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FramWat  

National policy dialogue 

“Small Retention – Big Deal” 
 
 
 

Druhý Dialóg o národnej politike  

projektu FramWat  

 

“Malé opatrenia – Komplexné riešenia” 
 
 
 

26. november 2019, 08:30 

Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH),  
konferenčná miestnosť na 5.-tom poschodí (stará budova) 

Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1 
 
 
 
Hlavný cieľ: Hlavný cieľom Druhého Dialógu o národnej politike je predstaviť dotknutým stranám 
(stakeholderom) doteraz dosiahnuté výsledky projektu FramWat a diskutovať o nich. Zadefinovať 
konkrétne kroky ako prejsť od Koncepčného plánu, ktorý predstavuje fázu plánovania prírode blízkych 
malých vodozádržných opatrení (natural small water retention measures, NSWRM) k Akčnému plánu, 
ktorý je ich praktickým implementačným nástrojom. Radi by sme sa dozvedeli Váš názor na 
využiteľnosť výstupov projektu vo Vašej každodennej praxi a diskutovali o ďalších krokoch potrebných 
pre úspešnú integráciu prírode blízkych malých opatrení na zadržiavanie vody v krajine do národných 
politík a pre zabezpečenie ich implementácie.  
 
 
Cieľová skupina: štátna správa, verejná správa, obce, mestá, neziskové organizácie, verejnosť a všetky 
organizácie, ktorých agenda sa týka procesu návrhu, plánovania, realizácie NSWRM vrátane 
financovania a súvisiacej legislatívy 
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AGENDA 

8:30 – 9:00 Registrácia 

9:00 – 9:15 

Otvorenie Druhého Dialógu o národnej politike  
Norbert Kurilla, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR 
Monika Supeková, projektový manažér za SR, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. 
Predstavenie účastníkov 

Informačný blok 

9:15 – 10:30 

Úvod a predstavenie projektu FramWat  
(informácia o projekte a doteraz dosiahnutých výsledkoch) 

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. 
Global Water Partnership Central and Eastern Europe 
 

Koncepčný plán, vyvinuté nástroje a ich testovanie 
(informácia o príprave Koncepčného plánu, vyvinutých nástrojoch Metódy hodnotenia (valorizácie) krajiny, 
Metódy hodnotenia efektívnosti opatrení)  

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. 

10:30 – 11:00 Prestávka na občerstvenie 

11:00 – 12:30 

Analýza nákladov, Systém na podporu rozhodovania 
(informácia o návrhu Analýzy nákladov opatrení, návrhu Systému na podporu rozhodovania) 

Global Water Partnership Central and Eastern Europe 
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. 
 

Využitie výsledkov projektu FramWat v praxi 
(informácia o praktickej využiteľnosti výsledkov projektu FramWat v každodennej praxi, návrhy na ďalšie 
aktivity, plánovanie, financovanie, viacstranný konzultačný proces) 

Global Water Partnership Central and Eastern Europe 
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. 
 

Diskusia 

12:30 – 13:30 Obed 

13:30 – 15:00 

Udržateľnosť výsledkov projektu FramWat  
(informácia o udržateľnosti výsledkov projektu FramWat v dlhodobom horizonte z pohľadu používateľov 
výsledkov a návrhy na jej zabezpečenie) 

Global Water Partnership Central and Eastern Europe 
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. 
 

Guideline ako využívať prírode blízke vodozádržné opatrenia 
(informácia o návrhu Guidelinu) 

Global Water Partnership Central and Eastern Europe 
 

Diskusia 
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Interaktívna sekcia 

Interaktívna sekcia  
Od Guidelinu k Akčnému plánu 
(od Guidelinu - plánovanie opatrení k Akčnému plánu - realizácia opatrení, čo má správny Akčný plán 
obsahovať?) 

Global Water Partnership Central and Eastern Europe 

15:00 – 15:30 Prestávka na občerstvenie 

15:30 –  16:40 

Interaktívna sekcia – pokračovanie 
Manuál, návrh opatrení a posudzovanie ich efektívnosti 
(Je možné navrhnúť systém opatrení a stanoviť ich účinnosť?) 

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. 

16:40 – 17:00 Závery a ukončenie Druhého Dialógu o národnej politike 

Zmena programu vyhradená. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/FramWat.html 

 
Druhý Dialóg o národnej politike je organizovaný v rámci realizácie projektu FramWat, ktorý je podporený z finančného 

mechanizmu Interreg CENTRAL EUROPE. 

 

   

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/FramWat.html

