
 

 

 
 

 
 

Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku 

 
v spolupráci s 

 
Ministerstvom životného prostredia SR 

Výskumným ústavom vodného hospodárstva, Bratislava 
Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p., Banská Štiavnica 
Slovenským hydrometeorologickým ústavom, Bratislava 

Vodohospodárskou výstavbou, š. p., Bratislava 
Ústavom hydrológie SAV, Bratislava 
Slovenským priehradným výborom 

Medzinárodnou asociáciou hydrologických vied 

 Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou, členom ZSVTS  

 
organizuje 

 
konferenciu s medzinárodnou účasťou 

pod záštitou podpredsedu vlády a ministra životného prostredia 
Slovenskej Republiky 

 
 

 

 

VYHNE, HOTEL SITNO 
8. – 9. októbra 2019 

 
 

I. cirkulár 



 

Programový výbor konferencie 

Prof. Ing. Emília Bednárová, PhD. – Slovenský priehradný výbor  
Ing. Miloš Bella, MBA, DBA            – Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava 
Ing. Alena Bujnová            – Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská Štiavnica   
Ing. Danica Lešková, PhD.            – Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava  
Ing. Vladimír Novák               – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
Doc. RNDr. Štefan Rehák, PhD.     – Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava 
Prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.            – Medzinárodná asociácia hydrologických vied 
Prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.      – Stavebná fakulta STU v Bratislave 
Ing. Yvetta Velísková, PhD.           – Ústav hydrológie SAV, Bratislava    

 
Odborný garant 

Ing. Ľubica Kopčová, PhD. – Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku 

 

Cieľ konferencie 

Cieľom konferencie je nadviazať na predošlé úspešné konferencie zamerané na manažment povodí 

a hydrologické extrémy a vytvoriť priestor na prezentovanie najnovších poznatkov v uvedenej 

oblasti ako aj prispieť k serióznemu, kompetentnému a systematickému prístupu k problému 

povodní a sucha so zámerom posilniť platformu pre výmenu informácií, skúseností ako 

aj identifikáciu problémových otázok.   

Hydrologické extrémy, ich následky a súvisiace preventívne opatrenia, sú nosnými témami 
konferencie, ktorá sa pripravuje za účasti všetkých relevantných subjektov vodného hospodárstva s 
cieľom prezentovať účinné riešenia v tejto oblasti.   

 
Tematické okruhy konferencie 
 

Integrovaný manažment povodí a programy opatrení 
   aktualizované plány a environmentálne ciele manažmentu povodí, plány manažmentu 

povodňového rizika, technické a zelené opatrenia, manažment sucha 
 

Hydrologické extrémy: modelovanie a predpovedanie 
extrémne hydroklimatické javy, sucho a lokálne povodne  
 

Technické opatrenia a zelená infraštruktúra  
vplyvy, význam a účinnosť opatrení v manažmente rizík spojených s hydrologickými extrémami  

(povodne a sucho)  

 

 

 

 



 

Dôležité termíny konferencie 

15. 5. 2019   termín na odovzdanie názvu a abstraktu príspevku  

Názov, meno autora/ov (vrátane titulov), adresu a stručný obsah Vášho 
príspevku v rozsahu max. 10 riadkov zašlite na kontaktnú adresu konferencie: 
tomas.hajdin@vuvh.sk 

 

22. 5. 2019   oznámenie autorom o prijatí abstraktov a zaslanie pokynov na   
                               spracovanie rukopisov 

 
16. 8. 2019  odovzdanie príspevkov do zborníka 

 
13. 9. 2019  termín doručenia záväzných prihlášok a úhrada účastníckeho poplatku  

 

Možnosti prezentácie 

 Prednáška:  autori prednášok budú mať k dispozícii presne stanovený čas. K dispozícii bude 

bežná prezentačná technika (dataprojektor, mikrofóny) 

 Poster: autori posterov budú mať pripravený priestor na prezentáciu štandardných rozmerov 

cca. 90x100 cm  

 Prezentácia firiem a organizácií je umožnená nasledovným spôsobom: 

 pracovný stolík + panel 

 reklama (inzercia) v e-zborníku  

 propagačné materiály vkladané do tašiek účastníkov konferencie 

 

Konferenčné poplatky 

Účastnícky poplatok je 170 EUR.  

Znížený účastnícky poplatok pre študentov a doktorandov je 120 EUR. (Potvrdenie o štúdiu je 
potrebné predložiť pri registrácii.) 

V poplatku sú zahrnuté: konferenčné materiály vrátane zborníka, organizačné náklady, občerstvenie 
a obedy počas konferencie, diskusný večer. 
 

Ubytovanie 

Konferenčným zariadením je Hotel SITNO**** vo Vyhniach, v ktorom je zabezpečená predbežná 
rezervácia ubytovania za zvýhodnené ceny. (www.hotelsitno.sk )  

Rezerváciu a obsadenie izieb v Hoteli SITNO si účastníci zabezpečujú samostatne prostredníctvom 
e-mailu na rezervacie@hotelsitno.sk. Pri rezervácii je potrebné uviesť názov konferencie.  
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Organizátor konferencie 

Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku 

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5  

812 49 Bratislava 
www.zzvh.sk  

 

Kontakt a adresa na korešpondenciu 

Abstrakt príspevku na konferenciu zašlite prosím najneskôr do 15.5. 2019 na adresu:  

 

Tomáš Hajdin 

Výskumný ústav vodného hospodárstva 

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5  

812 49 Bratislava 

Email:  tomas.hajdin@vuvh.sk  
Tel.:    +421 2 59 343 358 
Mobil:   +421 905 590 265 
 
Pokyny a informácie k pripravovanej konferencii budú priebežne zverejňované aj na stránkach 
www.vuvh.sk  a www.zzvh.sk a podľa potreby rozosielané na e-mailové adresy autorom príspevkov 
a záujemcom o účasť na konferencii.  
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