
  

 

 

 

Pozvánka na konferenciu a národný konzultačný workshop 

 

Global Water Partnership Slovensko a Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj 

Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej Univerzity vo Zvolene Vás pozývajú na V. medzinárodnú 

vedeckú konferenciu Vybrané aspekty integrovaného manažmentu životného prostredia, spojenú 

s  národným konzultačným workshopom Cieľ trvalo udržateľného rozvoja Voda (SDG 6), realizované pod 

záštitou Ministerstva životného prostredia SR.  

Konferencia a národný konzultačný workshop sa uskutočnia dňa 23. – 24. októbra 2017 v priestoroch 

Technickej Univerzity Zvolen. 

Summit OSN v New Yorku v septembri 2015 prijal 17 cieľov udržateľného rozvoja (Sustainable 

Development Goals, SDGs). 193 krajín prijalo SDGs, ktoré sú zadefinované univerzálne a platné pre všetky 

krajiny na svete. Ciele pokrývajú širšie spektrum záujmových oblastí. Vďaka zámerom a indikátorom bude 

meranie pokroku prehľadnejšie. Nová agenda pre roky 2015 – 2030 je známa aj ako Agenda 2030. 

Predchádzajúca dekáda ukázala, že globálne rozvojové ciele prepojené s potravinovou bezpečnosťou, 

znižovaním chudoby, vzdelávaním, zdravím a mierom, je možné dosiahnuť len podporou racionálne 

spravovanej spoločnosti. Ciele udržateľného rozvoja sa zameriavajú nielen na kvantitu, ale aj na kvalitu 

dosiahnutých indikátorov a na komplexný prístup pri ich dosahovaní. Slovenská republika sa k 

implementácii Agendy 2030 prihlásila v dokumente „Východiská implementácie Agendy 2030 pre 

udržateľný rozvoj“, schválenom uznesením vlády č. 95/2016.  

Organizáciu konferencie a národného konzultačného workshopu zabezpečujú za Global Water Partnership 

Slovensko, Ing. Danka Thalmeinerová, PhD. (danka.thalmeinerova@gwp.org), za Katedru UNESCO pre 

ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj na Fakulte ekológie a environmentalistiky vo Zvolene Ing. 

Andrea Diviaková, PhD. (diviakova@tuzvo.sk), za Ministersto životného prostredia Slovenskej republiky 

Liliana Rástocká (liliana.rastocka@enviro.gov.sk). 

 

Z organizačných dôvodov, žiadame o potvrdenie účasti spolu s požiadavkou o preplatenie 

cestovných nákladov, najneskôr do 13. oktobra 2017 na adresu danka.thalmeinerova@gwp.org 
 

Akciu podporujú: UN Environment – DHI, GWP Slovensko, Slovenská komisia pre UNESCO, a EU R&I 

Horizon 2020. Účastnkom budú preplatené cestovné náklady.  
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V. medzinárodná konferencia Vybrané aspekty integrovaného manažmentu životného prostredia 

Konferencia je príspevkom k začatiu procesu implementácie unikátneho projektu v spolupráci s 

Organizáciou spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru, UNESCO. Cieľom projektu “Svetové 

dedičstvo a udržateľný cestovný ruch” je posilniť socio-ekonomický rozvoj miest a regiónov cez cestovný 

ruch s valorizáciou značky UNESCO – využitím pamiatok a pozoruhodností s emblémom UNESCO. Témou 

konferencie bude predstaviť konkrétne riešenia v oblasti udržateľného rozvoja, turizmu, účinného 

využívania prírodných zdrojov, ochrany životného prostredia, kultúrnych hodnôt, rozmanitosti a dedičstva, 

ochrany vody a hygieny (SDG6), prepojením vedeckého chápania, vzdelávania, politiky a  rozhodovacieho 

procesu. Konferencia je organizovaná Katedrou UNESCO pre TUR a ekologické vedomie FEE TU vo Zvolene 

a Global Water Partnership SLOVENSKO v spolupráci s Univerzitnou vedecko-technickou spoločnosťou pri 

TU vo Zvolene. Súčasťou konferencie bude aj prezentácia prác mladých vedeckých pracovníkov a 

posterov, ako aj odborná exkurzia (24. október 2017). Výstupom z konferencie bude vedecká monografia 

s kapitolami z vybraných prednášok účastníkov konferencie.  

Cieľové skupiny konferencie: sú vedecká a odborná verejnosť, mimovládne organizácie, predstavitelia 

štátnej správy a samosprávy, hlavní aktéri pôsobiaci v oblasti životného prostredia, plánovania a 

manažmentu krajiny, cestovného ruchu. 

Odborní garanti konferencie: Dr.h.c. prof. RNDr. László Miklós (miklos@tuzvo.sk), DrSc. A RNDr. Tomáš 

Orfánus, PhD. (tomas.orfanus@savba.sk). 

Organizačný výbor: Ing. Andrea Diviaková, PhD. (diviakova@tuzvo.sk), Miroslava Ružinská 

(ruzinska@tuzvo.sk), Ing. Eliška Belaňová, PhD. (eliskabelanova@gmail.com), doc. Ingrid Belčáková, PhD. 

(belcakovaingrid@gmail.com), Mgr. Erika Kočická, PhD. (kocicka@tuzvo.sk), RNDr. Anna Špinerová, PhD. 

(spinerova@tuzvo.sk), Ing. Monika Offertálerová (monika.off@centrum.sk), Ing. Magdaléna Pichlerová, 

PhD. (pichlerova@tuzvo.sk), Ing. arch. Ján Špiner (janspiner@gmail.com). 

 

Termín zaslania prihlášky pre konferenciu: 30. september 2017 

Termín zaslania príspevkov do zborníka: 30. október 2017 

Kontaktná adresa: diviakova@tuzvo.sk, ruzinska@tuzvo.sk, tel. 045/5206583, 045/5206563 

Vložné: 50 € (zahŕňa konferenčné poplatky, zborník, exkurziu). Vložné neplatia účastníci s pozvanou 
prednáškou, účastníci, ktorým hradí účasť GWP na národnom konzultačnom workshope, a študenti.  

Termín zaplatenia vložného: 30. september 2017, prípadne na mieste. 
 

 

Obed dňa 23. októbra 2017 hradia organizátori v študentskom domove Bariny. Ubytovanie si hradí 
účastník. V prípade záujmu Vám organizátori rezervujú ubytovanie a stravovanie v študentskom domove 
Bariny. 
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Národný konzultačný workshop 

Cieľom národného konzultačného workshopu je oboznámiť účastníkov so záväzkami, ktoré na seba prijala 

Slovenská republika v oblasti manažmentu vôd. Cieľ 6 (SDG 6) – „Voda“ – požaduje zabezpečiť dostupnosť 

a trvalo udržateľný manažment vody a sanitárnych opatrení pre všetkých. Jeho dosiahnutie je prepojené  

ochranou životného prostredia – ekosystémov, a súčasne je predpokladom pre plnenie ostatných cieľov. 

Na globálnej úrovni je plnenie cieľa 6 podmienené zmiernením dôsledkov klimatickej zmeny a adaptáciou 

na nové klimatické podmienky. Na workshope sa odborníci z rôznych sektorov a pracovísk zamerajú na cieľ 

6.5, ktorý stanovuje do roku 2030 implementovať integrovaný manažment vodných zdrojov na všetkých 

úrovniach, vrátane cezhraničnej spolupráce.  

Slovenská republika patrí medzi cca 30 krajín OSN, ktoré v roku 2017 testujú metodiku 

na hodnotenie vybraných indikátorov pre cieľ SDG 6 (pilotná fáza). Cieľom workshopu 

je finalizácia dotazníka zameraného na integrovaný manažment vodných zdrojov (cieľ 

SDG 6.5). Dotazník bude distribuovaný účastníkom priamo na workshope 

a v elektronickej forme po potvrdení účasti. 

 

 

Prehľad indikátorov cieľa 6:  

6.1 Do roku 2030 dosiahnuť univerzálny a spravodlivý prístup k bezpečnej a cenovo dostupnej pitnej vode pre všetkých 

6.2 Do roku 2030 dosiahnuť prístup k primeranej a spravodlivej hygiene pre všetkých a zabrániť vykonávaniu 
fyziologických potrieb mimo sociálnych zariadení, s osobitnou pozornosťou na potreby žien a dievčat a tých, ktorí sú v 
zraniteľných situáciách 

6.3 Do roku 2030 zlepšiť kvalitu vody znižovaním znečistenia, elimináciou skládkovania a minimalizáciou vypúšťania 
škodlivých chemikálií a materiálov, so znížením podielu nespracovanej odpadovej vody o polovicu a podstatným 
zvýšením celosvetového recyklovania a bezpečného opätovného využitia 

6.4 Do roku 2030 výrazne zvýšiť účinnosť využívania vôd vo všetkých sektoroch a zabezpečiť udržateľné odbery vody so 
zreteľom na zníženie počtu ľudí trpiacich nedostatkom vody 

6.5 Do roku 2030 implementovať integrované manažovanie vodných zdrojov na všetkých úrovniach a to podľa potreby 
aj cezhraničnou spoluprácou 

6.aDo roku 2030 rozšíriť medzinárodnú spoluprácu a podporu budovania kapacít pre rozvojové krajiny pri činnostiach a 
programoch súvisiacich s vodou a hygienou, vrátane zachytávania dažďovej vody, odsoľovania, efektívneho 
hospodárenia s vodou, čistenia odpadových vôd, technológií recyklovania a opätovného využívania 
6.b Podporovať a posilňovať účasť miestnych komunít na zlepšovaní manažovania vody a hygieny 

 

Výstupom národného konzultačného workshopu bude správa a dotazník odoslaný na UN Environment-

DHI a na UN Water, ktorý je koordinačným mechanizmom OSN pre vodu. Na základe údajov, ktoré boli 

získané od krajín zapojených do pilotnej fázy, bude UN Water na jar 2018 publikovať správu o napĺňaní 

cieľa SDG 6 v kontexte ostatných cieľov Agendy 2030.  

Účastníci, ktorí sa prihlásia súčasne na vedeckú konferenciu a konzultačný workshop neplatia konferenčný 

poplatok. GWP Slovensko môže preplatiť ubytovanie na základe požiadavky účastníka konferencie, 

workshopu a exkurzie (dňa 24. októbra 2017) na email: danka.thalmeinerova@gwp.org  
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Program: 23. október 2017 

8:30 Registrácia, inštalácia posterov 

KONFERENCIA 

9:00 – 9:10 Otvorenie konferencie: predstavitelia TU Zvolen 

9:10 – 9:25 Úvodná prednáška konferencie, Ing. Norbert Kurilla, PhD., štátny tajomník MŽP SR 

9:25 – 10:45 Ciele TUR a veda – pozvané prednášky a intervencie účastníkov 

10:45 – 11.00 Prestávka 

11:00 – 12:30 Ciele TUR a vzdelávanie – pozvané prednášky a intervencie účastníkov 

12:30 – 13:30 Obed 

NÁRODNÝ KONZULTAČNÝ WORKSHOP 

13:30 – 13:45 Konzultačný workshop: Všeobecná informácia o trvalo udržateľných cieľoch SDG6, SDG6.5, 
v kontexte workshopu a pilotná fáza v r. 2017  Ing. Danka Thalmeinerova, GWP Slovensko 

13:45 – 15:10 Moderovaná diskusia pre časti 1 a 2 dotazníka Priaznivé spoločenké podmienky (Enabling 
Environment) a Inštitúcie a Zapojenie verejnosti (Institutions and Participation) 

15:10 – 15.30 Prestávka  

15:30 – 16: 45 Moderovaná diskusia pre časti 3 a 4 dotazníka Nástroje manažmentu a Financovanie 
(Management Instruments and Financing) 

16:45 – 16:50 Zhrnutie, závery konzultácie 

MLADÍ VEDCI 

16:50 – 17:50 Prezentácie mladých vedcov a posterová prezentácia 

17:50 – 18:00 Závery konferencie a konzultačného workshopu 

18:00 – 19:30 Valná hromada partnerov GWP Slovensko (pre členov/partnerov GWP Slovensko) 

 

Program: 24. október 2017 

9:00 – 13:00  Exkurzia do terénu: Slatinka a región Zvolen – Sliač – Kováčová 

Program bude spresnený podľa prihlásených účastníkov a príspevkov, ako aj záujmu účastníkov o exkurziu do 

terénu.   

Pokyny pre autorov príspevkov na V. vedeckú konferenciu sa nachádzajú v osobitnej prílohe tejto pozvánky.  

 

 


