
STAŇTE SA ČLENMI
Slovenskej asociácie vodárenských expertov (SAVE)

Vážení experti, kolegovia a milí priatelia, budeme radi, ak prijmete 
naše pozvanie. Bližšie informácie, ako sa stať jedným z nás, nájdete na 
https://savesk.sk/clenstvo/ resp. získate na info@savesk.sk.

Aktivity SAVE ovplyvnila v roku 2020 pandémia COVID-19. Napriek tomu sa jej aj s pomerne malým 
kolektívom podarilo od roku 2017 sprístupniť webovú stránku, zorganizovať 3 odborné semináre 
pod názvom Teória a prax vo vodárenstve, Odborno-študijnú cestu na úpravne vôd do Nemecka 
a Holandska, byť spoluorganizátorom 2 konferencií Pitná voda, konferencie Nové trendy v oblasti 
úpravy vody atď.

Žijeme v dobe rýchleho vedeckého po-
kroku vo výskume, zavádzaní technológií
a materiálov, ale i v období zvyšujúcich 
nárokov na kvalitnú pitnú vodu a prehlbu-
júcich sa problémov pri zásobovaní. Vy-
rovnávanie sa s dopadmi ľudskej činnosti 
a vplyvmi klimatickej zmeny, zdokonaľo-
vanie procesov na úpravu vody, zavedenie 
posúdenia rizika a riadenia rizika  pri zá-
sobovaní pitnou vodou ako aj celkový roz-
voj vodárenského odvetvia nie je možný 
bez vzájomnej spolupráce, konzultačných 
procesov a sprostredkovania informácií 
a skúseností medzi odborníkmi v tejto 
oblasti.

SAVE je dobrovoľnou neziskovou organizáciou, ktorá vznikla po zániku Československej asociácie 
vodárenských expertov v januári 2017 s cieľom posilnenia postavenia vodárenstva na Slovensku. 
Združuje odborníkov z radov profesijných organizácií a fi riem, vedy, výskumu aj vzdelávacích in-
štitúcií, ktorých činnosť je spojená s vodárenstvom. Prioritou SAVE je odborné vzdelávanie, zinten-
zívnenie vzájomnej komunikácie a spolupráce, prenášanie vedeckých poznatkov do praxe a najmä 
odborný rast členov so zameraním na podporu mladých pracovníkov v odbore.

PRÍĎTE MEDZI NÁS A ZÍSKATE:PRÍĎTE MEDZI NÁS A ZÍSKATE:
 pravidelné informácie o vzdelávacích aktivitách

 prehľad o aktuálnych témach, legislatívnych pred-
pisoch a novinkách v oblasti vodárenstva

 možnosť diskusie s odborníkmi a expertmi

 šancu na prezentáciu svojej práce a poznatkov

 príležitosť zapojiť sa aktívne do činnosti asociácie 
vo Vami vybranej oblasti

 zľavy z účastníckych poplatkov za semináre, kon-
ferencie resp. odborno-študijné cesty organizova-
né SAVE


