a spolupracujúce odborné inštitúcie
Vás pozývajú
na odborný seminár

RECYKLÁCIA
ODPADOV 2019
14. jún 2019
BRATISLAVA, Hotel BRATISLAVA

I. informácia

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.

TÉMY

1
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LEGISLATÍVA
EÚ – Smernice a nariadenia EÚ týkajúce
sa odpadov SK – Novela zákona o odpadoch
RECYKLÁCIA VYHRADENÝCH DRUHOV ODPADOV
Recyklácia elektroodpadu Recyklácia batérií a akumulátorov
Recyklácia odpadov z obalov Recyklácia odpadových pneumatík
Recyklácia starých vozidiel Recyklácia odpadov z neobalových
výrobkov Recyklácia odpadových olejov Recyklácia stavebného
odpadu a odpadu z demolácií

3

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD
Kompostárne Splyňovanie biologicky rozložiteľného odpadu Zhodnocovanie
biologicky rozložiteľného odpadu v čistiarňach odpadových vôd Spaľovne
komunálneho odpadu Kotolne na biomasu
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SÚČASNÝ STAV A TRENDY V NAKLADANÍ S ODPADMI V RÁMCI RÔZNYCH
PRIEMYSELNÝCH ODVETVÍ
Spoluspaľovanie odpadov v cementárenských peciach Zhodnocovanie plastov
katalytickou depolymerizáciou Tuhé alternatívne palivo vs. tuhé druhotné palivo
Zhodnocovanie tekutých odpadov v čistiarňach odpadových vôd Možnosti
zhodnocovania odpadu zo starých environmentálnych záťaží Recyklácia kovového
šrotu Reckylácia drobného stavebného odpadu a asfaltového materiálu
Postavenie bioplynových staníc v oblasti recyklácie Možnosti zhodnocovania
biologicky rozložiteľného odpadu
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POZÍCIA ORGANIZÁCIÍ ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV V RECYKLÁCII
A ZHODNOCOVANÍ ODPADOV
BAT V OBLASTI RECYKLÁCIE A ZHODNOCOVANIA ODPADOV

INOVATÍVNE METÓDY RECYKLÁCIE ODPADU

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 Košice
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 Košice

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

Všeobecné informácie
ÚČASTNÍCKY POPLATOK
Zahŕňa náklady na organizačné zabezpečenie seminára, CD zborník s príspevkami, občerstvenie a obed.
Účastnícky poplatok .................................................................................................................................. 126 EUR
Zľavnený poplatok pre štátnu správu a prednášateľov ..................................................................... 84 EUR
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH

ODBORNÝ PRÍSPEVOK
V prípade, že prihlásite odborný príspevok v rámci predbežnej prihlášky v stanovenom termíne,
potrebné je poslať na e-mail organizačného garanta aj stručnú anotáciu v rozsahu cca 10 viet. Príspevky
budú posúdené odbornými garantami a následne vám bude zaslaná akceptácia spolu s pyknmi
na spracovanie príspevku do zborníka. Vybrané príspevky budú zaradené do programu seminára.

PUBLIKÁCIA PRÍSPEVKOV
Príspevky prezentované na konferencii budú publikované v CD zborníku prípsevkov, ktorý je súčasťou
účastníckeho balíčka.

PREZENTÁCIA FIRMY
Na seminári bude priestor aj na prezentáciu Vašej spoločnosti. Môžete si vybrať z možností:
Publikácia firemného loga na pozvánke s programom, v sále, v CD zborníku .......................... 360 EUR
Vystavenie firemného banera v sále .................................................................................................... 240 EUR
Výstavka firemných produktov, prípadne prezentácia v programme (15 min.) ........................ 360 EUR
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH

DÔLEŽITÉ TERMÍNY
Uzávierka predbežnej prihlášky
Akceptácie príspevkov
Zaslanie príspevku do zborníka

12. apríl 2019
3. máj 2019
28. máj 2019

