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P O Z V Á N K A 
na Národnú vodnú konferenciu o revitalizácii krajiny a integrovanom manažmente 

povodí 

 
Vláda SR schválila 27. októbra 2010 Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu 

povodí SR, ktorý následne v roku 2011 finančne, odborne a kapacitne podporovala. Cieľom národnej 

konferencie je prezentovať dosiahnuté výsledky a skúsenosti starostov, zhotoviteľov i ľudí, ktorí 

získali prácu vďaka projektom a rozdiskutovať skúsenosti na konkrétnych príkladoch. Výsledky, 

ktoré boli prezentované na regionálnych fórach a na národnej konferencii sa stanú námetom pre 

posilňovanie systémových opatrení, aby Slovensko v 21. storočí nebolo ohrozované extrémnymi 

povodňami, suchom, aby sme mali zdravú klímu i dostatok vody v ekosystémoch krajiny pre 

človeka, prírodu i krajinu. Zámerom je tiež, aby sa Slovensko na streche Európy stalo inšpiráciou pre 

iné krajiny Európy i sveta ako chrániť svoje prírodné zdroje a zabezpečovať prosperitu v regiónoch 

prostredníctvom udržateľného manažmentu vody v krajine.  

 

Termín  konferencie: 

1. marca 2012  – Úrad vlády SR, Nám. slobody 1, Bratislava   

(zasadačka 004 – Presscentrum,  vchod cez Leškovu ulicu) 

 

Program konferencie: 
10.30 – 11.00. Registrácia účastníkov   

11.00 – 11.15. Slávnostné otvorenie konferencie, Ing. Martin Kováč, splnomocnenec vlády SR pre  

územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny  

11.15 – 11.30. Projekty revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí  – čo sa dosiahlo 

v roku 2011, Ing. Michal Kravčík, CSc., výkonný manažér programu revitalizácie krajiny 

a integrovaného manažmentu povodí 

11.30 -13.00. Prezentácia projektov revitalizácie starostami obcí,  

1. Skúsenosti s revitalizáciou lesných ciest a výsledky vplyvu revitalizácie na ochranu obce 

(0RP),  Ing. Andrea Fecková, starostka obce Malá Lodina,  

2. Skúsenosti s revitalizáciou poškodených častí krajiny (0RP), Ing. Jozef Trizuljak, starosta 

obce Horný Hričov 

3. Revitalizácia Lačnovského potoka na prevenciu pred povodňami (0RP, 1RP), Ján Šejirman, 

starosta obce Krivany, okres Sabinov 

4. Výsledky projektu revitalizácie zerodovaných častí krajiny v obci Pčoliné (1.RP), Ing. 

Zuzana Gajdošová, starostka obce Pčoliné 

5. Revitalizácia eróziou poškodených častí poľnohospodárskej krajiny v katastri obce Demjata 

(1.RP), Ing. Vladislav Bašista, starosta obce Demjata 

6. Revitalizácia eróziou poškodenej lesopoľnohospodárskej krajiny v obci Oravská Lesná 

(1.RP,2.RP), Ing. Viera Mazúrová, starostka obce Oravská Lesná 

7. Revitalizácia eróziou poškodenej lesopoľnohospodárskej krajiny v obci Stará Bystrica 

(0.RP,1.RP,2.RP), JUDr. Ján Podmanický, starosta obce Stará Bystrica 

8. Obnova vodných ekosystémov v katastri obce Hrnčiarska Ves (1.RP), Helena Zigová, 

starostka obce Hrnčiarska Ves 

9. Obnova 250 ročného poškodeného tajchu (1.RP), Ľubomír Kršjak, starosta obce Rudno nad 

Hronom 



10. Protipovodňová ochrana v povodí Šumperského jarku v Hlohovci (1.RP), Peter Dvoran, 

primátor mesta Hlohovec 

11. Prevencia pred povodňami v katastri obce Orlov (1.RP, 2.RP), JUDr. Peter Timočko, starosta 

obce Orlov 

12. Revitalizácia eróziou poškodených časti obce (2.RP), Jaroslav Salaj, starosta obce Olcnava 

13.00 -13.30. Prestávka s občerstvením  

13.30 -14.00. Skúsenosti s revitalizáciou poškodených častí krajiny z pohľadu 

zhotoviteľov 
1. Ing. Ladislav Murárik, vodný majster Snežnica 

2. Ing. Ján Žiška, vodný majster Hranovnica 

3. Ján Mitro, vodný majster Pčoliné 

4. Ing. Marianna Hanová, vodná majsterka Prenčov 

5. Iveta Kundrátová, vodná majsterka a starostka obce Matysová  

6. Ing. Jozef Kamenický, vodný majster a starosta obce Nižný Slavkov 

14.00 -14.30. Skúsenosti s revitalizáciou poškodených častí krajiny z pohľadu vodných 

majstrov 
1. Ing. Pavol Šuty, Ekostav s r.o., Oščadnica 

2. Ing. Miroslav Hríb, PhD., Vodales  s r.o., Zvolen 

3. Vincent Tomaščík, Kaping s r.o., Prešov 

4. Miroslav Dopirák, TruckStav s r.o., Orlov  

14.30 –15.15. Zhodnotenie realizácie projektov a ich stanoviská k realizovaným  

projektom z pohľadu odborných a profesných inštitúcií  
1. Dipl. Ing. Justus Lodeman, PhD., a Ing. Michal Gazovič, PhD, Greifswaldská Univerzita, 

Nemecko 

2. Prof. Jan Čermák, DrSc., Mendelova univerzita Brno 

3. Stanoviská profesijných organizácií k programu revitalizácie  krajiny a integrovaného 

manažmentu povodí  

15.15 –16.00. Diskusia 

16.00 –16.15. Prijatie záverov 

16.30. Záver   

 
Na národnú vodnú konferenciu sú pozvaní zástupcovia obcí, zhotovitelia, odborné 

inštitúcie, profesijné organizácie, zástupcovia z ministerstiev a organizácií štátnej správy, správcovia 

lesov, polí, lúk i vodných tokov (farmári, lesníci, vodohospodári), občianski aktivisti a médiá.   

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami.                                                    

                                                    

 S pozdravom 

 

                                                                 Martin Kováč, v. r.  

 

Poznámka: 
0.RP – štartovací projekt 

1.RP – projekty v rámci prvého realizačného projektu 

2.RP – projekty v rámci druhého realizačného projektu 

 

Svoju účasť na konferencii potvrďte do 27. februára 2012 mailom na adresu: 

veronika.bacigalova@vlada.gov.sk .  

Z kapacitných dôvodov  je na konferencii limitovaný počet účastníkov, preto 28. februára 2012 bude na vašu 

mailovú schránku potvrdená účasť.   
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