
 

 
Prosím, Vašu účasť 

potvrďte do 
28.05.2021. 

 
 

Workshop: Prevencia zosuvov a povodní - ako predísť a zabrániť 
vzniku škôd na majetku a obyvateľstve? 

 
Prírodné faktory ako klimatická zmena, ktorá so sebou prináša striedanie období sucha s obdobiami výrazne 
bohatými na zrážky, navyše často koncentrovanými na malom území, spolu s antropogénnou činnosťou vytvárajú 
ideálne podmienky pre vznik mimoriadnych udalostí akými sú povodne a zosuvy. Tie predstavujú významnú 
hrozbu pre zdravie človeka, jeho majetok a majú negatívny dopad na jeho ekonomicko-spoločenskú činnosť. 
Cieľom workshopu je preto: 

• zvýšiť povedomie o hrozbách spojených s povodňami a zosuvmi a objasniť príčiny ich vzniku; 

• objasniť potrebu monitoringu hrozieb a pravidelnej aktualizácie faktorov vplývajúcich na tieto hrozby; 

• na príkladoch predstaviť účastníkom možnosti redukcie rizika vzniku týchto javov a znižovanie ich 

dopadov na spoločnosť využitím preventívnych a sanačných opatrení;  

 

Podujatie sa bude nahrávať, verejne bude dostupný len záznam z prezentácií prizvaných rečníkov.  

Program stretnutia 
 
8:50 – 9:00 Otvorenie a privítanie účastníkov, Peter Beňo 
  
9:00 – 9.45 Ako spolunažívať so zosuvmi - hrozba, prevencia a monitoring, STU Stavebná 

fakulta, Miloslav Kopecký 
 Diskusia 
  
9:45 – 10.30 Znižovanie povodňového rizika metódami manažmentu krajiny, STU 

Stavebná fakulta, Michaela Danáčová 
 Diskusia 
  
10.30 Ukončenie workshopu, Peter Beňo 
  

 
Kontaktná osoba: Peter Beňo, peter.beno@civilnaochrana.org   

Programme:   
    Single Country Grants for Disaster 
Risk   Management (“Track 1”) 

Beneficiary: 
Ministerstvo vnútra SR – Sekcia krízového 
riadenia 

Project title: 
Iniciatíva pre sieťovanie aktérov pre 
znižovanie multi-rizík prírodných a 
technologických katastrof a hrozieb 

Project code/number : Grant #  EK2020010012 

Miesto: Online  

Dátum a čas: 28.5.2021, 9:00 - 11:00 

  

-- Do not delete or change any of the following text. --  

  

When it's time, join your Webex meeting here.  

mailto:peter.beno@civilnaochrana.org


 
 
 

  
 

Join meeting  

 

  

More ways to join:  

  

Join from the meeting link  

https://mvsr.webex.com/mvsr/j.php?MTID=m0b3d517da326ea812e49660b1cb5dc0b  

  
 

Join by meeting number  

Meeting number (access code): 137 579 1224 

Meeting password: 2reZVZZPs27   

  
Tap to join from a mobile device (attendees only)   
+421-2-501-12318,,1375791224## Slovakia Toll   
+1-650-215-5226,,1375791224## United States Toll   
 
Join by phone   
+421-2-501-12318 Slovakia Toll   
+1-650-215-5226 United States Toll   
Global call-in numbers   
   
Join from a video system or application 
Dial 1375791224@mvsr.webex.com   
You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.  

  

 

Join using Microsoft Lync or Microsoft Skype for Business 

Dial 1375791224.mvsr@lync.webex.com 

 

  

If you are a host, click here to view host information. 
 

  

Need help? Go to https://help.webex.com  

  
 

https://mvsr.webex.com/mvsr/j.php?MTID=m0b3d517da326ea812e49660b1cb5dc0b
https://mvsr.webex.com/mvsr/j.php?MTID=m0b3d517da326ea812e49660b1cb5dc0b
tel:%2B421-2-501-12318,,*01*1375791224%23%23*01*
tel:%2B1-650-215-5226,,*01*1375791224%23%23*01*
https://mvsr.webex.com/mvsr/globalcallin.php?MTID=m2b59f1d69d153f6238910d6914a7b6bb
sip:1375791224@mvsr.webex.com
sip:1375791224.mvsr@lync.webex.com
https://mvsr.webex.com/mvsr/j.php?MTID=mba16d137d6b7091ac0297ff90bb84351
https://help.webex.com/

