OCHRANA VODNÝCH ZDROJOV 2019
Od environmentálnych cieľov ku kvalitnej pitnej vode

17. – 18. jún 2019
Bratislava
II. Cirkulár

Podujatie je organizované pod záštitou ministra životného prostredia SR.
Podujatie je organizované pod záštitou predsedníctva SR vo Vyšehradskej skupine.

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 A VÝCHODISKÁ KONFERENCIE
 Medzinárodné súvislosti ochrany vodných zdrojov a zabezpečenia prístupu
k pitnej vode
 Legislatíva v kontexte implementácie opatrení na dosiahnutie
environmentálnych cieľov rámcovej smernice o vode zameraných na zdroje
využívané na odber pitnej vody
 Manažment rizika vo vzťahu k zásobovaniu pitnou vodou – od vodného
zdroja po vodovodný kohútik
 Ochrana vodných zdrojov pred znečistením
 Vodné zdroje v kontexte zmeny klímy (panelová diskusia)

ROKOVACÍ JAZYK
 slovenčina/čeština
 angličtina
Simultánne tlmočenie z/do slovenčiny a angličtiny bude zabezpečené.

MIESTO KONANIA
Hotel Vienna House Easy Bratislava
Galvaniho ul. 28
821 04 Bratislava
Tel: +421 2 3229 91 00
email: info.easy-bratislava@viennahouse.com
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HLAVNÝ GARANT KONFERENCIE
Ing. Vladimír Novák, generálny riaditeľ sekcie vôd, Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej republiky
RNDr. Richard Müller, PhD. 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 informační agentura životního prostředí
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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PREDBEŽNÝ PROGRAM KONFERENCIE
17. jún 2019
8.30 – 9.30
Registrácia účastníkov
09,30 – 09,50
Otvorenie konferencie
Moderátor: (bude potvrdený)
László Sólymos, minister životného prostredia Slovenskej republiky
Vladimír Novák, generálny riaditeľ sekcie vôd, Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky
Richard Müller, generálny riaditeľ, Slovenská agentúra životného prostredia
9.50 – 11.35
Medzinárodné súvislosti ochrany vodných zdrojov a zabezpečenia prístupu k pitnej
vode (I. blok prednášok)
Moderátor: Danka Thalmeinerová, GWP CEE
Rámcová smernica o vode a smernica o povodniach: Stav implementácie a kontrola
vhodnosti a efektívnosti, Bettina Doesser, Európska komisia (EK)
Európske vody: Hodnotenie stavu a vplyvov, Stéphane Isoard, Európska
environmentálna agentúra (EEA)
Medzinárodné súvislosti ochrany vodných zdrojov a zabezpečenia prístupu k pitnej
vode*, Xavier Leflaive, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)
Aktualizácia stratégie ICDPR pre adaptácie na zmenu klímy a štúdia o adaptácii na
zmenu klímy v dunajskom regióne*, Edith Hoedl, Medzinárodná komisia pre ochranu
vôd rieky Dunaj (ICPDR)
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Globální megatrendy jako součást přípravy strategických dokumentů, Miroslav
Havránek, CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Česká republika
Ochrana vodných zdrojov a zabezpečenie prístupu k pitnej vode*, Guy Reshef, Úrad
vodnej správy (IWA), Izrael
Moderated discussion
11.35 – 12.05
Prestávka na občerstvenie
12.05 – 13.00
Legislatíva v kontexte implementácie opatrení na dosiahnutie environmentálnych
cieľov rámcovej smernice o vode zameraných na zdroje využívané na odber pitnej
vody (II. blok prednášok)
Moderátor: Renáta Grófová, SAŽP
Strategické dokumenty v oblasti ochrany vôd prijaté a aplikované v SR*, Vladimír
Novák, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vodný plán Slovenska – nastavenie opatrení spojených s ochranou vodných zdrojov,
Ivana Bajkovičová, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Slovenská republika
Ochrana vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach na Slovensku, Ľudmila
Strelková, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.00 – 14.15
Prestávka na obed
14.15 – 15.15
Legislatíva v kontexte implementácie opatrení na dosiahnutie environmentálnych
cieľov rámcovej smernice o vode zameraných na zdroje využívané na odber pitnej
vody (II. blok prednášok - pokračovanie)
Moderátor: Danka Thalmeinerová, GWP
Ochrana vodních zdrojů v kontextu pětileté suché periody v ČR, Lukáš Záruba,
splnomocnenec vlády Českej republiky pre spoluprácu na hraničných vodách
Implementácia programu ochrany zdrojov pitnej vody v Maďarsku, Kovács Péter,
Reka Gaul, Ministerstvo vnútra (BM), Maďarsko
Prístupy a skúsenosti s koordináciou implementácie opatrení na ochranu zdrojov
pitných vôd podľa RSV v Poľsku*, Paweł Ciećko, Hlavný inšpektorát ochrany
životného prostredia (GIOS), Poľsko
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15.15 – 15.25
Prestávka
15.25 – 17.00
Manažment rizika vo vzťahu k zásobovaniu pitnou vodou – od vodného zdroja po
vodovodný kohútik (III. blok prednášok)
Moderátor: (bude potvrdený)
Návrh novely smernice o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu, Lenka Letavajová,
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Programy monitorovania pitnej vody - začiatok cesty k manažmentu rizík pri
zásobovaní, Zuzana Valovičová, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
První poznatky a zkušenosti s posouzením rizik v ČR, Jiří Paul1), František Kožíšek2),
Vodovody a kanalizace Beroun, a. s., Beroun (VAK Beroun)1), Státní zdravotní ústav
(SZU)2), Česká republika
Programy monitorovania a úvahy nad rizikovou analýzou v BVS, Alena Trančíková,
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. (BVS), Slovenská republika
Skúsenosti s programami monitorovania a prístup k rizikovým analýzam podľa
revidovanej smernice 98/83/ES*, Vargha Márta, Národný inštitút verejného zdravia
(OKI/NNK), Maďarsko (bude potvrdená)
17.00 – 17.15
Prestávka na občerstvenie
17.15 – 18.15
Posterová sekcia
18.30 – 20.30
Spoločenská večera
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18. jún 2019
8.00 – 9.00
Registrácia účastníkov
9.00 – 11.10
Ochrana vodných zdrojov pred znečistením (IV. blok prednášok)
Moderátor: Vladimír Novák, MŽP SR
Znečistené lokality na Slovensku - aktuálne výskumné a sanačné projekty, Vlasta
Jánová, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Zraniteľnosť vodných útvarov z geologického hľadiska*, Štátny geologický ústav
Dionýza Štúra, Slovenská republika (bude potvrdený)
Smesi cizorodých organických látek v podzemních vodách ČR, Vít Kodeš, Český
hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), Česká republika
Pesticídy, dusičnany a emergentné látky v podzemných vodách SR*, Anna Patchová,
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Slovenská republika (bude potvrdená)
Udržateľná rastlinná výroba v intenciách ochrany vodných zdrojov, Monika Halásová,
Bronislava Škarbová, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky
Výsledky projektu PROLINE-CE prispievajúce k ochrane vodných zdrojov*, Hubert
Siegel, Rakúske spolkové ministerstvo pre trvalo udržateľný rozvoj a cestovný ruch
(BNT), Rakúsko (bude potvrdený)
Ochrana vôd podľa Dohovoru o biologickej diverzite, Eva Viestová1), Ján Kadlečík2),
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)1), Štátna ochrana prírody
Slovenskej republiky2)
11.10 – 11.30
Prestávka na občerstvenie
11.30 – 13.00
Vodné zdroje v kontexte zmeny klímy (panelová diskusia)
Moderátor: Tomáš Orfánus, SAŽP
Vladimír Novák, generálny riaditeľ sekcie vôd, Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky
Lukáš Záruba, splnomocnenec vlády Českej republiky pre spoluprácu na hraničných
vodách
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Igor Kálna, riaditeľ, Hydromeliorácie, š. p., Slovenská republika
Guy Reshef, vedúci oddelenia kvality vody, Úrad vodnej správy (IWA), Izrael
Xavier Leflaive, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)
13.00 – 13.15
Závery konferencie
Moderátor: Richard Müller, SAŽP
13.15 – 14.30
Prestávka na obed
14.30 – 18.00
Exkurzia: Vodárenské múzeum BVS, a. s., Bratislava
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ORGANIZAČNÉ POKYNY – PRE VŠETKÝCH ÚČASTNÍKOV
 PRIHLÁŠKY: Prihlasovanie účasti na konferenciu prebieha elektronicky cez
online formulár na webovej stránke konferencie http://waterresources.sazp.sk/ v termíne do 31. 5. 2019. Počet miest je obmedzený. Ako
účastníci konferencie budú uprednostnení autori prednášok, príspevkov do
zborníka a posterov.
 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, Hotel Vienna House Easy Bratislava
 ZBORNÍK: Elektronický zborník príspevkov z konferencie bude dostupný na
webovej stránke konferencie http://water-resources.sazp.sk/.
 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.

ORGANIZAČNÉ POKYNY – PRE AUTOROV PREDNÁŠOK/PRÍSPEVKOV
 ZASLANIE ANOTÁCIÍ K PREZENTÁCIÁM: Cez online formulár na webovej
stránke konferencie http://water-resources.sazp.sk/. Rozsah: do 250 znakov.
Jazyk: slovenský/český a anglický. Termín: do 31. 5. 2019. Anotácie budú
súčasťou elektronického zborníka.
 ZASLANIE PRÍSPEVKOV DO ZBORNÍKA: Zaslanie v editovateľnom formáte
emailom na adresu water-resources@sazp.sk. Rozsah: do 7 500 znakov.
Jazyk: slovenský/český alebo anglický. Termín do: 31. 5. 2019.
 POSTEROVÁ PREZENTÁCIA: Poster je potrebné vytlačiť na papier/fóliu
v rozmeroch max. 1 000 x 700 mm (výška x šírka). Jazyk: slovenský/český
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alebo anglický. Prihlasovanie posterových prezentácií prebieha cez online
formulár na webovej stránke konferencie http://water-resources.sazp.sk/.
Termín do: 31. 5. 2019.
 PREZENTÁCIA: Časový rozsah: 15 min. Jazyk: slovensky/česky alebo anglicky.
Z dôvodu účasti zahraničných hostí odporúčame textovú časť prezentácie
spracovať v anglickom jazyku. Zaslanie prezentácií: v pdf na emailovú adresu
water-resources@sazp.sk v termíne do 10. 6. 2019. Zdvorilo žiadame
autorov prednášok o dodržanie termínu, pretože tlmočníci potrebujú
dostatočný čas na prípravu.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY
 31. 5. 2019
 31. 5. 2019
 5. 6. 2019
 10. 6. 2019
 17. 6. 2019

Zaslanie anotácií k prezentáciám a príspevkov do
zborníka, oznámenie záujmu o posterovú prezentáciu
Uzávierka prihlášok účasti na konferencii
Potvrdenie účasti na konferencii zo strany organizátorov
Zaslanie prezentácie v pdf organizátorom
Otvorenie konferencie

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
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PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
 DOPRAVA
Z Hlavnej stanice (vlaková stanica): Nasadnite na autobus č. 61 alebo 63 (v
smere Letisko alebo Avion Shopping Park) a vystúpte na zastávke Avion
Shopping Park. Prejdite popri nákupnom centre (asi 6 minút chôdze) a zabočte
doľava, potom pokračujte k hotelu. (Trvanie cesty: asi 20 minút. Cestovné: asi
0,90 EUR.)
Z Autobusovej stanice Mlynské Nivy: Nasadnite na trolejbus č. 205 (v smere
Rádiová) a vystúpte na zastávke Zimný štadión. Tam prestúpte na autobus č. 61
alebo 63 (v smere Letisko alebo Avion Shopping Park) a vystúpte na zastávke
Avion Shopping Park. Prejdite popri nákupnom centre (asi 6 minút chôdze) a
zabočte doľava, potom pokračujte k hotelu. (Trvanie cesty: asi 20 minút.
Cestovné: asi 0,90 EUR.)
Z Letiska M. R. Štefánika, Bratislava: Nasadnite na autobus č. 61 (v smere
Hlavná stanica) alebo 96 (v smere Prokofievova) a vystúpte na zastávke Avion
Shopping Park. Prejdite popri nákupnom centre (asi 6 minút chôdze) a zabočte
doľava, potom pokračujte k hotelu. (Trvanie cesty autobusom: asi 10 minút.
Cestovné: asi 0,70 EUR. Trvanie cesty taxíkom: asi 5 minút. Cestovné: asi 10
EUR.)
Autom zo severu/juhu/východu: Použite výjazd Trnávka/Avion a pri
obchodnom dome IKEA zabočte doľava. Na kruhovom objazde použite prvý
výjazd – hotel bude pred vami.
Autom zo západu: Použite výjazd Trnávka/Avion a prejdite popri hoteli na vašej
pravej strane. Potom odbočte doprava a ešte raz doprava, aby ste sa dostali k
hotelu.
Parkovanie: Vienna House Easy Bratislava má pre hostí k dispozícii 114
bezplatných parkovacích miest. Pre neubytovaných návštevníkov alebo v
prípade dlhodobého parkovania je cena parkovného 6 EUR za deň.
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 MOŽNOSTI UBYTOVANIA
Ubytovanie počas konferencie si účastníci zabezpečujú a hradia sami.
Miesto konania konferencie:
Hotel Vienna House Easy Bratislava
Galvaniho ul. 28
821 04 Bratislava

Iné odporúčané hotely zo smeru Hlavná železničná stanica:
Mercure Bratislava Centrum 4*
Žabotova 2
811 04 Bratislava

NH Bratislava Gate One 4*
Ambrušova 7
821 04 Bratislava – Ružinov

Lindner Hotel Gallery Central 4*
Metodova 4
821 08 Bratislava

Hotel Matyšák 3*
Pražská 15
811 04 Bratislava
Hotel Nivy 3*
Líščie nivy 3
821 08 Bratislava 2

Iné odporúčané hotely zo smeru Autobusová stanica:
Apollo Hotel 4*
Dulovo nám. 1
821 08 Bratislava

Hotel Set 4*
Kalinčiakova 29/A
831 03 Bratislava
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