
Mediálni partneri konferencie 

PITNÁ VODA
1. OZNÁMENIE

Slovenská asociácia vodárenských expertov
Úrad verejného zdravotníctva SR

Ministerstvo životného prostredia SR

pozývajú na XIX. konferenciu s medzinárodnou účasťou
pod záštitou

hlavného hygienika Slovenskej republiky
a ministra životného prostredia Slovenskej republiky

Konferencia sa uskutoční 
v dňoch 6. – 8. júna 2023 v Kursalone v Trenčianskych Tepliciach.



CIEĽ KONFERENCIE
Úlohou konferencie je zvyšovanie vedomostnej úrovne v oblasti zásobovania pitnou vodou, technic-
kých a technologických postupov pri výrobe a úprave vody a efektívnych spôsobov distribúcie pitnej 
vody. Snahou je tiež poukázať na nové výzvy, ktorým oblasť vodárenstva v súčasnosti čelí, ako sú pro-
blémy s ochranou vodárenských zdrojov, prítomnosť nových kontaminantov, resp. zavádzanie metódy 
manažmentu rizík. Vzájomné pochopenie a spolupráca odborníkov z rôznych disciplín a odborov – 
vodného hospodárstva, hygieny, chémie a technológie vody, zdravotného inžinierstva ako aj ekológie 
sú nevyhnutné pre zaistenie kvalitnej a zdravotne bezpečnej pitnej vody. 

TEMATICKÉ ZAMERANIE KONFERENCIE
 Koncepčné otázky rozvoja vodárenstva, organizácia a riadenie vodárenských systémov zásobova-
nia pitnou vodou. 

 Transpozícia európskej smernice o vode určenej na ľudskú spotrebu do národných právnych predpi-
sov.

 Nové povinnosti subjektov zaisťujúcich zásobovania obyvateľov pitnou vodou na Slovensku.
 Stúpajúce požiadavky na kvalitu a zdravotnú bezpečnosť pitnej vody.
 Metódy a prístrojové vybavenie na zabezpečenie kontroly ukazovateľov kvality pitnej vody.
 Aktuálne energetické výzvy a úsporné riešenia v oblasti zásobovania pitnou vodou.
 Zdroje vody a aktuálne problémy s ich ochranou.
 Technológie úpravy vody, skúsenosti z  technologických procesov úpravy vody, praktické riešenie 
problémov prevádzok.

 Distribúcia pitnej vody – praktické skúsenosti so zaisťovaním bezpečnej dodávky vody spotrebiteľovi.
 Prezentácia výroby, dodávky a servisu technologických zariadení a výrobkov v oblasti vodárenstva.

PRE KOHO JE KONFERENCIA URČENÁ
Konferencia je určená pracovníkom z odboru vodárenstva, prevádzkovateľom verejných vodovodov, 
obecných vodovodov a  iným dodávateľom pitnej vody, pracovníkom štátnej správy a  samosprávy 
v  oblasti životného prostredia a  verejného zdravotníctva, technickým, vedeckým, odborným ako aj 
riadiacim pracovníkom organizácií, zástupcom škôl a študentom, ako i ďalším, ktorí sa zaoberajú pro-
blematikou pitnej vody. 

TERMÍN KONANIA:  6. – 8. jún 2023
 
MIESTO KONANIA:  Kursalon Trenčianske Teplice

ODBORNÝ GARANT KONFERENCIE:  Slovenská asociácia vodárenských expertov

DÔLEŽITÉ TERMÍNY KONFERENCIE:  
15. 2. 2023 – termín na odovzdanie názvu a anotácie príspevku – max. 10 riadkov
28. 2. 2023 – oznámenie o prijatí príspevkov a zaslanie pokynov na ich spracovanie 
21. 4. 2023 – odovzdanie príspevkov do zborníka 
19. 5. 2023 – odoslanie záväzných prihlášok na konferenciu



ORGANIZAČNÝ A PROGRAMOVÝ VÝBOR:
prof. Ing. Ján Ilavský, PhD., SvF STU
prof. Ing. Danka Barloková, PhD., SvF STU
Ing. Pavel Hucko, CSc., SAVE
Ing. Karol Munka, PhD., VÚVH
RNDr. Zuzana Valovičová, ÚVZ SR
Ing. Matúš Galík, PhD., PVPS, a.s.
Dpt. Viliam Šimko, Viliam Šimko – VODATECH 
Milan Drda, ENVI-PUR, s.r.o. 

SPRIEVODNÉ AKCIE KONFERENCIE:
 Tematické prednáškové bloky
 Posterová sekcia (podľa záujmu moderovaná)
 Diskusné fórum k  vybranej téme (Návrh témy pre diskusné fórum je možné uviesť do predbežnej 
prihlášky) a stretnutie s vodárenskými seniormi

 Prezentácia firiem a organizácií, ktorých činnosť súvisí s pitnou vodou vo forme: 
   Pracovný stolík + panel
   Pracovný stolík + panel + 10 min. prezentácia (zaradená do programu konferencie)
   Reklama ako súčasť zborníka
   Propagačný materiál vložený k zborníku do tašky pre účastníkov konferencie
Na základe záujmu resp., návrhov záujemcov o  konferenciu môžu byť do programu zaradené aj iné 
aktivity ako napr. krátke filmy, online vstupy (max 10 min.), diskusná platforma Slido atď. Návrhy na za-
radenie iných aktivít do programu konferencie uveďte, prosím, do predbežnej prihlášky (do časti „Návrh 
inej aktivity pre konferenciu“). 

KONFERENČNÉ POPLATKY:
1) vložné: cena [EUR]   
účastník konferencie 240   
člen SAVE, CzWA 200    
študent, dôchodca 120 
Vložné zahŕňa celkové náklady na zabezpečenie organizácie konferencie a zborníka.
2) cenník firemných prezentácií:   
Inzercia v zborníku, 1 strana A4 250
Pracovný panel + stolík 200 
Pracovný panel + stolík + 10 min. prezentácia 250 
Propagačný materiál vložený do tašky pre účastníkov konferencie 100
Partneri konferencie cena dohodou 
3) ubytovanie:
Organizátor konferencie nebude zabezpečovať ubytovanie. Prehľad o možnostiach ubytovania v okolí 
miesta konania konferencie poskytne organizátor konferencie záujemcom v 2. oznámení.   
    
ORGANIZAČNÝ GARANT:
prof. Ing. Danka Barloková, PhD.
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva
Stavebná fakulta STU
Radlinského 11
810 05 Bratislava
e-mail: danka.barlokova@stuba.sk 



PREDBEŽNÁ PRIHLÁŠKA 
NA  XIX. KONFERENCIU  PITNÁ VODA 

Trenčianske Teplice, 6. – 8. jún 2023

Meno, priezvisko, tituly:

Zamestnávateľ:

Adresa: 

Telefón:                                       E-mail: 

Mám záujem o:

 Pasívnu účasť  
    Aktívnu účasť formou:

 prednášky*
 postera*
 inzercie v zborníku, 1 strana A4                  
 pracovného panela + stolíka       
 pracovného panela + stolíka + 10 min. prezentácie    
 propagačného materiálu vloženého do tašky pre účastníkov konferencie
 partnerstvo pri organizovaní konferencie – podrobnosti so záujemcami dohodne organizátor (logo 

partnera bude uvedené na obálke zborníka a v programe konferencie); v prípade záujmu prosím kon-
taktovať organizačného garanta konferencie

* Názov, meno autora/ov (vrátane titulov), adresa a stručný obsah prednášky alebo postera, ktoré 
umožnia zaradenie príspevku do programu konferencie: 

Návrh témy pre Diskusné fórum:

Návrh inej aktivity pre konferenciu:

Uvedené zašlite do 15. 2. 2023 na adresu garanta konferencie.

Formulár nájdete aj tu alebo použite QR kód.

https://forms.gle/Aq3sVCDjm5B57ffd8
https://forms.gle/Aq3sVCDjm5B57ffd8
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