
Fytoremediácie – exkurzia 

(ECTS 2, letný semester 2020/21) 

Predpokladaný termín: jún 2021 

 

 

 

Program:  

1. deň   Odchod z Bratislavy o 7:30 

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

Staré Hory – Cu/Ag mineralizácia, túra do Španej Doliny, obed v prírode 

Špania dolina – haldy, staré bane, hyperakumulátory a vegetácia 

Hodruša-Hámre – ubytovanie  

  

2. deň  Štiavnické Bane  – metalofytná vegetácia – hyperakumulátory 

Obed v Banskej Štiavnici (v cene) 

Šobov – kyslé banské vody a ich vplyv na vegetáciu 

Ubytovanie v Banskej Štiavnici 

Prehliadka Banskej Štiavnice – voľný program 

Spoločenský večer v záhrade Skautského domu – opekačka 

 

 3. deň  Hodruša-Hámre – fáranie do historickej Au-Ag bane Starovšechsvätých 

Obed (v cene) 

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

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

 



1. Cena za exkurziu je 80,- Eur. V tejto sume sú zahrnuté náklady na dopravu 

(autobus), ubytovanie (1 x s raňajkami), dva obedy a vstup do banského múzea a 

podzemia.  

 2. Prihlásený študent musí najneskôr 1 mesiac pred plánovaným termínom uhradiť 

zálohu vo výške 40.- 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. akútne ochorenie Covid-

19, urgentná hospitalizácia, plánovaná 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 40,- Eur 

najneskôr v deň nástupu 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. 

5. Podmienka účasti je platný antigénový Covid-19 test, nie starší ako 2 dni. 

Informácie budú priebežne aktualizované podľa aktuálnej pandemickej situácie. 

V prípade, že pretrvávajúca zlá pandemická situácia nám nedovolí exkurziu v tomto 

školskom roku zorganizovať, zapísaný študent vypracuje referát v rozsahu 2-3 strany 

a zúčastní sa krátkej on-line prezentácie o jednotlivých lokalitách a následne mu bude 

udelené hodnotenie. 

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

 

mailto:marek.vaculik@uniba.sk

