
Program 
 

9:30 – 10:00 Otvorenie konferencie  
Privítanie účastníkov, úvodné prejavy organizátorov 

• Michal Blaško, predsedníctvo EUSDR SK  

• Juraj Smatana, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR 

• Roman Havlíček, riaditeľ sekcie vôd MŽP SR a koordinátor Prioritnej oblasti 4 EUSDR za Slovensko 
 

10:00 – 10:45 Sekcia 1: Úvod do problematiky 
Čo je nové v politickej aréne Európy v adaptácii na klimatickú zmenu? Rozmýšľame nad rozmerom vody 
v programe adaptácie na klimatickú zmenu, nad tým ako pokročilo zapracovanie adaptácie na 
klimatickú zmenu do vodnej politiky a kladieme si otázku, či je súčasný stav adaptácie na klimatickú 
zmenu dostatočný na zvládnutie budúcich scenárov?  
 
Hlavné prezentácie 
• Bettina Doeser, Európska komisia, DG ENV: “Vodný rozmer v adaptácii na zmenu klímy” ONLINE 

• Edith Hoedl, ICPDR: “Adaptácia v pláne manažmentu povodia Dunaja” ONLINE 

• Jozef Pecho, SHMÚ, Slovensko: “Európa sa ohrieva rýchlejšie ako sme čakali; dopady na vodné 
hospodárstvo” 

 
 
Diskusia, Q&A 
 

10:45 – 10:55 Prestávka  
 

10:55 – 12:00 Sekcia 2: Vhodná a nevhodná adaptácia 
Adaptácia na klimatickú zmenu je komplexný proces; avšak rozhodnutia nie vždy splnia svoj účel 
a môžu dokonca prispieť k ešte vyššej  zraniteľnosti. Odborníci bijú na poplach, že adaptačné stratégie 
v jednom sektore môžu zvýšiť zraniteľnosť iných systémov, čo sa týka aj oblasti vodného hospodárstva. 
Príkladom je transformácia výroby energie z fosílnych palív na obnoviteľné zdroje energie (ako sú aj 
vodné elektrárne), ktorá by síce mohla znížiť celkové emisie vo ovzdušia, ale priniesla by značne 
negatívny dopad na vodný ekosystém. Iným príkladom je budovanie zavlažovacích systémov priamo 
z riek, kde na druhej strane  zostáva menej vody pre iné využitie.  
 
Úvod do problematiky 
• Katarína Holubová,  Výskumný ústav vodného hospodárstva, Slovensko: “Integrovaný prístup ku 

krajinnému a vodnému manažmentu s cieľom zníženia konfliktov medzi protipovodňovou ochranou 
a záujmami ochranou prírody”  

• Barbara Čenčur Curk, predsedníčka Global Water Partnership za Slovinsko, Univerzita v Ľubľane, 
Slovinsko: “Zraniteľnosť vodných zdrojov voči zmene klímy v juhovýchodnej Európe“ ONLINE 

• András Kis, Univerzita Mateja Korvína v Budapešti, Maďarsko: “Adaptácia na zmenu klímy 
prostredníctvom viacúčelového využitia núdzových povodňových nádrží ”  

 
Moderovaná panelová diskusia 
 

12:00 – 12:45 Sekcia 3: Adaptácia vo vodnom plánovaní 
Moderovaná interaktívna sekcia s verejným prieskumom a následnou diskusiou o príkladoch 
adaptačných opatrení, ktoré sú v súčasnosti podchytené legislatívou v oblasti vôd.  
 

12:45 – 13.45 Prestávka na obed 



 
13:45 – 14:45 Sekcia 4: Kto komu pomáha: adaptácia a perspektívy vodnej politiky 
 
Národné a regionálne príklady toho, ako kombinovať adaptačné stratégie v rôznych sektoroch 
s vodnou politikou.  
 
Úvod do problematiky 
• Roman Havlíček, Ministerstvo životného prostredia Slovensko: “Od šedej k zelenej vo vodnej 

politike” 
• Raimund Mair, Dunajský vodný program Svetovej banky: “Prístup Svetovej banky ku klimatickej 

zmene a adaptácia vo vodnom hospodárstve” ONLINE 
• Marta Havlíčková, Ministerstvo životného prostredia Česko: “Adaptačné opatrenia aplikované 

v Českej republike“ ONLINE 
 
 
Prípadová štúdia 
Sharelle Verheij, Európske centrum pre revitalizáciu riek: “Revitalizácia riek z európskej perspektívy”  
Diskusia, Q&A 
 

14:45 – 15:45  Sekcia 5: Príklady dobrej praxe 
Projekty so synergickým efektom, príklady a inšpirácia pre iné odvetvia  

• Monika Supeková, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Slovensko: “Adaptácia na klimatickú 
zmenu a aktivity SVP, š.p.” 

• Andrea Vranovská, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Slovensko: „Riešenia projektu 
Deepwater CE zamerané na riadené dopĺňanie zásob podzemných vôd”  

• Katarína Mikulová, Slovenský hydrometeorologický ústav, Slovensko : „Manažment sucha podľa 
projektu DriDanube“ 

• Balázs Horváth, Generálny direktoriát vodného hospodárstva, Maďarsko: „Spolupráca v oblasti 
vody a biodiverzity pri adaptácii na klimatickú zmenu“ ONLINE 

Diskusia, Q&A 
 

15:45 – 16:00 Prestávka 
 

16:00 – 16:50  Sekcia 6: Nové prístupy na lokálnej úrovni 
Príklady adaptácie na regionálnej a lokálnej úrovni 

• Beáta Novotná, Ľuboš Jurík, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovensko: 
“Zvyšovanie zadržiavania vody v krajine za účelom zmiernenia možných účinkov klimatickej zmeny” 

• Zuzana Hudeková, Bratislava Miestny úrad Karlova Ves, Slovensko:  “Adaptácia v Karlovej Vsi” 
(projekt LIFE DELIVER) 

• Matyas Farkas, WWF Maďarsko: “Nové prístupy na miestnej úrovni v Maďarsku“ (projekt LIFE 
MICACC) 

• Miroslav Čibik, Slovensko:  „Trenčianske Biskupice - Štylizácia mokraďového spoločenstva“  
 

16:50 – 17:00  Záver konferencie 
• Michal Blaško, predsedníctvo EUSDR SK  
 


