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Konferencia má vzdelávací charakter a je určená pracovníkom z odboru vodárenstva, 

prevádzkovateľom verejných vodovodov, obecných vodovodov a iným dodávateľom pitnej 

vody, pracovníkom štátnej správy v oblasti životného prostredia a verejného zdravotníctva, 

vedeckým, odborným a technickým pracovníkom, zástupcom škôl a študentom, ako i ďalším, 

ktorí sa zaoberajú problematikou pitnej vody. 
 

Program konferencie: 
 

8. október 2019 

➢ Slávnostné otvorenie konferencie.  

➢ Odborný program konferencie – tematické prednáškové bloky. 

➢ Spoločné stretnutie účastníkov konferencie s voľnou diskusiou. 

9. október 2019 

➢ Odborný program konferencie – tematické prednáškové bloky. 

➢ Panelová diskusia na vybratú tému. 

10. október 2019 

➢ Odborný program konferencie – tematické prednáškové bloky. 

➢ Ukončenie konferencie. 

 

Odborný garant konferencie: 

Slovenská asociácia vodárenských expertov 
 

Organizačný garant konferencie: 

Ing. Jana Buchlovičová 

VodaTím s. r. o. 

Zvolenská 27, 821 09 Bratislava 

mobil: +421 903 268 508  e-mail: buchlovicova@vodatim.sk 

 

Prípravný výbor konferencie: 

prof. Ing. Danka Barloková, PhD., Slovenská asociácia vodárenských expertov 

Ing. Jana Buchlovičová, VodaTím s. r. o., Bratislava 

doc. Ing. Petr Dolejš, CSc., W&ET Team, Č. Budějovice 

Milan Drda, ENVI-PUR s. r. o., Praha 

Ing. Peter Gemeran, Vodohospodárska sekcia RZ SKSI Bratislava 

Ing. Ladislav Hnidiak, Enviroline, s. r. o.. Košice 

prof. Ing. Ján Ilavský, PhD., Slovenská asociácia vodárenských expertov 

Ing. Hana Potůčková, Česko-německá obchodní a průmyslová komora 

Dpt. Viliam Šimko, Viliam Šimko – VODATECH 

RNDr. Zuzana Valovičová, Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava 
 

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 firmy 

VodaTím s.r.o. 

Prípadné otázky o detailoch ochrany osobných údajov zašlite na adresu: vodatim@vodatim.sk. 

http://www.prag.diplo.de/Vertretung/prag/cs/05/Aussenwirtschaftsfoerderung/seite__dtihk__cz.html


      

 

Témy prednášok: 

1. Právne predpisy v oblasti vodárenstva a pitnej vody. 

2. Koncepčné otázky rozvoja vodárenstva, organizácia a riadenie vodárenských systémov 

zásobovania pitnou vodou. 

3. VODA 4.0. Digitalizácia vodárenstva. 

4. Zdroje vody a novodobé problémy s ich ochranou. 

5. Technológie úpravy vody, skúsenosti z technologických procesov úpravy vody, praktické 

riešenie problémov prevádzok. 

6. Distribúcia vody – praktické skúsenosti so zaisťovaním bezpečnej dodávky vody a s 

využívaním rôznych spôsobov chemickej dezinfekcie (výhody/nevýhody). 

7. Zdravotná bezpečnosť a kvalita pitnej vody – stúpajúce požiadavky. 

8. Prezentácia výroby, dodávky a servisu technologických zariadení a výrobkov v oblasti 

vodárenstva. 

 

Dôležité termíny konferencie: 

26.04.2019  - termín na odovzdanie názvu a anotácie príspevku – max. 20 riadkov 

24.05.2019  - oznámenie autorom o prijatí príspevkov a zaslanie pokynov na spracovanie 

rukopisov 

19.08.2019  - odovzdanie príspevkov do zborníka 

20.09.2019  - odoslanie vyplnených prihlášok 

 

Sprievodné akcie konferencie: 

➢ Postery: prezentácia bude v skrátenej forme uvedená v zborníku prednášok 

➢ Prezentácia firiem a dodávateľských organizácií, ktoré sa podieľajú na optimalizácii, 

intenzifikácii a modernizácii prevádzok vodovodov a kanalizácií formou: 

❖ pracovného stolíka + panela + 10 min. prezentácie (budú zaradené do programu 

konferencie) 

❖ pracovného stolíka + panela  

❖ inzercie v zborníku 

❖ propagačného materiálu v taške pre účastníkov konferencie 
 

Ubytovanie bude zabezpečené cez organizátora konferencie. Konferenčný poplatok a bližšie 

informácie o ubytovaní budú uvedené v programe konferencie, ktorý bude distribuovaný v júli 2019. 

 

Sekretariát konferencie: 

Ing. Jana Buchlovičová 

VodaTím s.r.o. 

Zvolenská 27, 821 09 Bratislava  

mobil : +421 903 268 508  

e-mail: buchlovicova@vodatim.sk  

Materiál na stiahnutie:  

www.vodatim.sk 

mailto:buchlovicova@vodatim.sk
http://www.vodatim.sk/


      

PREDBEŽNÁ PRIHLÁŠKA na XVIII. KONFERENCIU  
 

s medzinárodnou účasťou 

P I T N Á  V O D A 
 

Trenčianske Teplice, 8. - 10. október 2019 
 

 

Meno, priezvisko, tituly : 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Adresa zamestnávateľa  : 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Telefón :............................... Mobil :.................................... e-mail :........................................... 

 

Mám záujem o: 

prednášku:      áno     nie   

Názov, meno autora/ov (vrátane titulov), adresu a stručný obsah Vášho príspevku – max. 20 

riadkov, zašlite do 26.04.2019 na adresu sekretariátu konferencie.   

poster:     áno     nie   

V prípade záujmu bude Váš príspevok v skrátenej forme (max. 4 strany) uverejnený 

v zborníku odborných prác.  Názov, meno autora/ov (vrátane titulov), adresu a stručný obsah 

Vášho príspevku – max. 20 riadkov, zašlite do 26.04.2019 na adresu sekretariátu konferencie. 

účasť bez prednášky:   áno     nie     

prezentáciu firmy:  

Prac stolík + panel + 10 min. prezentácia áno     nie     cena 170,- € + 20 % DPH 

Prac stolík + panel     áno     nie  cena 135,- € + 20 % DPH 

Inzercia v zborníku, 1 strana A4   áno     nie  cena 170,- € + 20 % DPH 

Propagačný materiál vložený v taške  áno     nie  cena   65,- € + 20 % DPH 

           (DPH neplatí pre zahraničné firmy) 

sponzorovanie konferencie: 

Záujem o sponzoring     áno      nie        
 

Logo firmy bude uvedené na obálke programu a zborníka odborných prác. Ostatné podrobnosti so 

záujemcami dohodne organizátor konferencie. 

V prípade záujmu o sponzoring, prosím organizátorovi oznámiť do 31.05.2019. 
           

 

 

 

....................................................................................................... 

Podpis účastníka (pri odoslaní e-mailom nie potrebný) 


