Slovenská agentúra životného prostredia,
Ministerstvo životného prostredia SR
a Slovenská inšpekcia životného prostredia

POZVÁNKA
na bezplatný seminár

Seminár k novele zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ
a súvisiacim predpisom

Termín:
19. november 2015
Miesto konania:
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

ANOTÁCIA:
Európska únia v záujme obmedziť znečisťovanie životného prostredia priemyselnou činnosťou
sprísnila pravidlá pre vypúšťanie emisií z priemyselných zariadení. V roku 2010 bola prijatá smernica
Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách
(integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia), smernica bola transponovaná
do právnych predpisov Slovenskej republiky hlavne v podobe zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o
integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, a niektorých ďalších zákonov, napr. zákona o ovzduší, zákona o vodách a zákona
o odpadoch.
Z praxe vyplynula potreba novelizácie zákona o IPKZ, ktorá bola schválená NR SR v septembri tohto
roka.
Seminár je zameraný na informovanie odbornej verejnosti o povinnostiach prevádzkovateľov
priemyselných podnikov o zmenách zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zmenách vyhlášky č.
183/2013 Z. z..

ODBORNÍ GARANTI:
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR
sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia
odbor ochrany ovzdušia
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava
SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
útvar integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17D
831 01 BRATISLAVA
ORGANIZAČNÝ GARANT:
SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
odbor analýz, hodnotenia životného prostredia a environmentálnych služieb
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
■
■

Termín:
Miesto konania:

19.11.2015
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

■

Seminár je bezplatný.

■

Uzávierka prihlášok je dňa 15.11.2015. Online prihláška je dostupná TU

KONTAKTNÁ OSOBA:
Ing. Katarína Lišková
katarina.liskova@sazp.sk
+421 915 595 205, +421 48 4374 161

PROGRAM:

9:00 – 10:00

Prezencia účastníkov

10:00 – 10:10

Úvodné slovo
Zástupca SAŽP

10:10 – 10:45

Informácia o zmenách zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ
Ing. Katarína Jankovičová, riaditeľka odboru ochrany ovzdušia, MŽP SR

10:45 – 11:00

Diskusia

11:00 – 11:30

Aktuálne otázky ochrany ovzdušia
Ing. Zuzana Kocunová, odbor ochrany ovzdušia, MŽP SR

11:30 – 11:45

Diskusia

11:45 – 12:10

Možnosť povoľovania emisných limitov odchylných od BAT
Ing. Gabriela Bizoňová, odbor ochrany ovzdušia, MŽP SR

12:10 – 12:25

Diskusia

12:25 – 12:55

Novela zákona č. 39/2013 Z. z. z pohľadu SIŽP
Ing. Peter Šimurka, hlavný inšpektor ÚIPK, SIŽP

12:55 – 13:10

BAT ako nástroj pre povoľovanie a kontrolu
Ing. Cyril Burda, inšpektor ÚIPK, SIŽP – BAT Centrum

13:10 – 13:25

Diskusia

13:25 – 13:30

Ukončenie seminára

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Ako sa k nám dostanete:
Banská Bystrica - MHD:
- spred budovy železničnej stanice „Banská Bystrica - hlavná stanica" trolejbusom č. 1, autobusmi č.
34, 35, 36; vystúpiť na zastávke „Tajovského - školy".
- zo železničnej stanice „Banská Bystrica - mesto" prejsť cez svetelnú križovatku na zastávku MHD
"Národná", trolejbusom č. 1 (smer Rooseveltova nemocnica) alebo autobusom č. 34 (smer Podlavice),
vystúpiť na zastávke „Tajovského - školy".
GPS: 48o44´24“ N
19o07´12“ E

