
 

 

Výskumný ústav vodného hospodárstva 

Slovenská vodohospodárska spoločnosť pri VÚVH, člen ZSVTS 

Slovenská vodohospodárska spoločnosť, člen ZSVTS 

 

      

 

 

 

 
 

 
KURZ VODOHOSPODÁROV I. 

 

Bratislava, 2021 
 

 
 

       



(ONLINE) KURZ VODOHOSPODÁROV I.  

Termín konania kurzu:  25. 10. – 27. 10. 2021  

Kontaktné osoby:  
 

Mgr. Adriána Kušnier Palugová Ing. Erika Remešicová, PhD.  

              adriana.palugova@vuvh.sk erika.remesicova@vuvh.sk  

Tel. č. 02/59 343 340                                  Tel. č. 02/59 343 360 

 

Kurz sa uskutoční online. 

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. Kurz má trvanie tri dni. 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: 250,- € (uhradiť do 20. 10. 2021) 

Pracovníci rezortu MŽP SR a odborov starostlivosti o ŽP: 200 € 

Úhrada účastníckeho poplatku sa uskutočňuje vopred na účet SVHS. 

Fakturačný subjekt: 

Slovenská vodohospodárska spoločnosť, Koceľova 15, 815 94 Bratislava 

IČO: 30807662, DIČ: 2021457570 

IBAN: SK 9209000000000011466172, BIC-SWIFT kód: GIBASKBX 

Variabilný symbol: 25102021 

Konštantný symbol: 0308 

SVHS nie je platcom DPH. 

 

V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné vyslať náhradníka. 

 

Prihláška: 

Záväznú prihlášku, na základe ktorej Vám budú zaslané bližšie informácie, 

prosíme zaslať najneskôr do: 15. 10. 2021 emailom na jednu z uvedených 

kontaktných adries. 
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Cieľ kurzu 

Cieľom kurzu 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 (SVHS), člen ZSVTS  

 

Fakturačná adresa: 

Slovenská vodohospodárska spoločnosť  

Koceľova 15, 815 94 Bratislava 

IČO: 30807662, DIČ: 2021457570 

SVHS nie je platcom DPH 

 

Adresa pre korešpondenciu: 

Mgr. Adriána Kušnier Palugová 

Slovenská vodohospodárska spoločnosť pri VÚVH 

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5 

812 49  Bratislava 
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