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POZVÁNKA
na regionálne vodné konferencie o revitalizácii krajiny a integrovanom manažmente
povodí
Vláda SR schválila 27.októbra 2010 Program revitalizácie krajiny a integrovaného
manažmentu povodí SR, ktorý následne v roku 2011 finančne, odborne a kapacitne
podporovala. Cieľom regionálnych konferencií je prezentovať dosiahnuté výsledky a
skúsenosti starostov, zhotoviteľov i ľudí, ktorí získali prácu vďaka projektom a rozdiskutovať
skúsenosti na konkrétnych príkladoch. Prezentovať kvalitu opatrení a technologických riešení,
ich efektivitu, finančnú náročnosť a logistiku prác. Nastaviť parametre na zlepšenie kritérií,
technologických riešení, finančných a legislatívnych nástrojov pre obnovu poškodenej krajiny
Slovenska. Výsledky prezentované na regionálnych fórach revitalizácie krajiny sa stanú
námetom pre posilňovanie systémových opatrení, aby Slovensko v 21. storočí nebolo
ohrozované extrémnymi povodňami, suchom, aby sme mali zdravú klímu i dostatok vody
v ekosystémoch krajiny pre človeka, prírodu i krajinu. Zámerom je tiež, aby sa Slovensko na
streche Európy stalo inšpiráciou pre iné krajiny Európy i sveta ako chrániť svoje prírodné
zdroje a zabezpečovať prosperitu v regiónoch prostredníctvom udržateľného manažmentu
vody v krajine.
Termíny regionálnych konferencií:
19. januára Zemplínska konferencia – Choňkovce (okres Sobrance)
26. januára Hornošarišská konferencia – Kružlová (okres Svidník)
2. februára Toryská konferencia – Krivany (okres Sabinov)
9. februára Spišská konferencia - Hranovnica (okres Poprad)
16. februára Kysucko-Oravsko-Liptovská konferencia - Krasňany (okres Žilina)
23. februára Gemersko-Novohradská konferencia – Hrnčiarske Zalužany (okres Poltár)
1. marca Národná vodná konferencia - Bratislava
Témy regionálnych konferencií budú prezentované v troch blokoch:
 Prezentácia starostov
 Prezentácia zhotoviteľov projektov
 Prezentácia ľudí, ktorí získali prácu.
Rámcový program každej regionálnej konferencie:
 8.30 – 10.00 h. Registrácia účastníkov konferencie s možnosťou obhliadky lokality so
zrealizovanými opatreniami v obci
 10.00 -11.00 h. Prezentácia starostov obcí, v ktorých sa realizovali projekty (každý
starosta maximálne 4 minúty)
 11.30 -12.30 h. Prezentácia zhotoviteľov projektov (každý projekt maximálne 7 minút)

 13.30 -14.30 h. Prezentácia ľudí, ktorí získali prácu (jeden z obce, maximálne 4
minúty)
 14.30 –15.30 h. Diskusia, závery a odporúčania pre Vodnú politiku Slovenska.
Na regionálne konferencie sú pozvané obce, stavebné úrady, odborné inštitúcie a organizácie
miestnej štátnej správy (obvodné úrady životného prostredia, pozemkové, lesné úrady, úrady
práce a sociálnych vecí), správcovia lesov, polí, lúk i vodných tokov (farmári, lesníci,
vodohospodári), a občianski aktivisti.
Svoju účasť na regionálnych konferenciách potvrďte vyplnenou prihláškou (viď príloha
tejto pozvánky) najneskôr 3 dni pred organizovaním konferencie na e-mailovú adresu:
veronika.bacigalova@vlada.gov.sk.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

S pozdravom
Martin Kováč, v. r.
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Poznámka: M - meno a F- pozíciu v projekte.
Môžete uviesť S - starosta, Z - zhotoviteľ, VM - vodný majster, VR -vodný robotník

