a spolupracujúce odborné inštitúcie
Vás pozývajú
na odborný seminár

RECYKLÁCIA
ODPADOV 2019
14. jún 2019
BRATISLAVA, Hotel BRATISLAVA

Pozvánka

CIELE
Cieľom odborného seminára je osloviť širokú laickú aj odbornú verejnosť v oblasti recyklácie
odpadov ako aj iných spôsobov zhodnocovania odpadov, poskytnúť aktuálne informácie ako aj pripravované zmeny v oblasti legislatívy. Odborný seminár je určený pracovníkom, ktorí sú zodpovední
za životné prostredie a nakladanie s odpadmi vo výrobných a nevýrobných podnikoch, pracovníkom
miestnej správy, samosprávy, prevádzkovateľom zariadení na recykláciu, úpravu, zhodnocovanie
a zneškodňovanie odpadov, podnikateľským subjektom pôsobiacim v odpadovom hospodárstve
a environmentálnom sektore, ako aj pracovníkom štátnej a verejnej správy a akademickej obce.
Na seminári bude aj priestor na prezentácie spoločností, ktoré ponúkajú služby a výrobky v odbore
recyklácia formou sprievodnej výstavky, prípadne ﬁremnej prezentácie v programe.

ORGANIZÁTOR
Kongres STUDIO, spol. s r.o.
v spolupráci s odbornými inštitúciami:

Ministerstvo životného prostredia SR
Slovenská inšpekcia životného prostredia
ECOKAT s.r.o.
Technická univerzita v Košiciach
European Science and Research Institute (ESRI)

PRÍPRAVNÝ VÝBOR
Ing. Cyril BURDA
Slovenská inšpekcia životného prostredia

Ing. Viliam CARACH, PhD.
ECOKAT s.r.o.

prof. Ing. Tomáš HAVLÍK, DrSc.
Technická univerzita v Košiciach

prof. Mgr. Juraj LADOMERSKÝ, PhD.
European Science and Research Institute (ESRI)

Ing. Blanka LUKÁČKOVÁ
Kongres STUDIO, spol. s r.o.

Ing. Viera ŠPALKOVÁ, PhD.
Ministerstvo životného prostredia SR

Ing. Angelika THEINEROVÁ
Slovenská inšpekcia životného prostredia

ORGANIZAČNÝ GARANT
Ing. Blanka LUKÁČKOVÁ
Kongres STUDIO, spol. s r.o.
Belinského 11, 851 01 Bratislava
Tel./Fax: +421 2 62 41 04 76
Mobil: +421 908 727 642
e-mail: lukackova@kongres-studio.sk

www.kongres-studio.sk

PROGRAM
8.30 – 9.30

Registrácia účastníkov

9.30 – 11.00

Otvorenie seminára
PREDNÁŠKY
C

Aktuálny vývoj odpadovej legislatívy
v nadväznosti na európsku legislatívu
Ing. Viera ŠPALKOVÁ, PhD.
Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva,
Ministerstvo životného prostredia SR

C

Stratégie pre zhodnocovanie odpadu
v Nitrianskom samosprávnom kraji
prof. JUDr. Eleonóra MARIŠOVÁ, PhD.
Fakulta EU štúdií a reginálneho rozvoja SPU v Nitre

Ing. arch. Viera JURICOVÁ – MELUŠOVÁ
Nitriansky samosprávny kraj

C

Referenčný dokument BREF Spracovanie odpadu
a najlepšie dostupné techniky pre recykláciu
niektorých odpadov
Ing. Elena BODÍKOVÁ, PhD.
EIB Consult, s.r.o.

DISKUSIA

11.00 – 11.30

Prestávka, občerstvenie

11.30 – 13.00

PREDNÁŠKY
C

Ako sa bude v EÚ nakladať
s nerecyklovateľným odpadom
Ing. Marián CHRISTENKO
KOSIT, a. s.

C

Recyklácia oceľového šrotu
v kontexte obehovej ekonomiky
Ing. Miroslav KRIŠTOFÍK
U. S. Steel Košice, s. r. o.

C

Centrum spracovania odpadov – návrhy
a poloprevádzkové odskúšanie možností
spracovania rôznych druhov odpadov
prof. Ing. Tomáš HAVLÍK, DrSc.
Technická univerzita v Košiciach

C

Možnosti a návrh spracovania
vybraných druhov elektroodpadu
Ing. Dušan ORÁČ, PhD., prof. Ing. Tomáš HAVLÍK, DrSc.
Technická univerzita v Košiciach

C

Firemná prezentácia

DISKUSIA

13.00 – 14.00 Obed, poludňajšia prestávka
14.00 – 15.30 PREDNÁŠKY
C

Analýza súčasného stavu
recyklácie svietidiel z automobilov
doc. Ing. Lýdia SOBOTOVÁ, PhD.
Technická univerzita v Košiciach

C

Možnosti a návrh spracovania
vyradených batérií a akumulátorov
Ing. Tomáš VINDT, PhD., prof. Ing. Tomáš HAVLÍK, DrSc.
Technická univerzita v Košiciach

C

Význam bioplynových staníc v hierarchii
odpadového hospodárstva a problematické
environmentálne aspekty ich prevádzky
Ing. Juraj MUSIL
INECO s.r.o.

C

Identiﬁkované najčastejšie
environmentálne problémy z prevádzky
jednotlivých bioplynových staníc
Ing. Juraj MUSIL
INECO s.r.o.

C

Firemná prezentácia

DISKUSIA

15.30

Záverečná diskusia

16.00

Ukončenie seminára

Všeobecné informácie
TERMÍN

14. jún 2019
MIESTO KONANIA

Hotel BRATISLAVA****, Seberíniho 9, 821 03 Bratislava
UZÁVIERKA ZÁVÄZNÝCH PRIHLÁŠOK

3. jún 2019
ODOSLANIE PRIHLÁŠKY
Vyplnenú záväznú prihlášku je potrebné poslať prostredníctvom e-mailu, faxom, poštou na adresu
organizačného garanta konferencie. Môžete prípadne využiť elektronický formulár, ktorý nájdete na
www.kongres-studio.sk. Úhrada služieb – podľa cenníka služieb a pokynov uvedených v záväznej prihláške.

STORNO PODMIENKY
Pri odhlásení účastníka do 5 dní pred začiatkom seminára je stanovený storno poplatok vo výške 25% z ceny
objednaných služieb. Neskôr aj v prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Zastúpenie účastníka je možné.

STRAVOVANIE
Stravovanie je zabezpečené. V účastníckom poplatku je zahrnuté 1x občerstvenie počas prestávky a 1x obed.

MOŽNOSTI PRE PREZENTÁCIU FIRMY
FIREMNÁ PREZENTÁCIA
Prezentácia firmy vo vyznačenom bloku v rámci programu seminára – v rozsahu 15 min.

FIREMNÝ BANNER
Prezentácia firmy formou vlastného banera, ktorý bude vystavený priamo v sále.

VÝSTAVKA FIREMNÝCH PRODUKTOV
Na výstavku je možné použiť prezentačný stolík, prípadne aj vlastný baner a potrebné technické vybavenie
pre prezentáciu ﬁrmy.

www.hotelbratislava.sk

