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Výskumný ústav vodného hospodárstva 

 
vás pozývajú na 
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CIEĽ KONFERENCIE 
Konferencia je zameraná na zvyšovanie povedomia a prezentáciu najnovších 
poznatkov v oblasti ochrany a manažmentu vodných zdrojov s dôrazom na 
zabezpečenie kvality zdrojov určených na odber pitnej vody. Jej cieľom je 
vytvorenie platformy na výmenu skúseností s prípravou plánovacích 
dokumentov, ich implementáciou, finančným zabezpečením, realizáciou 
programov opatrení a hodnotením efektívnosti ich nastavenia. Dôležitou 
časťou konferencie je aj medzinárodná výmena skúseností a poznatkov v rámci 
širokého spektra domácich a zahraničných expertov z radov orgánov štátnej 
správy a samosprávy, podnikateľských subjektov, odbornej verejnosti, 
neverejného sektora a akademickej obce.  

TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE 

 Medzinárodné súvislosti ochrany vodných zdrojov a zabezpečenia prístupu 
k pitnej vode 

 Legislatíva v kontexte opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov 
 Zásobovanie pitnou vodou 
 Ochrana vodných zdrojov pred znečistením 
 Vodné zdroje v kontexte zmeny klímy (panelová diskusia) 

PREDBEŽNÝ HARMONOGRAM KONFERENCIE 

 17. 6. 2019:   8.30 – 18.00 h registrácia, otvorenie konferencie,  
     odborný program, posterová sekcia 

18.00 – 20.00 h spoločenská večera  
 18. 6. 2019:    8.00 – 14.00 h registrácia, odborný program konferencie  

     vrátane panelovej diskusie, závery  
14.00 – 17.00 h exkurzia  

ROKOVACÍ JAZYK 

 slovenčina/čeština 
 angličtina 

Simultánne tlmočenie z/do slovenčiny a angličtiny bude zabezpečené. 

FORMY PREZENTÁCIE 

 prednáška (v rozsahu 15 min) 
 príspevok do elektronického zborníka 
 posterová prezentácia 
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HLAVNÝ GARANT KONFERENCIE  

Ing. Vladimír Novák, generálny riaditeľ sekcie vôd, Ministerstvo životného 
prostredia Slovenskej republiky 

RNDr. Richard Müller, generálny riaditeľ, Slovenská agentúra životného 
prostredia 

PROGRAMOVÝ VÝBOR KONFERENCIE 

Ing. Anna Gaálová, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

Ing. Viera Vikukelová, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

MSc. Liliana Rástocká, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  

RNDr. Tomáš Orfánus, PhD., Slovenská agentúra životného prostredia 

Ing. Zuzana Lieskovská, Slovenská agentúra životného prostredia  

Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia 

Ing. Peter Belica, CSc., Výskumný ústav vodného hospodárstva 

RNDr. Andrea Vranovská, PhD., Výskumný ústav vodného hospodárstva 

Ing. Jana Poórová, PhD., Slovenský hydrometeorologický ústav 

Ing. Zuzana Gergeľová, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
Slovenskej republiky 

RNDr. Zuzana Valovičová, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

Mgr. Ladislav Pekárik, PhD., Slovenská akadémia vied 

RNDr. Pavol Nejedlík, CSc., Slovenská akadémia vied 

Mgr. Miroslav Havránek, CENIA, Česká informačná agentúra životného 
prostredia 

Ing. Zsolt Lukáč, PhD., EMBA, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 

Mgr. Silvia Halková, BROZ – Bratislavské regionálne ochranárske združenie 

Ing. Danka Thalmeinerová, PhD., Global Water Partnership Central and Eastern 
Europe 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR KONFERENCIE 

Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia 

Ing. Ľubica Koreňová, Slovenská agentúra životného prostredia 

Ing. Alica Kučerová, Slovenská agentúra životného prostredia  
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ORGANIZAČNÉ POKYNY 

 KONFERENČNÉ POPLATKY: Účasť na konferencii je bezplatná. Konferenčný 

poplatok je hradený z finančných prostriedkov Národného projektu 

Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti 

zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku.  

 UBYTOVANIE A DOPRAVA: Ubytovanie počas konferencie a dopravu si 

účastníci zabezpečujú a hradia sami. 

 VÍZOVÁ POVINNOSŤ: Organizátori účastníkom z krajín s vízovou povinnosťou 

nezabezpečujú sprostredkovanie víz. 

 MIESTO KONANIA: Bratislava. Presné miesto konania konferencie bude 

oznámené v II. cirkulári. 

 ZBORNÍK: Účastníkom konferencie bude k dispozícii elektronický zborník 

príspevkov z konferencie na elektronickom nosiči a na webovej stránke 

konferencie. 

 EXKURZIA: Možnosť účasti na odbornej exkurzii na ostrove Sihoť 

a v priestoroch Vodárenského múzea BVS, a. s., v Bratislave. Doprava 

účastníkov bude zabezpečená. 

 SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: Osobné údaje účastníkov konferencie 

budú spracovávané a použité v súlade s platnou legislatívou Európskej únie 

a Slovenskej republiky. 

 

 

PRIHLÁŠKY 

 Prihlasovanie anotácií príspevkov (prezentácií, príspevkov do zborníka, 

posterov) a  účasti na konferenciu budú prebiehať elektronicky cez online 

formulár na webovej stránke konferencie http://water-resources.sazp.sk/ 

podľa termínov uvedených v časti „DÔLEŽITÉ TERMÍNY“. 

 Počet miest je obmedzený. Ako účastníci konferencie budú uprednostnení 

autori prednášok, príspevkov do zborníka a posterov, teda tí, čo sa 

zaregistrujú s anotáciou príspevku v termíne do 23. 4. 2019.  

  

http://water-resources.sazp.sk/
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POŽIADAVKY NA SPRACOVANIE PRÍSPEVKOV 

 JAZYK:  

o Anotácie príspevkov (prezentácií, príspevkov do zborníka, posterových 

prezentácií): anglický jazyk, účastníci zo Slovenska a Česka môžu anotáciu 

spracovať dvojjazyčne (anglicko – slovensky, anglicko – česky). 

o  Posterová prezentácia: anglický jazyk, účastníci zo Slovenska a Česka 

môžu poster spracovať dvojjazyčne (anglicko – slovensky, anglicko – 

česky). 

o  Príspevok do zborníka: anglický jazyk alebo slovenských jazyk alebo 

český jazyk. 

o Prezentácia: anglický jazyk, účastníci zo Slovenska a Česka môžu 

prezentáciu spracovať dvojjazyčne (anglicko – slovensky, anglicko – 

česky). 

o Upozornenie: Organizátor nezodpovedá za jazykovú úpravu príspevkov. 

 ROZSAH:  

o Anotácie príspevkov (prezentácií, príspevkov do zborníka, posterových 

prezentácií): do 250 znakov. 

o  Posterová prezentácia: prezentácie do posterovej sekcie je potrebné 

vytlačiť na papier/fóliu v rozmeroch max. 1 000 x 700 mm (výška x šírka), 

požadovaná je aj elektronická verzia posteru. 

o  Príspevok do zborníka: odporúčaný rozsah je do 7 200 znakov (v prípade 

potreby je rozsah neobmedzený). Spracovanie príspevku v štruktúre: 

„Názov príspevku“; „Autor a spoluautori“; „Abstrakt“ a vlastný text 

príspevku. 

o Prezentácia: na ústnu prezentáciu je plánovaný časový priestor 15 min. 

DÔLEŽITÉ TERMÍNY  

 23. 4. 2019 Uzávierka prihlášok pre anotácie príspevkov (anotácie   
   k prezentáciám, k príspevkom do zborníka a k posterom) 

 30. 4. 2019 Oznámenie autorom o prijatí príspevku 
 30. 4. 2019 II. cirkulár konferencie 
 14. 5. 2019 Uzávierka prihlášok účasti na konferencii 
 17. 5. 2019 Potvrdenie účasti na konferencii zo strany organizátorov 
 31. 5. 2019 Uzávierka príspevkov do elektronického zborníka 
 17. 6. 2019 Otvorenie konferencie 
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KONTAKTY 

Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia 

Ing. Ľubica Koreňová, Slovenská agentúra životného prostredia 

Ing. Alica Kučerová, Slovenská agentúra životného prostredia 

 

Email: water-resources@sazp.sk 
Tel: +421 48 43 74 151, +421 48 43 74 153 
Mobil: +421 915 959 202 
Web: http://water-resources.sazp.sk 
 

Korešpondenčná adresa: 
Slovenská agentúra životného prostredia 
Tajovského 28  
975 90 Banská Bystrica 
SLOVENSKO 

mailto:water-resources@sazp.sk
http://water-resources.sazp.sk/

