
                                                                   
Potvrdenie zamestnávateľa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:                                                    Podpis: 

 

 

 

 

Predbežnú prihlášku zašlite do 20. januára 2015 na 

adresu: 

Slovenská vodohospodárska spoločnosť (SVHS) 

pri VÚVH Bratislava 
Ing. Pavel Hucko, CSc. 

Eva Podrazilová 

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1   

Slovenská republika  

tel.: 00421-2-59343424, -59343473 

fax: 00421-2-54411941, -54418047 

mobil: 00421-905 965515, 00421-911 479907 

e-mail: hucko@vuvh.sk, svhsvv@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mediálni partneri konferencie 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       
Slovenská vodohospodárska spoločnosť,                  

člen ZSVTS,  

Slovenská vodohospodárska spoločnosť pri 

Výskumnom ústave vodného hospodárstva, 

Výskumný ústav vodného hospodárstva 

Bratislava,                                                         

Ministerstvo životného prostredia SR,                   

Združenie zamestnávateľov vo vodnom 

hospodárstve na Slovensku,                          

Československá asociace vodárenských expertů, 

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 

Slovenský národný komitét IWA 

 

 

Vás pozývajú 
 

 

na 
 

 

VIII. konferenciu  
s medzinárodnou účasťou 

 
 

SEDIMENTY VODNÝCH 

TOKOV A NÁDRŽÍ 
 

   

 

 

 

1. cirkulár 

 

20. – 21. mája 2015 

Bratislava 

mailto:hucko@vuvh.sk


Úvod                                                                                                                                                                                   
Sedimenty vodných tokov a nádrží zohrávajú dôležitú 

úlohu pri formovaní kvality vody v nich a poskytujú 

obraz o ich dlhodobom zaťažení. Ich prítomnosť vo 

vodných nádržiach okrem kvality ovplyvňuje aj ich 

zásobný objem a tým aj účelné využívanie nádrží. 

 

Cieľ konferencie                                          
Cieľom konferencie je nadviazať na predchádzajúce 

konferencie a vytvoriť priestor na prezentáciu 

najnovších poznatkov v uvedenej oblasti 

zo  Slovenska a zo zahraničia, na odbornú diskusiu              

a výmenu názorov medzi účastníkmi konferencie. 

 

Tematické okruhy konferencie                          

 normy a metódy v oblasti odberov, analýz, 

hodnotenia a využitia sedimentov 

 sedimentačné procesy v tokoch a nádržiach 

 kvalita sedimentov a jej hodnotenie 

 vplyv sedimentov na kvalitu vôd 

 legislatíva, využiteľnosť a nakladanie so 

sedimentmi z vodných tokov a nádrží 

      

Rokovací jazyk                                            
Rokovacím jazykom konferencie je slovenčina  

a čeština.  

                                           

Termín                                                                   

20. – 21. mája 2015 

 

Miesto konania                                            
Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava 

 

Forma prezentácie                                       
- prednáška (v rozsahu 15 min.) 

- poster 

- firemná prezentácia 

- reklama v zborníku 

Organizačné pokyny                                                

 účastnícky poplatok 100,- EUR zahŕňa náklady na 

organizáciu konferencie, občerstvenie a zborník 

prednášok/autorský poplatok (1. autor) 80,- EUR 

 predbežnú prihlášku zašlite do 20.1.2015 na 

adresu SVHS pri VÚVH Bratislava uvedenú dole 

 

Odborní garanti konferencie                      
Ing. Pavel Hucko, CSc. 

RNDr. Jarmila Makovinská, CSc. 

Ing. Dušan Abaffy, PhD. 

Výskumný ústav vodného hospodárstva 

Bratislava 

 

Organizační garanti                                                                
Ing. Pavel Hucko, CSc., Eva Podrazilová  

Adresa pre korešpondenciu: 

Slovenská vodohospodárska spoločnosť (SVHS) 

pri VÚVH Bratislava 
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1  

Slovenská republika  

tel.: 00421-2-59343424, -59343473 

fax: 00421-2-54411941, -54418047 

mobil: 00421-905 965515, 00421-911 479907 

e-mail: hucko@vuvh.sk, svhsvv@gmail.com 

 

Dôležité termíny                                          
20.1.2015:  oznámenie autorov o záujme 

prezentovať príspevok na konferencii, 

zaslanie predbežných prihlášok 

05.2.2015:   oznámenie autorom o prijatí  príspevkov 

a  zaslanie pokynov na vypracovanie 

rukopisov   

31.3.2015:    konečný termín odovzdania rukopisov 

príspevkov  do zborníka 

10.5.2015:   uzávierka  záväzných prihlášok na  

konferenciu 

20. – 21. mája 2015: termín konferencie 

PREDBEŽNÁ PRIHLÁŠKA 
 

na VIII. konferenciu s medzinárodnou účasťou 

 

SEDIMENTY VODNÝCH  

TOKOV A NÁDRŽÍ 
 

Bratislava, 20. – 21. mája 2015 

 
Meno, priezvisko, tituly: 

............................................................................................................................. ..........

. 

Bydlisko:............................................................................................................... 

PSČ:  .................................         
 

Zamestnávateľ:................................................................................................ 

 

Adresa zamestnávateľa: 

............................................................................................................................. ..........

.......................................................................................................................................

.. 

PSČ:..................................... 

 

Tel./Fax:............................................................................. 

e-mail:.................................................................................. 

 

Mám záujem zúčastniť sa na konferencii s:  

- prednáškou áno nie 

- posterom áno nie 

- firemnou prezentáciou áno nie 

- reklamou v zborníku áno nie 

- bez príspevku áno nie 

Hodiace sa zakrúžkujte! 

Názov a anotáciu príspevku s dĺžkou cca 20 riadkov 

priložte k tejto prihláške alebo zašlite  e-mailom na 

adresu: hucko@vuvh.sk. 
             

                       ...............................  
                       podpis účastníka 

mailto:hucko@vuvh.sk

