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

vás pozývajú na

SeMináR 
k zmenám v legislatíve 

v oblaSti vodného hoSpodáRStva

Seminár je určený pre zamestnancov štátnej vodnej správy okresných úradov, okresných úradov v sídle 
kraja a vybraných zamestnancov odboru opravných prostriedkov, SiŽp – inšpektorátov ochrany vôd. 

bude zameraný na vodný zákon s dôrazom na jeho posledné novelizácie, vrátane súvisiacej legislatívy 
vo vodnom hospodárstve. K vybraným témam budú prizvaní aj odborní zamestnanci z iných sekcií 

ministerstva.

Festival environmentálnych výučbových programov Šiška 2017 je realizovaný v rámci Národného projektu Informovanosť.  
Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Európska únia
Kohézny fond

Seminár je realizovaný v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku. 
Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

termín a miesto konania
17. – 18. apríla 2018
Hotel Lux, Námestie Slobody 397/2, 974 01 Banská Bystrica

Program
Registrácia účastníkov:  17. 4. 2018 v čase 9.30 – 10.00 hod.
Začiatok seminára:  17. 4. 2018 o 10.00 hod.
Ukončenie seminára:  18. 4. 2018 o 14.30 hod.
témy seminára:   podľa jednotlivých blokov budú oznámené dodatočne
prednášajúci:    odborní zamestnanci MŽP SR

organizačné pokyny
Účasť na seminári je bezplatná.
Pre účastníkov bude zabezpečené:
 • ubytovanie v dvojlôžkových izbách v prvý deň konania seminára (17. 4. 2018),
 • občerstvenie počas seminára, vrátane obeda.
Cestovné si účastníci hradia na vlastné náklady.
prihlasovanie na seminár: 
 • prihlásenie na seminár je možné vykonať prostredníctvo on-line formulára dostupného na:     

 o      http://globus.enviroportal.sk/prihlaska-SeminarVoda/
 • prihlasovanie na seminár bude prebiehať v termíne do: 29. marca 2018
 • v prípade otázok kontaktujte:

 o      Ing. Ľubicu Koreňovú, e-mail: lubica.korenova@sazp.sk, tel. 048/4374 153
 o      Ing. Renátu Grófovú, e-mail: renata.grofova@sazp.sk, tel. 048/4374 151

organizačné zabezpečenie
Seminár organizuje Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR - sekciou vôd. Technicko-
organizačné zabezpečenie seminára realizuje INFOCUS, spol. s r. o., Badín.


