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POZVÁNKA 
Chceš sa stať Vodným Ambasádorom? Absolvuj Letnú Univerzitu Vody! 
MVO Ľudia a voda (www.ludiaavoda.sk)  v spolupráci s Francúzskym parterom Coordination 
EAU–ile de france (www.eau-iledefrance.fr) a parterom z Veľkej Británie The Flow Partnership 
(www.theflowpartnership.org) organizuje v dňoch 8. až 12. júla 2018 LETNÚ UNIVERZITU VODY 
v Košiciach, kde môžeš získať praktické aj teoretické vedomosti o implementácii projektov 
zadržiavania dažďovej vody v krajine na ozdravovanie klímy.  V rámci 5 dňového kurzu sa dozvieš: 

 Základné princípy Novej Vodnej Paradigmy 
 Ako zvyšovať zásoby vody v poškodenej krajine  
 Ako zadržať dažďovú vodu v meste prostredníctvom dažďovej záhrady 
 Ako zadržať dažďovú vodu v lese prostredníctvom prekladaných hrádzí  

Súčasťou kurzu bude aj praktická časť. Kde účastníci kurzu zrealizujú dažďovú záhradku v areáli 
ZŠ Hroncová a postavia niekoľko prekladaných hrádzok na Alpinke v Čermeľskom údolí. Po 
absolvovaní kurzu každý účastník získa cerifikát Vodný ambasádor (Úroveň 3 podľa Európskeho 
kvalifikačného rámca celoživotného vzdelávania). Každý účastník získa “Manuál – Obnova vody 
na ozdravenie našej klímy”.  Kurz na Letnej univerzite vody je bezplatný.  Jazyk kurzu je angličtina. 
Prihlášky prosím posielajte na danka.kravcikova@gmail.com do 26.júna 2019.  

Program: 

8.7 2019 Pondelok 

14:00 – Privítanie účastníkov, začiatok kurzu miesto: USP TECHNICOM, Boženy 
Němcovej 5, Košice 

14:20 – Základné princípy novej vodnej paradigmy  - Michal Kravčík 
 Formy vody na Zemi 
 Súvislosť medzi vodnými cyklami a zmenou klímy 
 Vplyv poškodzovania krajiny na klímu 

15:40 -  prestávka 

16:00 – Dažďová záhrada – ako to spraviť–  Peter Bujňák  

 Výpočet objemu dažďovej vody podľa povrchu a režimu počasia 
 Analýza absorpčných kapacít v pôde (základné princípy) 
 Dažďová záhradná dizajn 
 Aspekty údržby a sila komunity 
 Prispôsobenie sa kontextu: návrh kreatívnych opatrení v mestských oblastiach 



    

 

 MVO Ľudia a voda, www.ludiaavoda.sk, danka.kravcikova@gmail.com, +421 908 322 135 

17:00 – Prekladané hrádzky – ako to spraviť - Michal Gažovič  

 Analýza absorpčných kapacít v pôde (základné princípy) 
 Návrh ochrany krajiny a zadržiavania dažďovej vody 
 Výsadba stromov (základné princípy) 
 Aspekty údržby a sila komunity 
 Prispôsobenie sa kontextu: návrh kreatívnych opatrení na zachovanie vidieckej 

krajiny 

19:00 – „Ozdravujem si klímu svojho mesta“ prednáška Michala Kravčíka s diskusiou 
v slovenčine, miesto: TABAČKA KULTURFABRIK, N.O. Gorkého 2, Košice 

20:30 – premietanie filmu Air Condition Brake Down od Kataríny Začkovej  

9.7. 2019 Utorok 

9:30 – 17:30 -  Budovanie prekladaných hrádzok Alpinka Košice 
20:00 – Potulky mestom Košice – sprievodca Milan Kolcun 
 

10.7. 2019 Streda 

9.30 – 17:30 - Budovanie dažďovej záhrady v areáli ZŠ Hroncová 
20:00 -  Wine and Pint at CHAT - Centrum pre kreatívnu liečbu Arteterapiou – maľovanie 
s pohárom vínka - vstup 20 euro na osobu (zahŕňa materiál na maľovanie a vínko), 
v prípade záujmu nutná prihláška  
 

11.7.2019 Štvrtok 

9:00 – 12:00 - Budovanie dažďovej záhrady v areáli ZŠ Hroncová 
13:00 – 18:00 - Design Thinking workshop programu Climate Kic, USP TECHNICOM  
https://www.climate-kic.org/ 
 

12.7.2019 Piatok 

9:30 –  13:00 Dokončenie dažďovej záhrady v areáli ZŠ Hroncová 
13:00 – Obdržanie certifikátov VODNÝ AMBASÁDOR  
13:30 -  Tlačová konferencia a prezentácia Manuálu  
14:00 – Piknik v areáli ZŠ Hroncová 


