
 
 
  
 
 
 

Podujatie sa koná v rámci projektu „PERFECT - Planning for Environmental Resource eFficiency in European Cities and Towns“, ktorý je financovaný 
z prostriedkov Európskej komisie, ERDF,  operačného programu Interreg Europe. 

 
Financovanie aktivity Kaskády - modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve, bolo podporené v rámci troch projektov: 
❖ v rámci projektu DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy, (kód projektu LIFE17 CCA/SK/000126 – LIFE DELIVER), zdroj financovania: 

Európska komisia, z finančného nástroja pre životné prostredie: program LIFE, z podprogramu Ochrana klímy a štátneho rozpočtu SR a 
prostredníctvom partnerského rozpočtu Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenie BROZ na základe Dohody o spolupráci  č. 1/2018, 
uzavretej medzi Mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves a BROZ 

❖ v rámci projektu PERFECT: Planning for Environment and Resource eFficiency in European Cities and Towns (index projektu: PGI01983),  zdroj 
financovania: Európska komisia, program Interreg Europe 

❖ v rámci projektu MITADAPT: Nízkouhlíková Bratislava-Karlova Ves odolná voči zmene klímy - adaptačné a mitigačné opatrenia (číslo projektu: 
ACC02P02), zdroj financovania: Nórsky finančný mechanizmus 2014-2021, Nórske granty a štátny rozpočet SR  

 

 
Ako ďalej so zrážkovou vodou v sídlach?  

Kaskády  - modelové pilotné riešenie zrážkových vôd  
na verejnom priestranstve 

 

10.11.2021 od 9:00 
 

Podujatie sa bude konať online prostredníctvom aplikácie zoom. K podujatiu sa pripojíte kliknutím na nasledovný 
link: https://us06web.zoom.us/j/88902170642?pwd=WmVWUnkvU01xcENPUlVWcVZYa0RzQT09  

Témou podujatia bude v predstavenie nevyhnutnej zmeny prístupu k udržateľnému využitiu zrážkovej vody 
v sídlach. Na podujatí bude odprezentovaný konkrétny príklad hospodárenia so zrážkovou vodou (kombinácia 
rozličných opatrení), ktoré boli v roku 2021 realizované na verejnom priestranstve Kaskády v Bratislave v Karlovej 
Vsi. 

Program Čas 

 

Krátke privítanie účastníkov 9:00 – 9:10 
Dana Čahojová, starostka 

MČ Bratislava-Karlova Ves 

Predstavenie zmeny prístupu k zrážkovej vode 
v sídlach z pohľadu MŽP SR (nová koncepcia vodnej 
politiky a z nej vyplývajúce zmeny, nové usmernenie) 

9:10 – 9:30 
Roman Havlíček, 
generálny riaditeľ sekcie 
vôd MŽP SR 

Diskusia  9:30 – 9:45  

Koncepčný prístup na úrovni samospráv – od 
strategických dokumentov k realizácii konkrétnych 
projektov. Predstavenie zrealizovaného projektu 
Kaskády 

9:45– 10:05 
Zuzana Hudeková, referát 
riadenie projektov MČ 
Bratislava-Karlova Ves 

Modelovanie a simulácie odtokových pomerov pre 
zrážkovú vodu v sídlach 

10:05– 10:20 
Martin Mišík,  

DHI SLOVAKIA, s.r.o 

Projekt Kaskády z pohľadu projektanta  10:20– 10:35 
Miroslav Hríb, 

Vodales s.r.o. 

Otázky, diskusia, ukončenie 10:50 – 11:00  

 

https://us06web.zoom.us/j/88902170642?pwd=WmVWUnkvU01xcENPUlVWcVZYa0RzQT09

