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P O Z V Á N K A  
na konferenciu 

 

VODA JE HODNOTA 
 
 

Vážený pán / pani, 

je našim potešením Vás pozvať na konferenciu „Voda je hodnota“,  

na ktorej predstavia odborníci v oblasti klimatickej zmeny 

a práce s vodou, benefity dobrého manažmentu vody,  

možnosti zadržiavania vody v lesoch,  

ale aj ako sa dá využiť voda z ČOV, a nielen to. 

 

Radi vás uvítame dňa 07.10. 2022  

v konferenčných priestoroch TAVOS, a.s. v Piešťanoch. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bližšie informácie o konferencii ako aj on-line prihlášku nájdete na adrese: 

 

https://www.informslovakia.sk/sk/konferencia/voda-je-hodnota 

 

 

Verím, že naše pozvanie prijmete a teším sa na stretnutie s Vami! 

 

 

Ing. Vladimír Púčik 

predseda predstavenstva 

generálny riaditeľ, TAVOS, a.s. 
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Harmonogram:  

08:30 – 08:50  Registrácia účastníkov 

09:00 – 09:05  Slávnostné otvorenie  

09:10 – 09:20 Predstavenie spoločnosti TAVOS, a.s. a jej vízie 

Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva, generálny riaditeľ 

09:25 – 09:40  Predstavenie priorít, riešení a benefitov dobrého manažmentu vody 

   Ing. Michal Kravčík, CSc., hygrológ  

10:45 – 10:05 Prezentácia medzinárodného projektu CR/SK  v obci Sterusy – 

vodozádržné a protipovodňové opatrenia + video 

Ing. Mária Behanovská, predsedníčka, Vidiecky parlament na Slovensku 

 

10:10 – 10:15 Predstavenie projektu „Snina – mesto pripravené na klimatickú 

zmenu“ 

Mgr. Erika Jankajová, vedúca oddelenia strategického rozvoja mesta Snina 

10:20 – 10:35  Coffee break 

 

10:40 – 10:55  Pohľad vedeckej obce na tému zadržiavania a opätovného využívania 

vody 

Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva 

 

11:00 – 11:15 Využitie vody z ČOV na závlahu v poľnohospodárstve – zámer/štúdia  

Juraj Mačaj, poľnohospodár a predseda predstavenstva, Zeleninárska  

11:20 – 11:35 Manažment vody v intraviláne mesta 

Ing. Michal Gažovič, PhD., krajinný ekológ  

11:40 – 11:55 Možnosti zadržiavania vody v lesnom prostredí 

Ing. Pavol Šutý, EKOSTAV 

12:00 – 13:00 Obed 

Moderátor konferencie: Ing. Michal Gažovič, PhD., krajinný ekológ 

 

RSVP: Prosíme, zaregistrujte sa cez online prihlášku do 05. 10. 2022 na tomto linku: 

https://www.informslovakia.sk/sk/konferencia/voda-je-hodnota#prihlaska 

 

https://www.informslovakia.sk/sk/konferencia/voda-je-hodnota#prihlaska

