
 
 
 
 

 
 

 
Pozvánka na workshop 

 
 

Nové skúsenosti s implementáciou článku 4.7 
Rámcovej smernice o vode v Dunajskom 

regióne 
 

Miesto: Hotel Holiday Inn,  Bajkalská 25A, Bratislava 
 
Dátum:  12.09.2018 

 
Workshop je zameraný najmä na výmenu skúseností, vedomostí a informácií v 
súvislosti s implementáciou článku 4.7 Rámcovej smernice o vode (RSV) v 
podunajských štátoch EÚ. Jednotlivé sekcie workshopu široko pokryjú uvedenú 
problematiku. Prvá sekcia bude venovaná  CIS (spoločnej stratégii implementácie) 
RSV (2000/60/ES), Usmerneniu č. 36 Výnimky z environmentálnych cieľov podľa 
článku 4.7 RSV a  prezentácii nástroja JASPERS na overenie potreby uplatnenia 
výnimky. V druhej sekcii budú prezentované metodické aspekty implementácie článku 
4(7) v jednotlivých krajinách dunajského regiónu. Tretia sekcia bude venovaná 
praktickým príkladom a štúdiám v súvislosti s implementáciou článku 4(7) 
v jednotlivých sektoroch: vodná energetika, protipovodňová ochrana, navigačné 
a infraštruktúrne projekty. Na základe prezentácií a diskusie búdu vypracované závery 
a odporúčania. 
 
 
 
Organizátori podujatia: Stratégia EÚ pre Dunajský región (EUSDR), Prioritná oblasť 
4 “Obnoviť a udržať kvalitu vôd” a Medzinárodná komisia na ochranu rieky Dunaj 
(ICPDR) v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a 
Výskumným ústavom vodného hospodárstva   
 

 

 

 



Predbežný program 

08.30 – 09.30 Registrácia účastníkov 
09.30 – 10.00 Otvorenie workshopu  

Príhovory zástupcov EUSDR PA4, ICPDR, NK SK EUSDR 
 

10.00 – 11.30 Sekcia 1: Aktuálny stav na úrovni EÚ - nové usmernenie CIS týkajúce sa 
výnimiek z environmentálnych cieľov podľa článku 4 ods. 7 rámcovej 
smernice o vode a kontrolného zoznamu JASPERS  
Moderátor: Vladimír Novák, koordinátor prioritnej oblasti 4 EUSDR 

10.00 – 10.30 Raimund Mair, DG ENVIRO: Usmernenie č. 36 CIS “Výnimky z 
environmentálnych cieľov podľa článku 4(7) RSV“.  

10.30 – 11.00 Ismini Kyriazopoulou, JASPERS: Kontrolný zoznam JASPERS. 
11.00 – 11.30 Diskusia  
 

11.30 – 11.50 Prestávka  
 

11.50 – 13.00  Sekcia 2: Skúsenosti a výzvy súvisiace s implementáciou článku 4 ods. 7 
RSV 
Moderátor: Balázs Horváth , koordinátor prioritnej oblasti 4 EUSDR 

11.50 – 12.20  Anna Gaálová; MŽP SR, Slovensko: Transpozícia článku 4(7) RSV do 
slovenskej legislatívy. 

12.20 – 12.50 Jana Gajdová, Ľuboslava Garajová, VÚVH, Slovensko: Prístupy k riešeniu 
problematiky vyplývajúcej z požiadaviek článku 4(7) RSV v SR. 

12.50 – 13.00 Diskusia 
 

13.00– 14.00 Obedová prestávka 
 

14.00 – 16.20  Sekcia 2: Skúsenosti a výzvy súvisiace s implementáciou článku 4 ods. 7 
RSV - pokračovanie 

14.00 – 14.30  Veronika Koller-Kreimel, FMST, Rakúsko: Skúsenosti a výzvy súvisiace 
s implementáciou článku 4(7) RSV v Rakúsku.  

14.30 – 15.00 Balázs Horváth, DGWM, Maďarsko: Implementácia článku 4(7) RSV 
v Maďarsku. 

15.00 – 15.30 Darko Barbalić, CW, Chorvátsko: Skúsenosti a výzvy súvisiace 
s implementáciou článku 4(7) RSV v Chorvátsku. 

15.30 – 16.00 Sebastian Döbbelt-Grüne, Planungsbüro Koenzen, Nemecko: Vyhodnotenie 
zhoršenia stavu podľa článku 4(7) RSV – Skúsenosti z praxe v Nemecku.  

16.00 – 16.20 Diskusia 
 

16.20 – 16.40 Prestávka 
 

16.40 – 18:30 Sekcia 3:  Príklady a prípadové štúdie implementácie článku 4 ods. 7 RSV 
v rôznych odvetviach; výzvy a odporúčania. 
 Moderátor: Dejan Trifunovič, Dunajská komisia 

   A/ Hydroenergetika 
16.40 – 17.00 Veronika Koller-Kreimel, FMST, Rakúsko: Skúsenosti a prípadové štúdie 

súvisiace s implementáciou článku 4(7) RSV v Rakúsku. 
 B/ Protipovodňová ochrana 
17.00 – 17.30 Peter Čadek, SVP š.p., Slovensko: Oprava, údržba a rekonštrukcia vodných 

stavieb z pohľadu aplikácie článku 4(7) RSV. 



 C/ Infraštruktúrne projekty 
17.30 – 18.00 NDS a.s., Slovensko, Príklady a prípadové štúdie implementácie článku 4(7) 

RSV v oblasti prípravy diaľnic a rýchlostných ciest. 
 D/ Vodná doprava 
18.00 – 18.30 Cristian Rusu, Apele Romane, Rumunsko: Uplatnenie článku 4(7) RSV 

v pobrežných vodných útvaroch pri riešení projektu zameraného na znižovanie 
pobrežnej erózie v Rumunsku. 

18:30 – 18:45 Diskusia 
 
18:45 – 19:00 Závery a odporúčania 

 
Dôležité termíny 

 
 
DO 07.09. 2018  
Všetci účastníci:  

- zaslanie riadne vyplnenej a podpísanej záväznej prihlášky na nasledovné adresy:  
alena.kurecova@vuvh.sk; dana.vrablikova@vuvh.sk  

 
DO 10.9.2018 
Autori prednášok:  

- zaslanie prezentácií s krátkou sumarizáciou záverov a odporúčaní na nasledovné 
adresy: alena.kurecova@vuvh.sk, dana.vrablikova@vuvh.sk 
 

 
 

Jazyky workshopu 
 

 
Jazykmi konferencie budú slovenčina a angličtina, simultánne tlmočenie bude zabezpečené. 
Zdvorilo žiadame autorov prednášok, aby dodržali termín v súvislosti so zaslaním svojich 
prednášok, pretože tlmočníci potrebujú náležitý čas na prípravu. 

 

 
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE 

1. Doprava 
 
Ak prídete na bratislavské letisko 
Môžete použiť taxík alebo nasledovné linky autobusov: autobusom 61 (smer Hlavná stanica) 
sa dostanete na zastávku Bajkalská, kde prestúpite na autobus 98 (smer Petržalka, Jasovská) 
alebo 74 (smer Vlčie hrdlo) a vystúpite na zastávke Mliekárenská.  
 
Ak prídete na viedenské letisko 
Z letiska premáva autobus Slovak Lines a Regio jet do Bratislavy na autobusovú stanicu. Tam 
prestúpite na nasledujúce spojenia: trolejbus 205 (smer Trnávka, Rádiová), vystúpite na 
zastávke Bajkalská a prestúpite na autobus 98 (smer Petržalka, Jasovská) a dostanete na 
zastávku Mliekárenská, autobusom 70 (smer ŽST Podunajské Biskupice) alebo trolejbusom 
202 (smer Dolné hony, Čiližská) na zastávku Novohradská, kde prestúpite na trolejbus 208      
(smer Ružinov, Ružová dolina) na zastávku Mliekárenská. 
 
Ak prídete vlakom (Bratislava Hlavná stanica) 



Môžete použiť taxík alebo autobusom 74 (smer Vlčie hrdlo) sa dostanete na zastávku 
Mliekárenská.  
 
Bližšie informácie o mestskej doprave nájdete na webovej stránke https://imhd.sk/ba/  

 
Zastávka Mliekárenská 
 

Ak prídete autom: 
 
V rámci hotela je zabezpečených 50 parkovacích miest (na parkovisku pred hotelom, viď. 
obrázok pod textom) pre prednášajúcich. V prípade nenaplnenia celkovej kapacity 
rezervovaných miest pre prednášajúcich budú tieto miesta poskytnuté účastníkom workshopu 
zdarma, ináč je cena parkovného na parkovisku pred hotelom 1,00,- euro / hodina (maximálna 
denná tarifa je 8,00,- euro). Parkovanie v hotelovej garáži je v cene 1,50,- euro / hodina 
(maximálna denná tarifa je 15,00,- euro.  

 
 
Upozornenie na dopravnú situáciu v Bratislave: od septembra (zatiaľ neurčený termín) má byť 
uzavretý (asi čiastočne) zjazd z Prístavného mosta na Bajkalskú! 

  



2. Miesto konania a zároveň odporúčané ubytovanie 
 
Hotel Holiday Inn  
Bratislava 
Bajkalská 25/A,  
825 03 Bratislava 
Slovenská republika 
 
GPS:  48°09'10.4"N 

17°08'54.7"E 
Tel.: +421 (0) 2 482 45 111 
 
Email: holidayinn@holidayinn.sk 
 
www.holidayinn.sk  
 
Cena ubytovania je 79 eur za izbu za noc, s tým že sa treba odvolať na VÚVH a rezervovať si 
izbu čo najskôr.  

 

Ďalšie možnosti ubytovania 

City Hotel Bratislava, s.r.o. 
Seberíniho 9, 
821 03 Bratislava 
 
GPS: 48° 9' 14.2115779" N 

17° 9' 59.8337746" E 
 
Rezervácie  
Tel.: +421 (0) 2 20 606 150, 151 
E: reservation@hotelbratislava.sk 
http://www.hotelbratislava.sk/ 


