
Združenie Slatinka a Slovenský ochranársky snem srdečne pozývajú na stretnutie 

 

Ochrana vôd a verejný záujem  
15. december 2015 od 10,00 hod. 

ZVOLEN – Neresnícka cesta 13, hotel TENIS 

kongresová sála Liberta 
 

Vedci, občania, rybári a miestne samosprávy už roky upozorňujú štát na zhoršovanie stavu vôd na 
Slovensku. Využili účasť v správnych konaniach, podnety na prokuratúru a súdy. Zúčastňovali sa 
pripomienkovania zákonov a koncepčných dokumentov. Organizovali petície proti budovaniu 
kontroverzných malých vodných elektrární. Vo väčšine prípadov však bezvýsledne. I napriek tomu, že 
ochrana vôd je prioritným verejným záujmom, štát na ňu rezignoval. 

Otvárame preto sa Slovensku verejnú diskusiu, ktorej cieľom je spojiť odbornú verejnosť, 
mimovládne organizácie a miestne komunity s cieľom zvrátiť tento negatívny trend a začať k téme 
udržateľného využívania a ochrany vody pristupovať zodpovedne. 

9,30 – 10,00   Registrácia 

10,00 – 11,30  Tlačová konferencia o aktuálnom stave ochrany vôd na Slovensku  

hostia: vedci, environmentalisti, turisti, rybári a zástupcovia miestnych komunít 
z celého Slovenska, ktorí sa v reálnych kauzách snažia zabezpečiť verejný záujem 
na ochrane vôd 

11,30 - 13,00 hod.  Prezentácie o problematike definovania verejného záujmu v súvislosti 
s ochranou životného prostredia (výsledky analýz legislatívy, súdnych a iných 
rozhodnutí, územných plánov)  

Po skončení Vás srdečne pozývame aj na stretnutie predstaviteľov Slovenského ochranárskeho 
snemu, ktoré sa uskutoční v tých istých priestoroch od 14,00 hod. do 15,30 hod.  
 
Viac informácií a kontakt: Združenie Slatinka, Martina B. Paulíková, slatinka@changenet.sk, 0915 811 195  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O r g a n i z a č n é  p o k y n y  

Hotel TENIS sa nachádza na Neresníckej ceste č. 13 vo Zvolene. Kongresová sála sa nachádza na prízemí, pri vstupe cez 
hlavný vchod vpravo od recepcie – priestor bude dobre označený. Informácie o hoteli nájdete tu: 
http://www.hoteltenis.sk/sk  
Prístup hromadnou dopravou – z vlakovej alebo autobusovej stanici využite MHD – autobusy č. 2 a 9. Najvhodnejšie je 
vystúpiť na zastávke Môťová, Shell – vo väčšine prípadov je to štvrtá zastávka od vlakovej/autobusovej stanice. Pre 
prípadné overenie spojov využite napr. http://cp.atlas.sk/zvolen/spojenie/, príp. 
http://web.sadzv.sk/old/pages/mhd_zv_15/z1.htm Samozrejme, je možné využiť aj taxislužbu, stanovište taxíkov je 
priamo oproti budove vlakovej stanice Zvolen – osobná stanica alebo pri autobusovej stanici na parkovisku. V prípade ak 
prídete autom, hotel je neďaleko križovatky smerom na Krupinu, priamo pri ceste E571 Bratislava – Košice. Parkovanie je 
bezplatné v areáli hotela. 
 
 
Stretnutie je súčasťou projektu "Verejný záujem a záujem verejnosti", ktorý je podporený sumou 33 975 € z Fondu pre mimovládne organizácie financovaného z 
Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu je zvýšenie zapojenia 
MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. 
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