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Cieľ kurzov 
Cieľom kurzov je získanie prehľadu a základných poznatkov 
o problematike vodného hospodárstva s možnosťou ich 
prehlbovania, o problematike vzorkovania vôd a o riešení 
metodických problémov vodohospodárskych činností. 
http://www.vuvh.sk/?pid=39  – Odborné kurzy 
 

Usporiadatelia: 
Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava (VÚVH) 
Slovenská vodohospodárska spoločnosť pri VÚVH, člen ZSVTS 
Slovenská vodohospodárska spoločnosť, člen ZSVTS (SVHS) 
 

Odborní garanti: 
Ing. Anna Gaálová, riaditeľka Odboru štátnej vodnej správy 
a rybárstva, Sekcia vôd MŽP SR 
Ing. Ľubica Kopčová, PhD., generálna riaditeľka VÚVH 
Ing. Peter Belica, CSc., riaditeľ Odboru kvality vôd VÚVH 
prof. Ing. Jozef Kriš, PhD., Stavebná fakulta STU 
RNDr. Miroslav Holubec, CSc. 
 

Organizačný výbor: 
Ing. Pavel Hucko, CSc. 
Mgr. Adriána Palugová 
Mgr. Eva Speváková, PhD. 
 

Slovenská vodohospodárska spoločnosť  
Koceľova 15, 815 94 Bratislava 
IČO: 30807662, DIČ: 2021457570 
SVHS nie je platcom DPH 
 

Adresa pre korešpondenciu: 
Mgr. Adriána Palugová 
Slovenská vodohospodárska spoločnosť pri VÚVH 
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5 
812 49  Bratislava 
Email: adriana.palugova@vuvh.sk  
 
 
 

http://www.vuvh.sk/?pid=39
mailto:adriana.palugova@vuvh.sk


KURZ VZORKOVANIA PODZEMNÝCH A ODPADOVÝCH VÔD 

 
Termín konania kurzu:  24. – 26. 4. 2019 
Kontaktná osoba:  Mgr. Adriána Palugová; Mgr. Eva Speváková, PhD. 
    e-mail:  adriana.palugova@vuvh.sk  
     eva.spevakova@vuvh.sk 

Tel. č. 02/59 34 33 40; 02/59 34 34 63 

          
Kurz sa uskutoční v priestoroch VÚVH Bratislava 
Program kurzu:  
Kurz trvá tri dni a je určený pre zamestnancov vodárenských spoločností, 
podnikov povodí a pracovníkov zaoberajúcich sa odberom podzemných aj 
odpadových vôd, kvalitou a ochranou životného prostredia. Ukážky 
odberov vôd, ktoré sa konajú v rámci kurzu, sa uskutočnia aj v prípade 
nepriaznivého počasia, preto je potrebné mať so sebou vhodné pracovné 
oblečenie. Absolventi získajú osvedčenie o účasti na kurze vzorkovania v 
príslušných oblastiach. 
 
Okruh prednesených tém: 

 Odber vzoriek podzemných vôd 

 Odber vzoriek odpadových vôd a kalov 
 
Účastnícky poplatok: 300,- € 
Úhrada účastníckeho poplatku  sa uskutočňuje vopred na účet SVHS. 
Účastník pri prezencii predloží potvrdenie o zaplatení poplatku.  
IBAN: SK9209000000000011466172, BIC-SWIFT kód: GIBASKBX 
Variabilný symbol: 242 003 
Konštantný symbol: 0308 
Slovenská vodohospodárska spoločnosť nie je platcom DPH. 
V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné vyslať náhradníka.  
 
Kurz sa bude konať pri minimálnom počte 10 účastníkov. 
Ubytovanie, stravovanie a dopravu hradí účastníkovi vysielajúca 
organizácia. Ubytovanie ani stravu nezabezpečujeme.  
 
Prihláška: 
Záväznú prihlášku, na základe ktorej Vám budú zaslané bližšie informácie, 
prosíme zaslať najneskôr do 29. 3. 2019 na email 
adriana.palugova@vuvh.sk alebo poštou na uvedenú kontaktnú adresu. 

 

mailto:adriana.palugova@vuvh.sk


PROBLÉMY OCHRANY PODZEMNÝCH VÔD 
 

Termín konania seminára:  5. 12. 2019 
Kontaktná osoba:  RNDr. Anna Patschová, PhD.       
  Mgr. Adriána Palugová 
  Mgr. Eva Speváková, PhD. 
  Tel. č. 02/59 34 33 40; 02/59 34 33 71; 02/59 34 34 63 
  e-mail: anna.patschova@vuvh.sk,  
   adriana.palugova@vuvh.sk 
   eva.spevakova@vuvh.sk 
 
Cieľ odborného seminára 
Cieľom seminára je prezentácia najnovších poznatkov, názorov, vedomostí a skúseností 
odborníkov v problematike  kvantitatívnej a kvalitatívnej ochrany podzemných vôd, ako 
najvýznamnejšej strategickej suroviny 21. storočia. Pozornosť bude venovaná problémom 
ochrany zdrojov podzemných a povrchových vôd a suchozemským ekosystémom závislým 
na vodách, využívaniu pitných vôd a znečisťovaniu vôd z poľnohospodárskej a 
priemyselnej činnosti. Súčasťou seminára budú aj informácie z oblasti novej legislatívy 
týkajúcej sa ochrany vôd. 
 

Okruh prednesených tém: 

 Výsledky hodnotenia stavu vôd na Slovensku 

 Legislatívna podpora ochrany vôd 

 Monitoring znečistenia podzemných vôd 

 Environmentálne optimálne využívanie zdrojov podzemných vôd 

 Znečistenie podzemných vôd 

 Aktuálne problémy ochrany vôd  na Slovensku 
 
Seminár je určený pre odbornú verejnosť, pracovníkom štátnej správy, 
vodohospodárskym pracovníkom, správcom povodí, vodovodov, kanalizácií, 
hydrogeológom a vodohospodárskym projektantom, ale aj odborníkom z oblasti 
poľnohospodárskej a priemyselnej výroby. 
 

Účastnícky poplatok: 25,- €  

Pre pracovníkov MŽP SR, odborov starostlivosti o ŽP a študentov je účasť bezplatná. 
Platby sa uskutočňujú na účet Slovenskej vodohospodárskej spoločnosti. 
IBAN: SK 9209000000000011466172, BIC-SWIFT kód: GIBASKBX 
Variabilný symbol: 242 019 
Konštantný symbol: 0308 
Slovenská vodohospodárska spoločnosť nie je platcom DPH. 
 
Prihláška: 
Záväznú prihlášku, na základe ktorej Vám budú zaslané bližšie informácie, prosíme zaslať 
najneskôr do 22. 11. 2019 na email adriana.palugova@vuvh.sk alebo poštou na uvedenú 
kontaktnú adresu. 

 

mailto:patschova@vuvh.sk
mailto:adriana.palugova@vuvh.sk
mailto:eva.spevakova@vuvh.sk


KURZ VODOHOSPODÁROV    I. STUPEŇ 

 
Termín konania kurzu:  13. – 17. 5. 2019 
Kontaktná osoba:  Mgr. Adriána Palugová, Mgr. Eva Speváková, PhD. 
    e-mail:  adriana.palugova@vuvh.sk  
     eva.spevakova@vuvh.sk 

Tel. č. 02/59 34 33 40; 02/59 34 34 63 
    
Kurz sa uskutoční v priestoroch VÚVH Bratislava. 
Program kurzu:  
Kurz je zameraný na získanie komplexných poznatkov o problematike vodného 
hospodárstva. Predpokladá sa, že účastník má prax vo vodnom hospodárstve, 
prípadne vodohospodárske alebo prírodovedné vzdelanie, čo však nie je 
podmienkou. Päťdňový kurz je spojený s exkurziou na významné slovenské 
vodohospodárske objekty. Na záver Kurzu účastníci získajú potvrdenie o jeho 
absolvovaní. 
Okruh prednesených tém: 

 hydrológia povrchových a podzemných vôd 

 hydraulika vodohospodárskych objektov a zariadení 

 hydrochémia a hydrobiológia vôd 

 čistenie odpadových vôd a kanalizácia 

 úprava vôd a vodovodné siete 

 bilancia kvantity a kvality vôd 

 legislatíva vodného hospodárstva 
 
Účastnícky poplatok: 300 € 
Pracovníci rezortu MŽP SR a odborov starostlivosti o ŽP: 250 €  
Úhrada účastníckeho poplatku  sa uskutočňuje vopred na účet SVHS. Účastník pri 
prezencii predloží potvrdenie o zaplatení poplatku. 
IBAN: SK9209000000000011466172, BIC-SWIFT kód: GIBASKBX 
Variabilný symbol: 242 001 
Konštantný symbol: 0308 
Slovenská vodohospodárska spoločnosť nie je platcom DPH.  
V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné vyslať náhradníka.  
 
Kurz sa bude konať pri minimálnom počte 10 účastníkov. 
Ubytovanie, stravovanie a dopravu hradí účastníkovi vysielajúca organizácia. 
Ubytovanie ani stravu nezabezpečujeme.  
 
Prihláška:  
Záväznú prihlášku, na základe ktorej Vám budú zaslané bližšie informácie, 
prosíme zaslať najneskôr do 12. 4. 2019 na email adriana.palugova@vuvh.sk 
alebo poštou na uvedenú kontaktnú adresu. 

mailto:adriana.palugova@vuvh.sk
mailto:adriana.palugova@vuvh.sk


KURZ VODOHOSPODÁROV    II. STUPEŇ 
 

Termín konania kurzu:  23. – 27. 9. 2019 
Kontaktná osoba:  Mgr. Adriána Palugová; Mgr. Eva Speváková, PhD. 
    e-mail:  adriana.palugova@vuvh.sk  
     eva.spevakova@vuvh.sk 

Tel. č. 02/59 34 33 40; 02/59 34 34 63 
 
Kurz sa uskutoční v priestoroch VÚVH Bratislava. 
Program kurzu:  
Kurz je určený na prehlbovanie poznatkov z vybraných oblastí vodného 
hospodárstva, pričom sa predpokladá, že účastník má viacročnú prax a odborné 
vzdelanie vo vodnom hospodárstve alebo absolvoval I. stupeň kurzu 
vodohospodárov. Kurz má trvanie päť dní, je spojený s exkurziou na 
vodohospodárske diela v zahraničí. Po ukončení kurzu účastník získa potvrdenie 
o absolvovaní kurzu. Po vypracovaní práce, ktorá rieši vybraný problém 
vysielajúcej organizácie a po jej obhájení pred komisiou menovanou MŽP SR,  
získa účastník „Osvedčenie vodohospodára“. 
Okruh prednesených tém: 

 technologické postupy pri úprave a čistení vôd  

 meranie množstiev vody, indikácie porúch, využívanie vôd 

 hydrológia a hydraulika technologických zariadení 

 kanalizačné siete, stupne ČOV 

 zákony o vodovodoch a kanalizáciách, Vodný zákon 
 
Účastnícky poplatok: 350 € 
Pracovníci rezortu MŽP SR, odborov starostlivosti o ŽP: 280 € 
Úhrada účastníckeho poplatku  sa uskutočňuje vopred na účet SVHS. Účastník pri 
prezencii predloží potvrdenie o zaplatení poplatku. 
IBAN: SK9209000000000011466172, BIC-SWIFT kód: GIBASKBX 
Variabilný symbol: 242 002 
Konštantný symbol: 0308      
Slovenská vodohospodárska spoločnosť nie je platcom DPH.  
V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné vyslať náhradníka.  
 
Kurz sa bude konať pri minimálnom počte 10 účastníkov. 
Ubytovanie, stravovanie a dopravu hradí účastníkovi vysielajúca organizácia. 
Ubytovanie ani stravu nezabezpečujeme.  
 
Prihláška: 
Záväznú prihlášku, na základe ktorej Vám budú zaslané bližšie informácie, 
prosíme zaslať najneskôr do 23. 8. 2019 na email adriana.palugova@vuvh.sk 
alebo poštou na uvedenú kontaktnú adresu. 

mailto:adriana.palugova@vuvh.sk
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Laboratórium Oddelenia ochrany podzemných vôd    

 

 

 

Prehliadka hydrotechnických laboratórií VÚVH 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


