
II. zasadnutie Fóra pre výmenu informácií 
o najlepších dostupných technikách

Termín:   14. november 2017
Miesto konania:  Kongresové centrum SPÚ v Nitre  
   Študentský domov A. Bernoláka, Trieda A. Hlinku 2

Po dvojročnej prestávke si vás dovoľujeme pozvať na II. zasadnutie BAT FórA 2017 pre výmenu  
informácií o najlepších dostupných technikách (z angl. Best Available Techniques – BAT).

BAT FórUM, tak ako už z názvu vyplýva (z lat. forum, námestie v antickom starom ríme, ktoré bolo 
miestom verejných stretnutí a neskôr centrom politického života ríma), má byť miestom stretnutia, 
priestorom na oboznámenie sa širokej odbornej verejnosti s novinkami v oblasti najlepších dostup-
ných techník, výmenu názorov, skúseností a informácií formou diskusie.

BAT FórUM je tematicky a odborne určené pre odborníkov z priemyslu, z poľnohospodárstva ako 
aj z ďalších zainteresovaných oblastí, orgánov štátnej a verejnej správy, výskumných inštitúcií, ako aj  
z prostredia akademickej obce.

Témy:
 I. Legislatíva IPKZ;

 II. Systém výmeny informácií o BAT, IS IPKZ;

 III. Aktuálny stav revízií referenčných dokumentov o BAT (BrEF);

 IV. Skúsenosti prevádzkovateľov IPKZ prevádzok a povoľujúceho orgánu 
  z aplikácie prijatých záverov o BAT publikovaných vo Vestníku EÚ.

Organizátori:

Partneri: 

Mediálny partner:

BAT FÓRUM 2017



KONTAKT:

Ing. Cyril Burda
Slovenská inšpekcia životného prostredia, BAT Centrum

Jeséniova 17/D, 831 01 Bratislava
Tel.: + 421 2 593 04 194

e-mail: bat.centrum@sizp.sk

Na BAT FórE 2017 budú prezentované zmeny v legislatíve IPKZ, ku ktorým došlo za posledný rok. 
V rámci systému výmeny informácií o BAT odznejú informácie o aktuálnom stave revízií referenč-
ných dokumentov o BAT (BrEF) a informačnom systéme IPKZ, ako aj skúsenosti, poznatky a postupy 
prevádzkovateľov a povoľujúceho orgánu (SIŽP) z aplikácie BAT pri prehodnocovaní integrovaných 
povolení.

BAT FórUM 2017 poskytne príležitosť pre získanie informácií a skúseností a samozrejme vyvolá 
diskusiu na túto tému. 

Preto príďte na pôdu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, ktorá tento rok oslavuje 65 rokov od 
svojho vzniku.

Pre účasť na BAT FÓRE 2017 je potrebné sa vopred zaregistrovať TU

Registrácia a účasť na BAT FÓRE 2017 sú bezplatné.

Začiatok BAT FÓRA 2017 je o 9.00 hod. (prezentácia od 8.00 hod.). 

Predpokladaný čas ukončenia BAT FÓRA je o 15.00 hod.

Parkovať je možné na parkovisku blízkeho OC Centro alebo na Akademickej ulici.

  Dôležité termíny:
  20. 10. 2017 – zverejnenie programu
  31. 10. 2017 – uzavretie registrácie (ak sa skôr nezaplní počet miest)
  14. 11. 2017 – BAT FÓRUM 2017

Štud. domov A. Bernoláka
Kongresové centrum
Trieda A. Hlinku 2
949 76 NITRA

GPS súradnica
48°18‘  28.84 „N
18°5‘  48.23 „E

http://globus.enviroportal.sk/prihlaska/

