
22. marec - Svetový deň vody

22. marec bol vyhlásený ako Svetový deň vody Organizáciou Spojených národov.
Koordinovaný je organizáciou UN – WATER v spolupráci s vládami a partnermi
po celom svete. Oslava dňa vody je mimoriadnou príležitosťou pripomenúť širokej
verejnosti dôležitosť vody, ktorá je nenahraditeľnou tekutinou pre zachovanie
životného prostredia a pre zdravý rozvoj ľudskej spoločnosti.

Podtatranská vodárenská spoločnosť sa pripája k oslave Svetového dňa vody
organizovaním nasledovných podujatí:

• Bezplatná analýza pitnej vody na dusičnany
Bezplatnú analýzu pitnej vody z individuálnych zdrojov na dusičnany budeme
realizovať v laboratóriu pitných vôd v Poprade dňa 21.3.2019. Je potrebné doniesť
minimálne 100 ml vzorky vody v čistej fľaši na vrátnicu PVPS, a. s. v Poprade alebo
v jej pobočkách v Spišskej Novej Vsi a v Starej Ľubovni v čase od 7.00 – 13.00 hod.
• Zľava 25% na minimálny rozbor vody
Pri tejto príležitosti ponúkame zľavu 25 % na minimálny rozbor vody v zmysle Vyhl.
MZ SR č. 247/2017. Súčasťou minimálneho rozboru je fyzikálno-chemický,
mikrobiologický a biologický rozbor vody za účelom posúdenia jej kvality a vhodnosti
použitia na pitné účely. Záujemci si môžu objednať tento rozbor v 12. týždni, t. j.
od 18.3.2019 do 22.3.2019 na č. t. 052/7873149.
Cena za rozbor a odber vzorky s 25 % zľavou predstavuje 102,17 € s DPH.

• Ponuka exkurzií pre školy
Pri príležitosti oslavy dňa vody ponúkame pre žiakov 2. stupňa základných škôl
a študentov stredných škôl možnosť exkurzií do našich vybraných objektov čistiarní
odpadových vôd a úpravní vôd. V 12. týždni od 18.3. – 22.3.2019 majú školské
kolektívy možnosť dohodnúť si termín návštevy objektov s našimi pracovníkmi,
s ktorými je potrebné konzultovať podrobnejšie informácie týkajúce sa exkurzie.
Svetový deň vody v roku 2019 sa zaoberá na základe cieľov udržateľného rozvoja
riešením vodnej krízy, hľadá dôvody, prečo množstvo ľudí zostáva bez vody.

Bližšie informácie na internetovej stránke PVPS: http://pvpsas.sk/

Kontakty na exkurzie ČOV Poprad-Matejovce:
Ing. Milan Zacher: milan.zacher@pvpsas.sk
Ing. Viktor Hayden: viktor.hayden@pvpsas.sk


