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Členovia: Ing. Jana Vašková, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
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Odborní garanti konferencie:
MUDr. Kvetoslava Koppová, PhD., RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici
Dpt. Viliam Šimko, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Organizátori:
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
VodaTím s.r.o.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
ENVI-PUR, s.r.o.
Konferencia má vzdelávací charakter a je určená pracovníkom z odboru vodárenstva,
ktorí sa zaoberajú problematikou pitnej vody, pracovníkom Regionálnych úradov
verejného zdravotníctva, prevádzkovateľom vodárenských sietí a diaľkových privádzačov,
prevádzkovateľom malých obecných vodovodov, zástupcom obcí a Odborov životného
prostredia ako i ďalším, ktorých sa problematika pitnej vody dotýka.
Zameranie konferencie: Konferencia je rozdelená do troch sekcií. Prvá sekcia je zameraná
na vedecko-technologické poznatky (klady a zápory) rôznych dezinfekčných prípravkov
a zariadení; druhá sekcia na praktické skúsenosti z prevádzkovania dezinfekcie vody
a tretia sekcia na prezentáciu dodávateľských firiem.

Sekretariát konferencie:
Ing. Jana Buchlovičová
VodaTím s.r.o.
Zvolenská 27, 821 09 Bratislava
mobil: +421 903 268 508

e-mail: buchlovicova@vodatim.sk

PROGRAM

KONFERENCIE

Prvý deň : utorok – 9.4.2013
od 1200 registrácia účastníkov
1300 – 1330

Slávnostné otvorenie konferencie

Príhovor zástupcu Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Ing. Jana Vašková, riaditeľka technického odboru
Príhovor zástupcu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
MUDr. Kvetoslava Koppová PhD., hlavná odborníčka hlavného hygienika SR pre odbor
hygiena životného prostredia a zdravia,
vedúca odboru Hygiena životného prostredia a zdravia

1330 – 1800

Vedecko-technologické poznatky (výhody a nevýhody)
rôznych prípravkov a zariadení

1330 – 1400 hod.
Metody desinfekce pitné vody – výhody a nevýhody
prof. Ing. Václav Janda, PhD., VŠCHT Praha, Ústav technologie vody a prostředí
1400 – 1430 hod.
Současná praxe v desinfekci pitné vody podrobená analýze metodou kritického myšlení
doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.1,2), 1)W&ET Team, České Budějovice a 2)FCh VUT, Brno
1430 – 1500 hod.
Dezinfekce pitné vody z pohledu hygienika
MUDr. František Kožíšek1,2), 1)Státní zdravotní ústav Praha a 2)ÚOH, Lékařská fakulta UK, Praha

1500 – 1530 prestávka na občerstvenie
1530 – 1550 hod.
Zvýšenie zdravotnej bezpečnosti pitnej vody vo vybraných verejných vodovodoch
RNDr. Viera Nagyová, PhD., RNDr. Iveta Drastichová, RNDr. Zuzana Valovičová, Mgr. Eva
Kaňková, Ing. Danka Šimonyiová, Ing. Zuzana Sirotná, Ing. Katarína Halzlová, MPH.
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava
1550 – 1610 hod.
Bezpečnosť vody u spotrebiteľa a cesta k nej
RNDr. Anna Grambličková, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1610 – 1630 hod.
Desinfekce pitné vody, zkušenosti projektanta a dodavatele
Ing. Josef Drbohlav1), Milan Drda2), 1) HYDROPROJEKT CZ a.s., 2) ENVI-PUR s r.o.
1630 – 1650 hod.
Zkušenosti z použití moderních technologií používaných při úpravě vody a hygienického
zabezpečení vody
Milan Drda, Ing. Jiří Červenka, ENVI-PUR s r.o.

1650 – 1800

Firemné prezentácie

Druhý deň : streda – 10.4.2013
900 – 1300

Praktické skúsenosti z prevádzkovania dezinfekcie vody

900 – 920 hod.
Identifikace nebezpečí a analýza rizik distribučního systému vody
doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D., VŠCHT Praha, Ústav technologie vody a prostředí
920 – 940 hod.
UV dezinfekce – validace UV systémů
Ing. Jiří Beneš, DISA v.o.s.
940 – 1000 hod.
Zdravotné zabezpečenie pitnej vody v pôsobnosti VVS, a.s.
Ing. Nataša Riganová, Ing. Jozef Dunaj, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1000 – 1020 hod.
Kritériá pre zavedenie chlórdioxidu na dezinfekciu pitnej vody na
UV Stakčín z pohľadu verejného zdravotníctva
Ing. Zuzana Bratská, RÚVZ so sídlom v Košiciach
1020 – 1040 hod.
Posúdenie zmeny spôsobu dezinfekcie pitnej vody v prevádzke VS Starina – Košice
Ing. Karol Munka PhD., Ing. Monika Karácsonyová, PhD., Ing. Ľuboslav Gajdoš, PhD.,
Dpt. Stanislav Varga, Výskumný ústav vodného hospodárstva

1040 – 1100 prestávka na občerstvenie
1100 – 1120 hod.
Využitie chlórnanu sodného vyrábaného elektrolýzou pri zdravotnom zabezpečení
pitnej vody ako alternatíva plynného chlóru
RNDr. Martin Libovič, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
1120 – 1140 hod.
Zkušenosti s desinfekcí pitné vody při provozování oblastního vodovodu
Vranov – Třebíč
Ing. Jaroslav Hedbávný, Vodárenská akciová společnost, a.s. Brno, divize Třebíč
1140 – 1200 hod.
Přehled desinfekce na úpravnách vody v správě VAK, a.s. Brno
doc. Ing. Milan Látal, CSc., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Brno
1220 – 1240 hod.
Provozní zkušenosti s hygienickým zabezpečením pitné vody UV zářením a
chloraminací
Ing. František Fedor, Ing. Jana Michalová, Severočeská vodárenská společnost, a.s.
1240 – 1300 hod.
Vyhodnotenie optimalizácie dochlórovávania v objektoch Rimavskosobotského
skupinového vodovodu
Ing. Robert Javorčík, Ing. Jozef Ivanič, Jozef Oravec, Stredoslovenská vodárenská prevádzková
spoločnosť, a.s.

UKONČENIE KONFERENCIE

Sprievodné akcie konferencie:
Prezentácia firiem a dodávateľských organizácií, ktoré sa podieľajú na
optimalizácii, intenzifikácii a modernizácii prevádzok vodovodov a kanalizácií
 Prezentácie prihlásených firiem budú zaradené do programu konferencie
 Inzercia v zborníku
Prípravný výbor konferencie súhlasil s možnosťou prezentácie firiem :
1. formou inzercie v zborníku: Cena uverejneného inzerátu je 130,- € + 20 % DPH (DPH
neplatí pre zahraničné firmy). Inzeráty je potrebné zaslať
organizátorom do 4.3.2013. Tlač inzerátu je čierno-biela,
formát A4.
V prípade farebného inzerátu, prosím o dodanie 120 ks
formátu A4 (môže byť obojstranne potlačený, s okrajmi
cca 1,5 cm) do uvedeného termínu.
2. priamo na konferencii: a) pracovný stolík + panel (rozmerov š:v = 75 x 90 cm).
Cena prezentácie je 100,- € + 20 % DPH (DPH neplatí
pre zahraničné firmy).
b) pracovný stolík + panel + 10 minútová prezentácia
firmy.
Prezentácia bude zaradená medzi prednáškami. Cena
prezentácie je 130,- € + 20 % DPH (DPH neplatí pre
zahraničné firmy).
Termín : do 22.3.2013

Záväznú objednávku (viď. Návratka programu) na inzerát v zborníku, ako i prezentáciu
priamo na konferencii zašlite na adresu :
VodaTím s.r.o.
Ing. Jana Buchlovičová
Zvolenská 27, 821 09 Bratislava
mobil : 0903 268 508
e-mail : buchlovicova@vodatim.sk

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE
Miesto konania konferencie:
Hotel Lux, Banská Bystrica

Termín prijatia prihlášok:
Prihlášky s potvrdením o uhradení účastníckeho poplatku sa prijímajú do: 25.3.2013
na adrese:
VodaTím s.r.o.
Ing. Jana Buchlovičová
Zvolenská 27, 821 09 Bratislava
mobil: +421 903 268 508
e-mail: buchlovicova@vodatim.sk
/na jednu prihlášku možno prihlásiť aj viac účastníkov/

Konferenčný poplatok:
Cena
EUR
prvý autor príspevku
účastník konferencie (vrátane ďalších autorov)
študenti a seniori
ubytovanie: izba obsadená jednou osobou/noc
izba obsadená 2 osobami – cena za 1 osobu/noc

100,120,40,-

20 % DPH
EUR

cena vrátane DPH
EUR

20,24,8,-

120,144,48,50,33,-

Účastnícky poplatok zahŕňa celkové náklady na zabezpečenie konferencie a zborník.
Ubytovanie je zabezpečené (vrátane platby) cez organizátora konferencie v hoteli Lux,
Banská Bystrica. V cene ubytovania sú zahrnuté raňajky formou bufetu, pripojenie na internet na
izbách, bezplatné parkovanie pred hotelom a miestny poplatok 1,- euro / osoba / noc.

Vzhľadom k výške bankových poplatkov za medzinárodné prevody bude možné uhradiť cenu
vložného pri registrácii.
Daňový doklad o zaplatení zašleme vysielajúcej organizácii poštou.

Poplatok prosím uhraďte na účet VodaTímu s.r.o. do:27.3.2013
účet:
UniCredit Bank Slovakia a.s., Bratislava
č. účtu:
6721436004/1111
VS:
IČO vysielajúcej organizácie
IČO:
46887504
DIČ:
2023631269
IČ DPH:
SK 2023631269
IBAN:
SK08 1111 0000 0067 2143 6004
BIC (swift):
UNCRSKBX
Platba zo zahraničia:
OUR
správa pre príjemcu: uviesť názov a sídlo organizácie
Účasť na konferencii bez úhrady poplatku nie je možná.
V prípade neúčasti Vám nemôžeme vrátiť účastnícky poplatok. Môžete za seba poslať
náhradníka. Zborník Vám v každom prípade zašleme poštou. Po obdržaní záväznej prihlášky
sú tieto podmienky záväzné pre vysielajúcu organizáciu, účastníka i organizátora konferencie.

