
POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁR

Systém hodnotenia rizík pre posúdenie environmentálnej škody
podľa zákona NR SR č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

SEPTEMBER 2016

Cieľom seminára je vytvoriť priestor pre prezentáciu aktualít z oblas$  implementácie environmentálnej zodpovednos$  prevádzkovateľov 
v Slovenskej republike a v EÚ a poskytnúť najnovšie poznatky a skúsenos%  o posúdení rizík podľa metodickej príručky pre environmentál-
ne škody, vrátane riešenia modelových prípadov. Zároveň Vám predstavíme informačný systém prevencie a nápravy environmentálnych 
škôd a využiteľnosť voľne dostupného so' véru pre rýchly odhad rizík, zóny zasiahnu$ a a výskyt prírodných zdrojov v SR. 

Seminár je určený pre prevádzkovateľov v režime zákona č. 359/2007 Z. z. (právnické a fyzické osoby, podnikatelia) s prevádzkami na 
území Slovenskej republiky, hodno$ teľov environmentálnych rizík, poisťovateľov, asociácie a záujemcov o danú problema$ ku. Prínosom 
pre účastníkov seminára budú komplexné informácie na jednom mieste, získané zručnos$  v danej oblas$ , poskytnutá metodická príručka 
a so' vér pre účastníkov zdarma.  

PROGRAM

08.30 – 09.00  Prezentácia

09.00 – 09.10  Otvorenie  

09.10 – 09.40  Environmentálna zodpovednosť 
  a environmentálne škody – implementácia  
  v SR a v EÚ
  Ing. Henrieta Čajková, 
  SEHR, OER a BB, MŽP SR, Bra$ slava

09.40 – 10.25  Systém hodnotenia rizík pre posúdenie 
  environmentálnej škody podľa metodickej  
  príručky – prvotné posúdenie rizík
  prof. Ing. Milan Oravec, PhD., 
  RISK AUDIT, s. r. o., Nová Lesná
  Ing. Marek Fic, 
  Košice

10.25 – 10.30  Diskusia

10.30 – 10.50  Prestávka (coff ee break)

10.50 – 11.35  Systém hodnotenia rizík pre posúdenie 
  environmentálnej škody podľa metodickej  
  príručky – podrobné posúdenie rizík
  prof. Ing. Milan Oravec, PhD., 
  RISK AUDIT, s. r. o., Nová Lesná

11.35 – 12.20  Systém hodnotenia rizík pre posúdenie 
  environmentálnej škody podľa metodickej  
  príručky – vyčíslenie environmentálnej  
  škody 
  prof. Ing. Milan Oravec, PhD., 
  RISK AUDIT, s. r. o., Nová Lesná

12.20 – 12.25  Diskusia

12.25 – 13.10  Obed

13.10 – 13.40  Systém hodnotenia rizík pre posúdenie 
  environmentálnej škody podľa metodickej  
  príručky – príklady riešení
  prof. Ing. Milan Oravec, PhD.,
  RISK AUDIT, s. r. o., Nová Lesná
  Ing. Marek Fic, 
  Košice

13.40 – 14.10  Informačný systém prevencie a nápravy  
  environmentálnych škôd 
  Ing. Ján Cimerman, 
  SAŽP Banská Bystrica
  Ing. Ta% ana Horňanová, 
  SAŽP Prievidza

14.10 – 14.25  Diskusia

14.25 – 14.30  Záver

Termín konania:   september 2016
   08.30 – 14.30 

Miesto konania:   Hotel 
   Banská Bystrica alebo Zvolen

Organizátor:   Slovenská agentúra životného prostredia

Odborní garan% :   Ing. Henrieta Čajková, SEHR, OER a BB, MŽP SR Bra$ slava 
   prof. Ing. Milan Oravec, PhD., RISK AUDIT, s. r. o., Nová Lesná
   Ing. Ta$ ana Horňanová, OHAŽPES, SAŽP Prievidza
                                 
Kontaktná osoba:    Ing. Miroslava Lacková, odbor analýz, hodnotenia ŽP a environmentálnych služieb
   SAŽP, Dlhá 3, 971 01 Prievidza
                                     e-mail: miroslava.lackova@sazp.sk
                                    tel.: 046/5199716 
   
Organizačné pokyny:     seminár je plánovaný pre cca 150 osôb
   účastnícky poplatok cca 40 až 60,- EUR
   predbežný záujem o účasť na seminári nahláste na adresu: enviskody@sazp.sk
                                                     (prihláška Vám bude zaslaná)


