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POZVÁNKA 
 

TÉMA: VODNÝ ZÁKON A SÚVISIACE PREDPISY APLIKOVANÉ V PRAXI  
 

Dátum konania: 9. december 2019 
 

Miesto konania: Kultúrno - spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice /oproti OC OPTIMA/ 
 

Čas konania: 9:00 hod. – 15:00 hod. (registrácia účastníkov od 8:30 hod.) 
 

Lektor: Ing. Anna Gaalová 
Riaditeľka odboru štátnej vodnej správy sekcii vôd Ministerstva životného 
prostredia SR. 
 

Cieľ seminára: ● získanie prehľadu v oblasti legislatívy vodného hospodárstva s cieľom 
praktickej aplikácie, 

● oboznámenie sa s problematikou prehodnocovania povolení na odbery 
povrchových vôd a podzemných vôd a na vypúšťanie odpadových vôd, 

● oboznámenie sa s bežnými postupmi v jednotlivých konaniach na 
praktických príkladoch. 

 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, 
rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako 
vodohospodár. 
 

Seminár je určený: 
 

● pre priemyselné podniky, vodohospodárov, 
● investorov, expertov z oblasti životného prostredia, projektantov a 

stavebných inžinierov, stavebné firmy, 
● prevádzkovateľov (právnické a fyzické osoby, ktoré svojou pracovnou 

činnosťou nakladajú s vodami), 
● pre subjekty územnej samosprávy - obce, vyššie územné celky, 

rozpočtové a príspevkové organizácie, 
● ďalším záujemcom o danú problematiku, ktorí vo svojej práci využijú 

nové poznatky z uvedenej oblasti. 
 

Program: 1. Úvod do legislatívy vo vodnom hospodárstve 
2. Rozdelenie vôd 
3. Plánovanie vo vodnom hospodárstve 
4. Nakladanie s vodami a prehodnocovanie povolení 
5. Povoľovanie vodných stavieb z pozície špeciálneho stavebného úradu 
6. Ochrana vôd 
7. Vodné toky 

 
Účastnícky 
poplatok: 

 
 
84,- Eur s DPH (70,- Eur bez DPH) 
 
 

Uzávierka 
prihlášok: 
 

5. december 2019 
Vyhradzujeme si právo ukončiť registráciu skôr, 
pri dosiahnutí max. povoleného počtu účastníkov. 

Kontakt:   RNDr. Ján Balog, Mobil: 0908-973571, E-mail: pft@pft.sk  
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PRIHLÁŠKA 
 

VODNÝ ZÁKON A SÚVISIACE PREDPISY APLIKOVANÉ V PRAXI 
/Košice, 09. december 2019/ 

 
Vyplnenú prihlášku nám zašlite mailom na adresu pft@pft.sk. 
 
Venujte pozornosť presnému vyplneniu údajov v prihláške, ktoré je dôležité pre správne vystavenie 
faktúry.  
 
Názov firmy:   

Adresa:   

IČO:   

DIČ:  

IČ DPH:  

Telefón:  

E-mail:  

Mená a priezviská 
účastníkov: 

 

 
Dôležitá poznámka: 
 
Účastnícky poplatok zaplaťte prevodom na náš účet najneskôr 2 dni pred akciou. Pre identifikáciu 
platby uveďte prosím pri prevodnom príkaze v popise úhrady názov Vašej firmy. 
V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, občerstvenie, teplý obed a náklady na 
organizačné zabezpečenie seminára. Prihláška na seminár je NEZAVÄZNÁ a stále ju môžete 
bezodplatne zrušiť 2 dni pred konaním akcie. Účastnícky poplatok nevraciame iba v prípade ak 
svoju prihlášku nezrušite v termíne 2 dni pred konaním seminára a nezúčastnite sa tejto akcie 
( stále je ale možné poslať náhradníka ). 
Ak požadujete potvrdenie o prijatí a zaevidovaní Vašej prihlášky, uveďte túto svoju požiadavku 
v maili alebo priamo v prihláške, hneď za menami prihlásených účastníkov. 
 

Názov účtu: RNDr. Ján Balog - ProFuturo Číslo účtu: 3279674451 / 0200 

Banka: VÚB Variabilný symbol: 191209 

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308 

BIC: SUBASKBX Účel platby:    ... uveďte názov vašej firmy ... 

 


