
PROGRAM 

Informačný a konzultačný deň  

„Od redukcie rizík povodní, sucha a prírodných pohrôm po zadržanie vody v krajine“ 
záštitu nad informačným dňom prevzal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan 

Doobedňajší workshop pre prvú skupinu účastníkov (kapacita 35 účastníkov vrátane lektorov) 

od 8:30 hod. registrácia účastníkov na mieste a občerstvenie 

08:55 - 9:00 hod. - otvorenie doobedňajšieho workshopu - Ing. Dana Jenčová, MBA, Ing. Michal Kravčík, CSc., Ing. Martin Kováč 

09:00 - 10:00 hod. – informačný blok lektorov 

• vplyv človeka a krajiny na zmeny ekosystémov a rast rizík - Dr. Ing. Michal Gažovič 

• ekosystémová ochrana vôd a pôdy – Ing. Danka Kravčíková 

• zadržiavanie vody v urbánnej a agrárnej krajine – Ing. Miroslav Hríb                                                                          

• zadržiavanie vody v lesnom prostredí – Ing. Pavol Šutý 

• príklady dobrej praxe – doma a v zahraničí – Mgr. Peter Bujňák 

10:00 - 11:00 hod. – moderovaná diskusia                                                                                                     

11:00 - 11:30 hod. - individuálne konzultácie a občerstvenie 

Obedňajšia prestávka – 11:30-12:30 hod. 

Poobedňajší workshop pre druhú skupinu účastníkov (kapacita 35 účastníkov vrátane lektorov) 

od 12:30 hod. registrácia účastníkov na mieste a občerstvenie  

12:55 - 13:00 hod. – otvorenie poobedňajšieho workshopu - Ing. Dana Jenčová, MBA, Ing. Michal Kravčík, CSc., Ing. Martin Kováč 

13:00 - 14:00 hod. – informačný blok lektorov 

• vplyv človeka a krajiny na zmeny ekosystémov a rast rizík - Dr. Ing. Michal Gažovič 

• ekosystémová ochrana vôd a pôdy – Ing. Danka Kravčíková 

• zadržiavanie vody v urbánnej a agrárnej krajine – Ing. Miroslav Hríb 

• zadržiavanie vody v lesnom prostredí – Ing. Pavol Šutý 

• príklady dobrej praxe – doma a v zahraničí – Mgr. Peter Bujňák 

14:00 - 15:00 hod. – moderovaná diskusia 

15:00 - 15:30 hod. - individuálne konzultácie a občerstvenie 

Účastníkmi podujatia budú odborní pracovnici sekcii a odborov ministerstva, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva a zástupcovia 

samosprávnych organizácií v oblasti pôdohospodárstva a prizvaní odborníci.  

Cieľom informačného dňa 7 v Bratislave  je predstaviť rámec hodnotenia stavu štruktúry krajiny a jej manažmentu z hľadiska vplyvu na rast alebo 

pokles rizík sucha, povodní a extrémov počasia a predstaviť funkčné stratégie, prístupy a systémy opatrení zadržiavania dažďovej vody a udržania 

vody v krajine pre bezpečnú produkciu a dostatok vody v krajine tak pre jej produkčné ako aj mimoprodukčné funkcie.  Informačný deň je 

realizovaný v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

 

 

 
Srdečne Vás pozývame  

na  7. Infodeň k projektu 
 

„Informačné programy prevencie rizík  
prírodných katastrof“ 

 

21. septembra 2021, utorok 

zasadačka MPaRV SR č. 32 na prízemí 

Dobrovičova 12, Bratislava 

Prihlasovanie účasti na tomto LINKU 

 

OPERAČNÝ PROGRAM  

KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

 

EURÓPSKA ÚNIA 

Kohézny fond 

RegioEnergy Východ 

    nezisková organizácia 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou 

https://www.survio.com/survey/d/H7K2L8L5K3F7M3D9X

