
SRDEČNE VÁS POZÝVAME,

NA 3. ROČNÍK KONFERENCIE  POD NÁZVOM NAKLADANIE S OD-
PADMI A POŽIADAVKY NOVEJ LEGISLATÍVY, KTORÁ SA USKUTOČ-
NÍ DŇA 29. 9. 2015 V HOTELI HOLIDAY INN V ŽILINE.

Tretí ročník konferencie  pripravujeme v spolupráci s ambasádou Holandského 
kráľovstva a združením K8. 

Hlavným motívom konferencie je aj tento rok téma odpadového hospodárstva, v 
ktorej budú poskytnuté informácie o nových legislatívnych požiadavkách, prak-
tické riešenia OH pre obce a mestá a prezentácie nových technológií.

Novinkou je samostatný blok venovaný dynamickým zmenám slovenskej legis-
latívy v oblasti životného prostredia s dôrazom na oblasti odpadového hospodár-
stva, posudzovania vplyvov na životné prostredie, integrovanú prevenciu a kon-
trolu znečistenia a ochranu ovzdušia.

Úvod konferencie bude venovaný téme revízie smernice o odpadoch, ktorá by 
podľa zámeru Európskej komisie mala viesť k zásadnému obmedzeniu skládko-
vania zhodnotiteľných odpadov. Nasledovať bude aktuálny vývoj v slovenskej 
odpadovej legislatíve s osobitným dôrazom na v súčasnosti pripravované vykoná-
vacie predpisy k schválenému zákonu o odpadoch.
 
V sekcii praktických riešení aplikovateľných aj v slovenských podmienkach bude 
predstavený komplexný systém odpadového hospodárstva združenia „Gooi & 
Vechtstreek Region“ združujúceho 9 obcí a miest zo stredného Holandska.
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Technologickému bloku bude dominovať projekt Coppenhill – informáciu o vý-
stavbe najmodernejšej európskej spaľovne komunálnych odpadov v Kodani pred-
nesie zástupca investora pán Jeppe Fischer Rasmussen z Dánska. Chýbať nebude 
ani téma pokroku plazmového splyňovania komunálnych a nebezpečných odpa-
dov technológiou spoločnosti Westinghouse Plasma Corp.

V rámci samostatného bloku venovaného legislatívnym zmenám bude RNDr. 
Gabriel Nižňanský, riaditeľ odboru posudzovania na MŽP SR, informovať o 
praktických skúsenostiach z uplatňovania novelizovaného zákona o posudzova-
ní vplyvov. Pohľad z druhej strany poskytne zástupca mimovládnej organizácie. 
Čerstvú novelu zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania predsta-
ví riaditeľka odboru ochrany ovzdušia Ing. Katarína Jankovičová. Uplatňovanie 
zákona o IPKZ v praxi bude témou prezentácie hlavného inšpektora pre IPKZ Ing. 
Petra Šimurku.
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