pripravuje seminár

TEÓRIA A PRAX
VO VODÁRENSTVE
Témy: Progresívne spôsoby úpravy vody
Program monitorovania pitnej vody

26. – 27. marec 2019
Hotel SOREA TRIGAN Baník, Štrbské Pleso

Prípravný výbor a odborný garant:
Slovenská asociácia vodárenských expertov
Tematické zameranie seminára:
Vhodný a opodstatnený spôsob úpravy vody môže významne zvýšiť kvalitu a zdravotnú bezpečnosť
pitnej vody. Môže však aj prispieť k správnemu a efektívnemu vynakladaniu finančných prostriedkov
pri dodávaní pitnej vody spotrebiteľovi. Na podporu „Zabezpečenia dostatočného množstva
bezpečnej pitnej vody z verejných vodovodov pre obyvateľstvo SR“ je zameraný tiež špecifický cieľ
č. 2 Operačného programu „Kvalita životného prostredia na obdobie rokov 2014 – 2020“, ku ktorého
napĺňaniu chce seminár prispieť odbornými prednáškami, ale i praktickými poznatkami
a skúsenosťami.
Úpravou hygienických právnych predpisov v roku 2017 vznikla každému dodávateľovi pitnej vody
povinnosť vypracovať a predložiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva do konca roku 2018
pre systém zásobovania Program monitorovania pitnej vody. Impulzom pre zavedenie povinnosti
bola transpozícia európskej legislatívy. Nakoľko išlo v našich podmienkach o novú požiadavku,
pripravil a zverejnil Úrad verejného zdravotníctva SR pre zjednotenie postupov pri vytváraní
programu príručku (dostupné na:
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=213&Itemi
d=65), ktorou sa upravuje jeho odporúčaný obsah. Predpokladá sa, že príručka bude v budúcnosti
modifikovaná v nadväznosti na požiadavky praxe. Prvé skúsenosti z pohľadu oboch zainteresovaných
subjektov (dodávateľov pitnej vody a orgánov verejného zdravotníctva) prinášajú práve príspevky
seminára.

Sekretariát seminára:
Slovenská asociácia vodárenských expertov
Ing. Jana Buchlovičová
Zvolenská 27, 821 09 Bratislava
mobil: +421 903 268 508
e-mail: info@savesk.sk

Ochrana osobných údajov
Spracovávame bežné osobné údaje, najmä tituly, meno, priezvisko, údaje o zamestnávateľovi,
korešpondenčná adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo, fotografické podobizne (zhotovené na
akcii).
Osobné údaje účastníkov konferencie budú spracovávané a použité v súlade s platnou legislatívou
EÚ a SR.
Poskytnutie a spracúvanie údajov uvedených vyššie je nevyhnutné na účasť na podujatí SAVE.
Prípadné otázky o detailoch ochrany osobných údajov zašlite na adresu: info@savesk.sk.

PROGRAM SEMINÁRA
Prvý deň: utorok - 26. 03. 2019
Registrácia účastníkov: 1230 – 1300 hod.
➢ 1300 - 1315 hod. Otvorenie seminára
➢ 1315 – 1800 hod. I. téma prednášok: Progresívne spôsoby úpravy vody
Zmeny navrhnuté v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Ing. Lýdia Bekerová
Ministerstvo životného prostredia SR
Membránové technológie v získavaní kvalitnej vody – od teórie k praxi
prof. Ing. Danka Barloková, PhD.
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva STU v Bratislave
Firemná prezentácia: ENVI-PUR s.r.o.
Poloprevádzkové a prevádzkové skúsenosti z membránovej technológie v procese úpravy
vody
Ing. Petra Hrušková, Mgr. Tomáš Brabenec
ENVI-PUR s.r.o.
➢ 1500 - 1515 hod. Prestávka na kávu
Poloprevádzkové skúsenosti z membránovej filtrácie v ÚV Rozgrund
prof. Ing. Ján Ilavský, PhD.1), prof. Ing. Danka Barloková, PhD.1), dpt. Viliam Šimko2),
Ing. Ondrej Kapusta3)
1)
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva STU v Bratislave,
2)
Viliam Šimko – VODATECH
3)
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Firemná prezentácia: ProMinent Slovensko, s.r.o.
Skúsenosti s prevádzkovaním membránových úpravní vôd
Ing. Jana Sedláková
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Poloprevádzkové a prevádzkové skúsenosti z pokročilých separačných technológií
Ing. Petra Hrušková, Mgr. Tomáš Brabenec
ENVI-PUR s.r.o.
Firemná prezentácia: Hawle, s.r.o.
➢ 1730 - 1800 hod. Diskusia

Druhý deň: streda - 27. 03. 2019
➢ 900 – 1200 hod. II. téma prednášok: Program monitorovania pitnej vody
Programy monitorovania v hygienických predpisoch a odporúčaniach
RNDr. Zuzana Valovičová
Úrad verejného zdravotníctva SR
Program monitorovania – prvé skúsenosti z praxe
Ing. Jozefína Bustínová, Mgr. Mária Vavrušová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
Program monitorovania – skúsenosti pri vypracovaní
Ing. Marián Studenič, Ing. Gabriela Baková
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
➢ 1015 - 1030 hod. Prestávka na kávu
Program monitoringu dle požadavků zákona „O ochraně veřejného zdraví (OOVZ) v ČR“
Ing. Radka Hušková
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Programy monitorovania pitnej vody – byrokracia alebo pomôcka prevádzkovateľom
a inštitúciám?
Ing. Tibor Miškovič, Ing. Eva Miškovičová, Mgr. Tatiana Ciroková
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Sprievodný program seminára:
➢ Prezentácie firiem a dodávateľských organizácií
- pracovný stolík: Cena 100,- €
➢ Inzercia v zborníku
- Cena uverejneného inzerátu je 100,- € . Inzeráty je potrebné zaslať organizátorom do 28. 02.
2019. Tlač inzerátu je čierno-biela, formát A4.
- V prípade farebného inzerátu, prosím o dodanie 100 ks formátu A4 (môže byť obojstranne
potlačený, s ľavým okrajom cca 1,5 cm) do uvedeného termínu.
➢ Postery
Záväznú objednávku (pozri Návratka) na inzerát v zborníku, ako i prezentáciu priamo na seminári
zašlite na adresu sekretariátu seminára:
Slovenská asociácia vodárenských expertov
Ing. Jana Buchlovičová
Zvolenská 27, 821 09 Bratislava
mobil: 0903 268 508
e-mail: info@savesk.sk

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE
Miesto konania seminára: Hotel SOREA TRIGAN Baník, Štrbské Pleso
Termín prijatia prihlášok:
Prihlášky s potvrdením o uhradení seminárneho poplatku sa prijímajú do: 11. 03. 2019 na adrese:
Slovenská asociácia vodárenských expertov
Ing. Jana Buchlovičová
Zvolenská 27, 821 09 Bratislava
mobil: +421 903 268 508
e-mail: info@savesk.sk
/na jednu prihlášku možno prihlásiť aj viac účastníkov/

Seminárny poplatok:
- prvý autor príspevku
bez poplatku
- seminárny poplatok
60,00 €
- pre člena SAVE
50,00 €
- študenti
20,00 €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ubytovanie:
1) cena len na jednu noc
- izba obsadená jednou osobou/noc
- izba obsadená 2 osobami – cena za 1 osobu/noc
2) cena od 2 prenocovaní
- izba obsadená jednou osobou/noc
- izba obsadená 2 osobami – cena za 1 osobu/noc

76,00 €
46,00 €
49,00 €
42,00 €

Seminárny poplatok zahŕňa celkové náklady na zabezpečenie seminára a zborník.
Ubytovanie je zabezpečené vrátane platby cez organizátora seminára v Hoteli SOREA TRIGAN
Baník, Štrbské Pleso. V cene ubytovania sú zahrnuté raňajky, pripojenie na internet na izbách,
bezplatné parkovanie pred hotelom a miestny poplatok 1,- euro / osoba/noc.
Daňový doklad o zaplatení zašleme vysielajúcej organizácii poštou.

Poplatok prosím uhraďte na účet SAVE do: 15. 03. 2019
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC (SWIFT):
IČO:
DIČ:
Variabilný symbol:
správa pre príjemcu:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
SK5411110000001426298005
UNCRSKBX
50644319
2120495685
IČO vysielajúcej organizácie
uviesť názov a sídlo organizácie

Nie sme platcom DPH.

Účasť na seminári bez úhrady poplatku nie je možná.
V prípade neúčasti vám nemôžeme vrátiť účastnícky poplatok. Môžete za seba poslať náhradníka.
Zborník vám v každom prípade zašleme poštou. Po prijatí záväznej prihlášky sú tieto podmienky
záväzné pre vysielajúcu organizáciu, účastníka i organizátora seminára.

Hotel *** SOREA Trigan, Szentiványho 4012/15, 059 85 Štrbské Pleso
GPS: E 20° 3' 57" N 49° 6' 56"

