http://www.zitava.sk/zitava/den_vody/index.html 
 

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva  
 25.3. 2011 Workshop od 9:00-14:00, vstup voľný 
 Kontakt: Mgr. Alenka Lenková, mail: staronova@smopaj.sk, www.smopaj.sk 
 Názov: Spoznaj vodný svet, zameraný na spoznávanie vodných rastlín a ţivočíchov, tvorbu mozaík rastlín 

a ţivočíchov, ekohry (ekovzťahy vo vodnom prostredí) 
 

 25.3. 2011 Prednášky pre školy a širokú verejnosť vstup voľný SMOPaJ, Ul. 1. Mája 38 
Pre SŠ 
Voda kolíska ţivota a prameň zdravia, kontakt: doc. RNDr. D. Šubová, CSc. 
Krasová hydrológia v Jánskej doline, kontakt: Ing. P. Holúbek 
Pre MŠ a 1. stupeň ZŠ, ŠŠ 
Význam vody pre človeka (kolobeh vody, vnímanie vody zmyslami 
a znečisťovanie vody). Kontakt: V. Mačicová, SMOPaJ, Ul. 1. Mája 38, www.smopaj.sk 

Slovenský hydrometeorologický ústav  

 Všetky aktivity organizované SHMÚ sú na www.shmu.sk  
 Deň otvorených dverí SHMÚ v Banskej Bystrici, Zelená 5, 975 90 B. Bystrica, 25.3. 2011, od 9:00 do 

15:00 h, kontakt: helena.sipikalova@shmu.sk 
 Deň otvorených dverí SHMÚ v Ţiline, Bôrická cesta 103, 011 13 Ţilina  , 25.3. 2011, od 9:00 do 15:00 h, 

kontakt: sona.liova@shmu.sk 
 Deň otvorených dverí SHMÚ v Košiciach, Ďumbierska 26, 041 17 Košice-Podhradová, 25.3. 2011, od 

9:00 do 15:00 h, kontakt: mario.gogora@shmu.sk 
  Deň otvorených dverí Aerologického strediska Poprad - Gánovce, 25.3. 2011, od 9:00 do 16:00 h, 

kontakt: miroslav.chmelik@shmu.sk 

mailto:vidova@vuvh.sk
http://www.zitava.sk/zitava/den_vody/index.html
mailto:staronova@smopaj.sk
http://www.shmu.sk/
mailto:mario.gogora@shmu.sk
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 Deň otvorených dverí SHMÚ v Bratislave, Jeséniova 17, 26.3. 2011, od 10:00 do 15:00 h kontakt: 

maria.mirtova@shmu.sk, katarina.pukancikova@shmu.sk 
 Odborné meteorologické a hydrologické semináre na pracoviskách SHMÚ v  24.3. 2011 od 14:00 h, vstup 

voľný, kinosála SHMÚ, Bratislava Koliba, Jeséniova 17, 13:00 
 Seminár pri príleţitosti SDV a SMD  dňa 23.3.2011 o 9.30 h  - RS Banská Bystrica, Zelená č.5  (program 

v prílohe) 

 
 

Slovenská agentúra ţivotného prostredia  
Názov akcie: Dni otvorených dverí SAŢP  
Termín: 22. - 24. 3. 2011 Organizátor: SAŢP Banská Bystrica - Odbor marketingu a propagácie a Centrum 
tvorby krajiny a environmentálnej výchovy  
Kontakt: bliţšie informácie: Ing. Alica Kučerová, 0907 907 205, email: alica.kucerova@sazp.sk pre 
prihlasovanie účasti: Ing. Rudolf Navrátil, 048 - 4374 142, email: rudolf.navratil@sazp.sk  
Miesto konania: Slovenská agentúra ţivotného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, 
zasadačka  
Popis akcie: Pri príleţitosti Svetového dňa vody SAŢP pozýva ţiakov základných škôl a študentov stredných 
škôl na premietanie filmov zo 16. ročníkov medzinárodného festivalu filmov o ţivotnom prostredí Envirofilm s 
tematikou vody. Sprievodné slovo a komentár poskytnú odborní pracovníci SAŢP. Predstavená bude aj 
posterová výstava: Ramsarské lokality na Slovensku, Pitná voda na Slovensku, Voda a ţivotné prostredie 
Európy (SOER)  

Štátna ochrana prírody  

CHKO Biele Karpaty 

22.3. 2011 Nemšová, čas: 10:00 h, kontakt: Ing. Peter  Jánsky telefón:032 659 83 87 mail: 
peter.jansky@sopsr.sk 
 exkurzia a zber odpadkov pri Váhu pre MŠ v Nemšovej  

CHKO Horná Orava  

Termín: od 21. - 25. marca 2011. Dátum bude stanovený podľa poţiadavky oslovených strán. 

Kontakt: Mgr. Ivan Šustr, telefón: 043/5522466, mail: ivan.sustr@sopsr.sk  
2 prednášky pre ţiakov ZŠ a SŠ v IC CHKO HO pre 40 osôb. (v spolupráci SRZ, SVP, a.s., samospráva miest 
a obcí, a ďalší)  
 Znečistenie vody, obmedzenosť jej zdrojov a nebezpečenstvo jej nedostatku.  
 Vodné ekosystémy Oravy a jej primárny a sekundárny znečisťovatelia.  

TANAP  

 
 Termín: 22.3. 2011-25.3. 2011 
 Kontakt: Martina Proháczková telefón:+421 917 631 108, mail: martina.prohaczkova@sopsr.sk 
 Bliţsie informácie: www.spravatanap.org  
 Besedy pre ZŠ, prezentácie, exkurzia v teréne  

22.3.2011 
ZŠ Spišská Teplica: 
Beseda o vode a terénny prieskum- zisťovanie kvality vody s deťmi ZŠ Spišská Teplica 
23.3.2011 
ZŠ Poprad 
Beseda a prezentácia o vode, na tému vodstvo TANAP-u 
24.3. 2011-03-14 ZŠ Gerlachov 

mailto:maria.mirtova@shmu.sk
mailto:katarina.pukancikova@shmu.sk
mailto:alica.kucerova@sazp.sk
mailto:rudolf.navratil@sazp.sk
mailto:ivan.sustr@sopsr.sk
mailto:martina.prohaczkova@sopsr.sk
http://www.spravatanap.org/
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Beseda o vode, 
Čistenie brehu potoka v Gerlachove 
25.3.2011 
ZŠ Poprad 
Beseda o vodách 

RCOP Prešov 
Termín: 21.3. – 25.3.2011, od 9:00 do 13:00, 
Kontakt: Mgr. Martin Šoltész telefón: 051 7567419, mail: martin.soltesz@sopsr.sk  
Miesto: Zasadacia miestnosť RCOP Prešov, Hlavná 93, Prešov 
 Prednášky na témy hydrologického cyklu, problematiky znečistenia vodstiev a úbytku zdrojov pitnej vody. 

(ZŠ, SŠ) Zasadacia miestnosť RCOP Prešov, Hlavná 93, Prešov 

PIENAP  
Termín: 22.3.2011, 8:00 hod 
Kontakt: Ing. Margaréta Malatinová margareta.malatinova@sopsr.sk, telefón: 052/4181071 - 3 
Miesto: Spišská Stará Ves, Gymnázium Spišská Stará Ves 
 beseda so študentmi a vyhodnotenie výstupov z projektu monitoringu čistoty vody vybraných tokoch.  
 Prednášky pre študentov Gymnázia v Spišskej Starej Vsi zamerané na zisťovanie kvality vody vo 

vybraných vodných tokoch. 
Informácie dostupné aj na www.pienap.sk  

CHKO Východné Karpaty (CHKO VK) 
Kontakt: Ing. Anna Macková,  výchova anna.mackova@sopsr.sk, 057/748-02-91 

 Návšteva Lesníckeho náučného chodníka Kamjana Náučný chodník v NPR Humenský Sokol 

v sprievode pracovníka CHKO VK. 
 Premietanie filmov v IS S-CHKO VK podľa ponuky videotéky SAŢP podľa záujmu 

9. 3. 2011, 16.30 h Informačné stredisko Správa CHKO Východné Karpaty, Medzilaborce  
 Premietanie filmu pre verejnosť: Prenasledovaná baţina, Nemecko 2002   

7.3 -31.3. 2011 
 Prezentovanie výstavy na tému mokrade. Umiestnená budev priestoroch IS S-CHKO VK  (návštevníci budú 

prostredníctvom výstavy informovaní o medzinárodne významných mokradiach na Slovensku. Prezentované 
budú regionálne, lokálne a národne významné mokrade v pôsobnosti CHKO Východné Karpaty)   
 

 Na tému mokrade „Význam vody pre ţivú prírodu, pre človeka“ sa budú konať prezentácie a besedy (podľa 
záujmu škôl) 

Informovanie verejnosti o plánovaných akciách a činnosti v regionálnej tlači formou krátkych príspevkov z akcie 
 
Marec,  IS Správy CHKO v Medzilaborciach 
 Prezentácia a beseda na tému Mokrade a voda, pre ZŠ Duchnovičova (1 – 4 roč. a 5 – 9 roč. ). 

V rámci akcie budú deti oboznámené s mokradnými biotopmi v najbliţšom okolí a dozvedia sa čo je 
mokraď a ako vzniká a aká je voda dôleţitá pre ţivot. Ţiaci budú mať moţnosť prezrieť si výstavu na 
tému mokrade a voda v IS správy. Vedomosti získané počas besedy budú môcť vyuţiť pri aktivitách  
podľa výberu z príručky k environmentálnej výchove : Mokrade a Ramsarské lokality (vzdelávací 
program, ŠOP SR 2011)  

 
Verejnosť bude informovaná o aktivitách a ich výsledku prostredníctvom regionálnej tlače (Noviny pod 
Vihorlatom a  Podvihorlatské noviny)  
 
 Jarné ţabie putovanie (osadenie zábran) Presný termín akcie nie je moţné stanoviť nakoľko 

realizácia aktivity je ovplyvnená poveternostnými podmienkami. Predpokladaný ťah ropúch 
bradavičnatých, ktorý by ţiaci v teréne sledovali je v termíne 29.3 - 1.4.2011.  

Akcia bude pozostávať z: 

mailto:martin.soltesz@sopsr.sk
mailto:margareta.malatinova@sopsr.sk
http://www.pienap.sk/
mailto:anna.mackova@sopsr.sk


                                                                                                                           
 

5 

 

teoretickej časti. Ţiaci 5 roč. na ZŠ Švermu v Humennom budú oboznámený s našimi druhmi 
obojţivelníkov a ich ţivotným cyklom  prostredníctvom prezentácie a pracovných listov. Podľa 
výsledkov kvízu ktorý bude súčasťou teórie bude vybraná 10 členná skupina ţiakov, ktorý sa 
zúčastnia aktivít v teréne.  
Terénna časť akcie sa uskutoční posledný marcový a prvý aprílový týţdeň, kedy  je plánovaná 
návšteva kolízneho úseku pre obojţivelníkov v k.ú Brestov pri Humennom (cesta k záhradkárskej 
osade). Za účasti pracovníkov CHKO Východné Karpaty budú mať deti ktoré uspeli v kvíze , moţnosť 
vidieť priamo v teréne osadenie zábran ich význam a  transfer obojţivelníkov. Naučia sa tieţ 
rozoznávať naše druhy obojţivelníkov podľa morfologických, anatomických  znakov a zvukových 
prejavov.  

21.3. 2011 (Svetový deň lesov)  
 aktivity zamerané na zákonitosti viaţuce sa na les, na funkcie lesa s prepojením na poznávanie 

našich druhov drevín. 

NAPANT  

Kontakt: Ing. Marta Jurčáková, mail: marta.jurcakova@sopsr.sk, tel: 044 522 28 75 
 

 Otváranie studničiek – podujatie pre 4. ročník ZŠ Pionierska 2 Brezno.  Podujatie sa uskutoční 1 deň 
v 12. týţdni (presný deň určíme, podľa počasia cca 1 týţdeň  pred akciou) v doline Lazná v Brezne.  
Plánujeme vyčistiť studničky v lokalite, realizáciu environmentálneho programu „Vodné potvorky“ 
(z ponuky environmetálych výukových programov Správy NAPANT ) pri potoku Lazná a na záver sa 
zahráme hry na témy voda, zvieratká a ochrana prírody. 

 Beseda, aktivity a hry na tému Voda pre špeciálnu základnú školu v Liptovskom Hrádku, v priestoroch 
školy v 12. týţdni (konkrétny deň realizácie, podľa výberu školy). 

NP Malá Fatra  
Kontakt: Mgr. Anna Lovritšová, tel: 041/50714 13 - Správa NP Malá Fatra varín 
Termín: 25.3.2011 v čase od 8.00 do 13,00 hod 

 Deň vody –  Pozorovanie a sčítanie vodného vtáctva,. Vodné dielo Ţilina, 2. stupeň ZŠ Javorku Ţilina v 
počte 25 detí + odborní pracovníci a stráţcovia NP MF; 

Termín  od 10.3  do 30.3 2011 v čase od 8.00 do 13,00 hod 
 Výstava spojená s aktivitami „Zachráňme ţaby“ pre MŠ a ZŠ v regióne Ţilina, nainštalovaná v priestoroch 

Správy NP MF  

Navrhnuté akcie sú uverejnené na webstránke Školy ochrany prírody Varín www.sopsr.sk/varin  

NP Poloniny  

Kontakt: mail: iveta.buralova@sopsr.sk, telefón: 057 768 56 15 
24. a 25. marca 2011 
 Čisté vody – podujatie pre ţiakov základných škôl zamerané na praktickú ochranu prírody v území NP 

a biomonitoring vôd. Realizuje sa v spolupráci so ZŠ Ulič a ZŠ Stakčín na riekach Ulička a Chotinka  

NP Slovenský raj Spišská Nová Ves 

 Kontakt: František Divok, tel.: 0917 631 211, e-mail: frantisek.divok@sopsr.sk 
 
15. 3. - Stredná priemyselná škola strojnícka Spišská Nová Ves - prednášky s prezentáciou o mokradiach,  

premietanie filmu, besedy - celý deň od 7,30 hod. 
16. 3. - Voda základ ţivota - tvorivá dielňa pre ZŠ Odorín 
21. 3. - Otváranie studničiek - Schulerloch - podujatie s ekohrami pre MŠ Lipová Spišská Nová Ves 
22. 3. - Otváranie studničiek - Košiarny brieţok - podujatie pre ZŠ Komenského Spišská Nová Ves spojené so zberom  

odpadu 
23. 3. - ZŠ Komenského Smiţany - prednášky s prezentáciou o mokradiach, premietanie filmu, besedy - od 8,00 hod.  

do 12,40 hod. 

mailto:marta.jurcakova@sopsr.sk
http://www.sopsr.sk/varin
mailto:iveta.buralova@sopsr.sk
mailto:frantisek.divok@sopsr.sk
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30. 3. - ZŠ Komenského Smiţany - prednášky s prezentáciou o mokradiach, premietanie filmu, besedy - od 8,00 hod.  
do 12,40 hod. 

1. 4. - Deň vtákov - Hrabušice - Košariská podujatie s ekohrami pre ZŠ Hrabušice 
  

  
 
 

CHKO Cerová vrchovina  

22.3. 2011 

Kontakt: Ing. Eva Belanová, mail: eva.belanove@sopsr.sk, telefón: 047 563 49 48 fax: 047 563 49 48 

Presný rozpis podujatia je zverejnený na stránke www.cerovka.webnode.sk  
 Celodenné podujatie v okolí PR Ruţínske jelšiny a PR Príbreţie Ruţinej – vyzbieranie odpadkov v spolupráci 

so ZŠ Lovinobaňa a Divín, Čistenie kontaktnej zóny PR. Odvoz vyzbieraného odpadu zabezpečia príslušné 
obecné úrady - uţ dohodnuté. podujatie je určené pre uvedené ZŠ Lovinobaňa a Divín, nie pre verejnosť. Po 
ukončení akcie zúčastnení ţiaci pripravia Poster o mnoţstve a druhu vyzbieraného odpadu, s obecnými 
úradmi je dohodnuté zverejnenie posterov na obecných vývesných tabuliach - vplývanie na miestne 
obyvateľstvo. 

Správa CHKO Poľana Zvolen  

Kontakt: RNDr. Nora Balkova, PhD., ŠOP SR, RCOP vo Zvolene, J. M. Hurbana 20, 960 01 Zvolen, 045/533 
48 34, nora.balkova@sopsr.sk  
termín podujatia: 22.3.2011 – 23.3.2011 od 9,00 do 12,00 
miesto konania podujatia: vodná nádrţ Môťová (Zvolen) a MŠ Prachatická (Zvolen) 
plánovaný program 22.3. 2011: 
 vodná nádrţ Môťová 
 pracovníci S-CHKO Poľana a deti z MŠ Prachatická 
 rozprávanie o význame vody pre ľudí, rastliny, ţivočíchy  
 rozprávanie o vodných a mokraďových ekosystémoch 
 pozorovanie obojţivelníkov, plazov, vtáctva (voľným okom, ďalekohľadom) 
 ukáţky stavania zábran pre obojţivelníky, odchyt vtákov do ornitologických sietí  
plánovaný program 23.3. 2011: 
 MŠ Prachatická 
 pracovníci S-CHKO Poľana a deti z MŠ Prachatická 
 rozprávanie o záţitkoch (z predchádzajúceho dňa) 
 upevňovanie nadobudnutých vedomostí (pracovné listy, tvorivé práce a ekohry). 

 Správa CHKO Poľana Zvolen 

 

PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE MŢP SR 

KÚŢP v Prešove  

dňa 22. 3. 2011 
v spolupráci s SVP, š.p. OZ Košice - prehliadka vodnej nádrţe Starina spojená s odborným výkladom pre 
školy a verejnosť  

KÚŢP v Ţiline  

 od 22. 03. Do 25. 03. 2011 
Výstava vo vestibule – budova Štátnych Lesov, Nám. M. R. Štefánika.  
Na výstave budú materiály o všetkých vodných stavbách zabezpečujúcich čistotu vôd vrámci kraja ale aj 
o stavbách, ktoré spôsobujú znečistenie vôd. 

OÚŢP Banská Štiavnica 

Telefón: 045 – 6920073, mail: info@bs.ouzp.sk 

mailto:Belanová,%20mail:%20eva.belanove@sopsr.sk
http://www.cerovka.webnode.sk/
mailto:nora.balkova@sopsr.sk
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informovanie verejnosti formou miestnej tlače, besedy so zástupcami stredných a základných škôl v prípade 
záujmu, informovanie zástupcov samospráv 

ĎALŠÍ PARTNERI:  

BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,  

BVS 
22. marca o 9:00 hod. vedecká debata na tému „Odpadová voda ako zdroj energie. Je to vôbec moţné?“, CVTI 
SR (Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti)  
Vedecká debata sa koná v rámci projektu vedecká cukráreň. Bratislavská vedecká cukráreň je spoločný projekt CVTI 
SR a občianskeho zdruţenia Mladí vedci Slovenska. Hosťom debaty bude Ing. Alojz Bernát, generálny riaditeľ 
Bionergy, a. s., dcérskej spoločnosti BVS, a. s. 
 
22. – 23. 3. 2011 Kongres mladých bádateľov – vodohospodárov. Vodárenské múzeum BVS, a.s. Bratislava 
Ide o stretnutie študentov – stredoškolákov, ktorí sa zapojili do národného kola medzinárodného projektu Stockholm 
Junior Water Prize, ktorého je BVS, a. s. hlavným partnerom a odborným garantom. Na kongrese študenti prezentujú 
svoje projekty na tému voda a sú hodnotení odbornou komisiou. Účelom kongresu je usmernenie študentov v práci na 
ich projektoch. Súťaţ následne vrcholí v máji 2011, kedy prebieha finále národného kola súťaţe.   
 
30.3. – 20.4. 2011 Výstava Ţena a voda, Vodárenské múzeum BVS, a.s. Bratislava 
Kurátorka výstavy: Mgr. M.Kovalčíková 
Tlačová beseda s redaktormi a médiami bude28 .3.(pondelok) o 10.30 hod. 
Vernisáţ výstavy Ţena a voda 30.3. 2011 o 17. hod. (streda) vo Vodárenskom múzeu 
Demontáţ výstavy je predbeţne plánovaná na 20. apríla 2011 
 
Výstava sa realizuje pri príleţitosti Medzinárodného dňa vody vo Vodárenskom múzeu v Bratislave. Zúčastňujú sa na 
nej slovenskí výtvarní umelci v kategórii socha, maľba a grafika. Výstava je realizovaná v spolupráci s Vodárenským 
múzeom v Bratislave a Fondom výtvarných umení. Jej cieľom je duchovné premostenie vzťahov a ľudí ţijúcich na 
brehoch Dunaja v Bratislave a v jej okolí. Myšlienkou sú fiktívne mosty prepájajúce človeka a prírodu, a človeka 
s človekom. Rieka Dunaj (a voda ako taká) je vodnou niťou, predstavou pulzu pretekajúcej energie plynúcej v čase 
a v priestore, v ktorom ţijeme. Zároveň je symbolom očisty, ale aj vášnivých premien, ktoré náš ţivot prináša.  


