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PRIEMYSELNÉ EMISIE 2016Názov konferencie : 

Konferencia PRIEMYSELNÉ EMISIE je tak ako každý rok zameraná na najaktuálnejšie témy, kde hľadajú riešenia 

i odpovede zástupcovia priemyslu ale i zástupcovia rôznych organizácií a samosprávy. Pre zástupcov štátnej 

správy je konferencia zdrojom poznatkov o aplikácii ich návrhov v praxi a vytvára pre nich objektívnu a okamžitú 

spätnú väzbu s možnosťou aplikovať získané poznatky od účastníkov z praxe, v pripravovaných legislatívnych 

návrhoch. Organizátori konferencie cielene rozširujú každý rok témy s filozofiou, aby pojem priemyselné emisie 

nebol chápaný úzko iba na problematiku ovzdušia ale i na problematiku odpadových vôd, vznikajúcich odpadov 

i aplikácie progresívnych technológií a postupov pre riešenie týchto oblastí. Po absolvovaní formálnych, ale 

hlavne neformálnych diskusií, tak ako o tom svedčia skúsenosti z predchádzajúcich ročníkov, odchádzajú 

účastníci obohatení o nové poznatky ale i o nové priateľstvá, kontakty, obchodné príležitosti ale najmä získavajú 

trvalé adresy, na ktoré sa môžu i v budúcnosti obrátiť pri riešení svojich pracovných úloh.

Tento rok je Konferencia PRIEMYSELNÉ EMISIE obohatená o zasadnutie komisie porotcov EBAE – European 

Business Awards for the Environment. Toto podujatie patrí medzi najvýznamnejšie medzinárodné súťaže pre 

firmy v rámci EÚ. Európska cena za životné prostredie v podnikaní EBAE – European Business Awards for the 

Environment, je v Európskej únii organizovaná už od roku 1987 a organizuje ju Generálny direktoriát pre životné 

prostredie Európskej komisie. Komisia bude jednotlivo hodnotiť projekty prihlásených subjektov. Porotcovia 

v Bratislave rozhodnú o víťazoch v každej kategórii. Prestíž podujatia vyzdvihnú zástupcovia z Európskej Komisie 

v Bruseli. Komisia porotcov je zložená zo špičkových odborníkov na životné prostredie v zastúpení každej krajiny 

Európskej Únie, ktorí zastávajú funkcie na Ministerstvách, v štátnych inštitúciách, v školách, v súkromnom sektore 

a v nadáciách. Časť spoločenského programu je organizovaná spoločne (účastníci konferencie i členovia 

hodnotiacej komisie z krajín EÚ), čo je ideálna príležitosť na získanie nových cezhraničných kontaktov a nových 

poznatkov o riešeniach environmentálnych problémov v iných členských krajinách EÚ.

Súčasťou Slávnostnej recepcie Konferencie PRIEMYSELNÉ EMISIE 2016 bude prezentovanie tradičnej Slovenskej 

kultúry a ďalší bohatý sprievodný spoločenský program a občerstvenie. Rovnako za účasti komisie porotcov 

Európskej ceny za životné prostredie v podnikaní.
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Svojou účasťou či partnerstvom podporíte toto mimoriadne podujatie na Slovensku a prispejete i k podpore 

účastníkov tejto súťaže za našu krajinu. Vaša aktívna účasť bude obohatením nielen pre Vás ako účastníkov, ale 

Vaším prostredníctvom vyšleme signál aj v rámci EÚ, že nie sme pozadu v kreativite, odbornosti i schopnosti 

prezentovať naše výsledky formou takejto konferencie a tiež sme otvorení získavaniu i odovzdávaniu nových 

poznatkov v neformálnych diskusiách v príjemnej atmosfére v krásnych priestoroch priamo v centre nášho 

hlavného mesta.

Za organizátorov Vás ešte raz srdečne pozývame a veríme, že dokážeme s Vašou pomocou minuloročnú veľmi 

úspešnú konferenciu posunúť o ďalší stupienok vyššie. 

Mgr. Petra Horáčková - generálny sekretár ASPEK
mobil: +421 905 766 607 | e-mail: mail@aspek.sk

Programový výbor konferencie

Organizačné zabezpečenie konferencie a sekretariát konferencie 

Ing. Katarína Jankovičová - odbor integrovanej prevencie, MŽP SR
 - odbor palivá a  energetika, MH SRIng. Miroslav Petrus

 - odbor priemyselného rozvoja, MH SRIng. Andrea Farkašová
 - hlavný inšpektor, SIŽPIng. Peter Šimurka

 - OEI FCHPT STU, BratislavaProf. Ing. Miroslav Hutňan, PhD.
 - OEI FCHPT STU, Bratislava Doc. Ing. Ján Derco, DrSc.

 - ekonomický radca, Zastúpenie Európskej komisie na SlovenskuIng. Lívia Vašáková
 - výkonný viceprezident, ASPEKIng. Peter Plekanec

 - člen Prezídia ASPEKIng. Gabriel Sirotňák
 - zmocnenec pre životné prostredie, Volkswagen Slovakia, a.s.Mgr. Michaela Ploszeková

 - konateľ, Proen, s.r.o.Ing. Michal Fabuš, PhD.

3



08:30 Registrácia účastníkov

09:30 Otvorenie konferencie a Úvodné príhovory
 RNDr. Ing. Pavel Mikuláš, prezident ASPEK, zástupcovia MŽP SR a  MH SR

09:50 ASPEK – história, súčasnosť a budúcnosť najstaršej asociácie priemyselných podnikov, univerzít
 a konzultačných spoločností pre otázky environmentu na Slovensku
 Organizačné pokyny ku konferencii 
 Ing. Peter Plekanec, výkonný viceprezident ASPEK

Programový blok - IPKZ

10:10 Novela zákona IPKZ
 Ing. Katarína Jankovičová, odbor integrovanej prevencie, MŽP SR

10:30 Prestávka 

11:00 Proces IPKZ a jeho prepojenie s EIA a stavebným zákonom
 Ing. Peter Šimurka, hlavný inšpektor útvaru integrovaného povoľovania a  kontroly, SIŽP

11:20 Koniec prevádzky IPKZ zariadenia – povinnosti a skúsenosti s ich plnením
 Mgr. Michaela Ploszeková, zmocnenec pre životné prostredie, Volkswagen Slovakia, a.s.

11:40 Ekologizácia v ŽT
 Ing. Marcel Hrobárik, manažér ŽP, Žilinská teplárenská, a.s.

12:00 Diskusia

12:30 Obed
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Deň 1. - 27. september 2016
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Programový blok - OVZDUŠIE a ENERGETIKA

14:20 Aktuálne otázky právnej úpravy ochrany ovzdušia
 Ing. Zuzana Kocunová - odbor ochrany ovzdušia, MŽP SR

14:40 Nová vyhláška o kvalite ovzdušia a vyhláška o podmienkach pri zavádzaní
 „nízkoemisných zón“, ktoré súvisia so znižovaním emisií z dopravy v mestách
 Ing. Eva Gerhátová - odbor ochrany ovzdušia, MŽP SR 

15:00  Zmeny povinností a EL vyplývajúce zo smernice EPaR pre stredne veľké spaľovacie zariadenia
 Ing. Alena Popovičová - riaditeľka, ARP enviro, s.r.o.

15:20  Opatrenia energetickej efektívnosti v priemysle
 Andrea Pancotti - Slovenské elektrárne, a.s.

15:40 Prestávka

Programový blok -  VODA a ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE

16:00 Emisie prioritných a relevantných látok v odpadových vodách 
 Doc. Ing.  Ján Derco, DrSc. - oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)

16:20 Likvidácia priesakových kvapalín zo skládok odpadov - skúsenosti z prevádzky vlastnej ČOV
 a možnosti nových riešení
 Ing. Miloš Hlaváčik - vodohospodár, Marius Pedersen a.s., Trenčín

16:40 Využitie banských vôd ako geotermálna energia pre nové výrobné programy
 RNDr. Jozef Halmo - riaditeľ OMGaEZ, HBP, a.s.

17:00 Paulovnia - strom budúcnosti
 Dávid Spisar, Ing. Martin Uhrík - Paulovnia, s.r.o 

17:20 Diskusia 

18:00 Predstavenie Slovenskej ľudovej kultúry
 Slávnostná recepcia konferencie PRIEMYSELNÉ  EMISIE 2016 a privítanie komisie porotcov
 European Business Award for the Environment 
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Programový blok BREF

09:40 Referenčné dokumenty o BAT a výmena informácií
 Ing. Cyril Burda - útvar integrovaného povoľovania a  kontroly, SIŽP

10:00 Chemické BREFs
 Ing. Silvia Surová - generálna sekretárka, ZCHFP SR 

10:20 Posledné zmeny a vývoj aktualizácie referenčných dokumentov o najlepších dostupných
 technikách pre veľké spaľovacie zariadenia (BREF LCP) 
 Ing. Tomáš Lobpreis, PhD. - Slovenské elektrárne, a.s.

10:40 Aktuálny stav prípravy referenčného dokumentu BREF Waste Treatment
 Ing. Elena Bodíková, PhD. - EIB Consult, s.r.o.

11:00 Revízia dokumentu BREF pre spaľovanie odpadu - stav revízie, pozícia SR, súvisiace aktivity
 Mgr. Martin Kovačič - EKOS PLUS, s.r.o.

11:20 Prestávka

Programový blok - ODPADY

11:40 Spracovanie odpadovej AFR
 Miroslava Remenárová - CRH North Danube

12:00 Anaeróbne spracovanie priemyselných odpadov
 Prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc. - oddelenie environmentálneho inžinierstva, (ÚCHEI FCHPT)

12:20 Spracovanie problémových bioodpadov na surovinu pre výrobu bioplynu  
 Ing. Peter Benko - INECS 

12:40 Diskusia 

13:00 Záver 

13:15 Obed

Deň 2. - 28. september 2016
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MEDIÁLNI PARTNERI
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K účasti na konferencii je potrebné sa .registrovať do 22. 9. 2016

V prípade potreby je možné účastníkov konferencie prihlásiť aj prostredníctvom tohto formulára, ktorý je 

potrebné zaslať na Sekretariát ASPEK na adresu mail@aspek.sk

NÁZOV ORGANIZÁCIE

Fakturačná adresa :

Poštová adresa :
(ak iná ako fakturačná)

IČO : DIČ : IČ DPH :

Tel : Fax : E-mail :

Prihlásení účastníci :

Priezvisko : Meno : Titul :

Funkcia : E-mail :
1

STRAVA normálna : vegetariánska : iná :

Poznámka, doplňujúce informácie : 

Priezvisko : Meno : Titul :

Funkcia : E-mail :
2

Priezvisko : Meno : Titul :

Funkcia : E-mail :
3

Priezvisko : Meno : Titul :

Funkcia : E-mail :
4

Podpis, pečiatka
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Konferenčný poplatok uhraďte prosím do 22. 9. 2016 na číslo účtu: 2625024060/1100 (Tatra Banka)

Pre ľahšie identifikovanie platby, uveďte -   IČO prihlasovanej organizácieVariabilný symbol (VS) :
 Konferencia PRIEMYSELNÉ EMISIE 2016Info pre príjemcu : 

Číslo účtu, z ktorého bude prevod realizovaný a dátum platby :

Číslo účtu/ banka : Dátum úhrady :

Potvrdenie o platbe zašlite prosím na e-mailovú adresu :  mail@aspek.sk

ÚHRADA KONFERENČNÝCH POPLATKOV

Nečlenovia ASPEK  

- Bezhotovostná platba vopred bankovým prevodom 192 € /osoba
 (základ dane : 160,00 € + 20 % DPH: 32,00 €)

- Platba v  hotovosti na mieste     240 € /osoba 
 (základ dane : 200,00 € + 20 % DPH: 40,00 €)

Členovia ASPEK, štátna správa a samospráva, školy

- Bezhotovostná platba vopred bankovým prevodom  96  € /osoba
 (základ dane :  80,00 € + 20 % DPH: 16,00 €)

- Platba v hotovosti na mieste    120 € / osoba
 (základ dane : 100,00 € + 20 % DPH: 20,00 €)

- Študenti a doktoranti 48 € /osoba
 (základ dane: 39,00 € + 20 % DPH: 9,00 €)    

Účastnícky poplatok zahŕňa :  účasť na 2 dňovej konferencii, organizačné a  technické zabezpečenie, občerstvenie, 
zborník prednášok v elektronickej forme na USB.

KONFERENČNÉ POPLATKY
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ORGANIZAČNÉ POKYNY

Registračný formulár spolu s  potvrdením o platbe zašlite na Sekretariát ASPEK .najneskôr do 22. 9 2016

Na jeden registračný formulár je možné prihlásiť aj viac účastníkov.

Registrácia bude potvrdená spätnou správou.

Účastnícky poplatok sa z dôvodu neúčasti nevracia. V prípade neúčasti prihláseného účastníka je možná jeho 

náhrada iným účastníkom.

Pre účastníkov konferencie je ubytovanie rezervované v mieste konania konferencie. Požiadavku na nocľah je 

možné uplatniť na recepcii hotela Austria Trend Hotel Bratislava.

Parkovanie osobných vozidiel na hotelovom parkovisku sa spoplatňuje, pre účastníkov konferencie je cena 

zvýhodnená.
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Spojenie MHD k  hotelu Austria Trend Hotel Bratislava :

- Zo železničnej stanice ŽSR Bratislava – hlavná stanica :  autobusom č. 93 na zástavku Hodžovo námestie

- Z autobusovej stanice SAD Mlynské nivy :  trolejbusom č.206 na zástavku Hodžovo námestie (podchodom

 smerom na Poštovú ulicu)

- Z letiska M. R. Štefánika Bratislava – Ivanka :  autobusom č.61 na zastávku Hlavná stanica, prestup na autobus

 č.93 na Hlavnej stanici a výstup na Hodžovom námestí 
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