KONFERENCIA

Československá ENVIROnmentálna konferencia

Hotel SOREA MÁJ, Liptovský Ján, 25. 10. – 27. 10. 2017
1. CIRKULÁR
EKOS PLUS s.r.o. a E-expert s.r.o.

pozývajú
na druhý ročník Československej environmentálnej konferencie – ENVIRO 2017, ktorý je prirodzeným pokračovaním podujatia
konaného minulý rok v Českej republike. Stretnutie odborníkov a inštitúcií venujúcich sa problematike životného prostredia
zo Slovenskej a Českej republiky sa uskutoční v Liptovskom Jáne 25. až 27. októbra 2017. Hlavným cieľom konferencie je
výmena praktických a legislatívnych skúseností oboch krajín na poli odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a zmeny
klímy, posudzovania vplyvov, integrovanej prevencie a uplatňovania BREF/BAT.
V oblasti odpadov sa bude hovoriť o problémoch i úspechoch implementácie nového zákona v Slovenskej republike, ako aj
o pripravovaných novelizáciách. Zástupca českého MŽP bude informovať o stave prípravy nového zákona o odpadoch v ČR
a ďalšom predpokladanom legislatívnom vývoji.
V oblasti EIA a IPPC bude nosnou témou postavenie verejnosti v konaniach posudzovania vplyvov a integrovaného
povoľovania.
V oblasti ochrany ovzdušia budeme pokračovať v diskusii o kvalite komunálneho ovzdušia, tentokrát rozšírenej o tému
skleníkových plynov a adaptácie miest na zmenu klímy.
Neoddeliteľnou súčasťou konferencie ENVIRO 2017 je téma revízií dokumentov BREF, v rámci ktorej budú diskutované
problémové otázky aktuálne otvorených dokumentov a uplatňovania požiadaviek na najlepšie dostupné techniky v SR a ČR.

Tématické okruhy konferencie
• Odpady
• EIA, IPPC
• BREF/BAT
• Ovzdušie

Prednášajúci
Na konferencii sa zúčastnia zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR i ČR, Slovenskej a Českej inšpekcie životného
prostredia a odborníci na monitorovanie kvality životného prostredia a zdravia obyvateľov, ako aj prevádzkovatelia
významných priemyselných a energetických podnikov. Konferencia je organizovaná v spolupráci s Úniou miest Slovenska,
Slovenskou inšpekciou životného prostredia a Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě.
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JUDr. Boris Susko, PhD., štátny tajomník, MŽP SR
JUDr. Ľubomíra Kubišová, gen. tajomníčka služobného úradu MŽP SR
JUDr. Daniela Medžová, gen. riaditeľka sekcie legislatívy a práva MŽP SR
Ing. Filip Macháček, gen. riaditeľ sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva MŽP SR
Mgr. Eleonóra Šuplatová, riaditeľka odboru odpadov MŽP SR
Ing. Zuzana Kocunová, riaditeľka odboru ochrany ovzdušia, MŽP SR
Ing. Katarína Jankovičová, riaditeľka odboru IPKZ MŽP SR
Katarína Hobzová, Európska komisia
Mgr. Radovan Katrlík, riaditeľ odboru legislatívy MŽP SR
Ing. Peter Šimurka, hlavný inšpektor pre IPKZ, SIŽP
Mgr. Imrich Vozár, Via Iuris
Mgr. Eva Streberová, PhD., útvar hlavnej architektky Magistrátu hl. mesta Bratislava
Ing. Elena Bodíková, PhD., člen TWG pre revíziu BREF WT
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Ing. Jiří Krčmář, ArcelorMittal Ostrava
Ing. Cyril Burda, inšpektor SIŽP pre revízie dokumentov BREF
Ing. Lucie Hellebrandová, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Bc. Kurt Dědič, riaditeľ odboru ochrany ovzdušia, MŽP ČR
RNDr. Jan Prášek, riaditeľ úseku technickej ochrany životného prostredia, CENIA
Tereza Ponocná, CENIA
Mgr. Tereza Líbova, odbor ochrany prostredia, Magistrát hl. mesta Prahy
Ing. Bc. Jan Maršák, PhD., odbor odpadov, MŽP ČR

Sprievodný program
•
•
•
•

Spoločenský večer/ľudová muzika/bratia Zamiškovci
Park miniatúr Slovensko
Exkurzia Mondi SCP
Ďalší sprievodný program bude upresnený

Organizačné pokyny
Ubytovanie si každý účastník hradí a zabezpečuje individuálne. V prípade ubytovania na dve noci hotel poskytuje zľavnené
pobytové balíčky.
Termín: 		
25. - 27. októbra 2017			
Miesto konania: Hotel SOREA MÁJ			
		
032 03 Liptovský Ján

GPS:
Web:

E 19° 40’ 17” N 49° 2’ 14”
http://www.sorea.sk/nizke-tatry/hotel-sorea-maj/

Transfer z Liptovského Mikuláša bude pre účastníkov zabezpečený.
Ukončenie registrácie záväzných prihlášok je

23. 10. 2017

Kontakt
Vincent Šušol, mobil: +421 948 013 089, mail: vincent.susol@ekosplus.sk

Organizátori

Spoluorganizátori

Mediálni partneri

