
Slovenská agentúra životného prostredia  
a Ministerstvo životného prostredia SR – sekcia vôd

vás pozývajú na

SEMINÁR 
K aKtuálnym témam v oblasti  

vodNého hoSpodÁRStva

Seminár je určený pre zamestnancov štátnej vodnej správy okresných úradov, okresných úradov v sídle kraja, 
vybraných  zamestnancov odboru opravných prostriedkov, SIŽP – Inšpektorátov ochrany vôd a Integrovaného 

povoľovania a kontroly.

Cieľom seminára je výmena informácií a vzájomných skúseností  pri uplatňovaní  v súčasnosti platnej 
legislatívy vo vodnom hospodárstve a s ňou súvisiacich predpisov. K vybraným témam budú prizvaní  odborní 
zamestnanci z rezortných organizácií Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR. 

termíny a miesto konania

27. – 28. mája 2019  a  3. – 4. júna 2019, Žilina.
Presné miesto konania bude oznámené dodatočne.

program je pre obidva semináre rovnaký

Registrácia účastníkov: 
trvanie seminára 1. deň: 
trvanie seminára 2. deň:
prednášajúci:

v čase od 8.30 – 10.00 hod.
10.00 – 17.30 hod.
8.00 – 14.30 hod.
odborní zamestnanci MŽP SR, MPRV SR, SIŽP, Hydromeliorácie, š.p. a iní.

organizačné pokyny

Účasť na seminári je bezplatná.
Pre účastníkov bude zabezpečené: 

ubytovanie v dvojlôžkových izbách v prvý deň konania seminára (27. 5. 2019, 3. 6. 2019),• 
občerstvenie počas seminára, vrátane obeda.• 

Cestovné si účastníci hradia na vlastné  náklady.

pRIhlaSovaNIE Na SEMINÁR
Prihlasovanie na seminár je možné prostredníctvom prihlasovacieho formulára na adrese:

Termín: 27. – 28. 5. 2019   • http://infoaktivity.sazp.sk/Seminar-VH-27-28-052019 
Prihlasovanie na tento termín bude prebiehať do: 23. 5. 2019
Termín: 3. – 4. 6. 2019   • http://infoaktivity.sazp.sk/Seminar-VH-03-04-062019 
Prihlasovanie na tento termín bude prebiehať do: 29. 5. 2019

Účastník sa môže prihlásiť len na jeden termín!

V prípade otázok kontaktujte: Ing. Ľubicu Koreňovú, e-mail: lubica.korenova@sazp.sk, tel. 048/437 41 53, 
     Ing. Beátu Kročkovú, e-mail: beata.krockova@sazp.sk, tel. 048/437 41 52

Aktivita je realizovaná v rámci národného projektu 
Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku.  

Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Európska únia
Kohézny fond


