
Fytoremediácie – exkurzia 

Fytomanažment kontaminovaných miest - exkurzia 

 

(ECTS 2, letný semester 2022/23) 

10. – 12. 5. 2023 
 

 

  

 

Program:  

 

1. deň   Odchod z Bratislavy o 7:30 

Žiar n. Hronom/Horné Opatovce – hlinikáreň a jej vplyv na okolie 

Ľubietová – Cu mineralizácia, rozsiahle haldy a staré bane, remediačné 

zásahy, metalofyty a vegetácia v okolí, obed v prírode 

Ubytovanie – Štiavnické Bane, Richňava, večera 



 

  

2. deň  Štiavnické Bane  – metalofytná vegetácia – hyperakumulátory, 

prechádzka do Banskej Štiavnice 

Obed v Banskej Štiavnici (v cene) 

Bývalé odkalisko a úpravňa Lintich, vplyv atmosférickej depozície 

kovov na flóru okolia 

Šobov – kyslé banské vody a ich vplyv na vegetáciu 

Prehliadka Banskej Štiavnice – voľný program 

Večera – opekačka  

 

3. deň Hodruša – Hámre - Fáranie do historickej Ag bane Starovšechsvätých, 

prehliadka banského múzea a expozície minerálov 

 Odkalisko aktívnej Au bane Rozália – environmentálne dopady ťažby 

a úpravy rúd 

Obed 

Pezinok a okolie – staré Sb bane, haldy a odkaliská, kontaminácia bioty, 

plány sanácie environmentálneho znečistenia 

                      Návrat do BA vo večerných hodinách (okolo 19:00)  

 

 

1. Cena za exkurziu je 100,- Eur. V tejto sume sú zahrnuté náklady na dopravu 

(autobus), ubytovanie (2 x s polpenziou), obed v BŠ a vstup do banského múzea a 

podzemia.  

 2. Prihlásený študent musí do 10. 3. 2022 uhradiť zálohu vo výške 50,- Eur (1. 

splátka). Záloha je nevratná. Zálohu je možné účastníkovi vrátiť len v tom prípade, ak 

sa preukáže, že sa z dôvodu závažných a výnimočných okolností nemôže zúčastniť na 

exkurzii (napr. urgentná hospitalizácia, neplánovaná operácia, úmrtie v rodine a pod.). 

Táto okolnosť však musí byť organizátorovi ohlásená pred nástupom na exkurziu.  

3. Účastník sa zaväzuje zaplatiť zvyšné náklady spojené s exkurziou vo výške 50,- Eur 

najneskôr týždeň pred nástupom na exkurziu.  

4. Študent, ktorý si exkurziu zapíše do AISu vypracuje referát na určenú tému 

v rozsahu 1 strany A4, ktorý v tlačenej verzii odovzdá a prečíta počas exkurzie. 

Kontakt: doc. Marek Vaculík, marek.vaculik@uniba.sk; B2-120  

 

mailto:marek.vaculik@uniba.sk

