
CIEĽ  Pozvánka  
 

na odborný seminár 
 
 
 

RIZIKOVÉ ANALÝZY  
V KONTEXTE  

ENVIRONMENTÁLNYCH  
ZÁŤAŽÍ 

 
 
 

14. marec 2012 
Banská Bystrica 

Dňa 1. januára 2012 nadobudol účinnosť  
zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých       
opatreniach na úseku environmentálnej    
záťaže a o zmene a doplnení niektorých   
zákonov. 
 
Cieľom seminára je priblížiť odbornej       
verejnosti problematiku environmentálnych  
záťaží na Slovensku, so zameraním na: 
• platnú legislatívu v uvedenej oblasti 

(výklad zákona č. 409/2011 Z.z.                
o niektorých opatreniach na úseku        
environmentálnej záťaže a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov); 

• Metodický pokyn na vypracovanie   
analýzy rizika znečisteného územia, 
ktorý ustanovuje všeobecné princípy 
analýzy rizika znečisteného územia; 

• Operačný program životné prostredie 
2007 - 2013, ktorý bude zameraný    
najmä na Prioritnú os 4. Odpadové  
hospodárstvo, Operačný cieľ 4.4:     
R i e š e n i e  p r o b l e m a t i k y                        
environmentálnych záťaží vrátane ich 
odstraňovania. 

• Informačný systém environmentálnych 
záťaží (vrátane Registra odborne       
spôsobilých osôb a Registra            
geologických oprávnení). 

 PROGRAM 

Odborný garant 
Ministerstvo životného prostredia SR 

 
 
 
 
 

Organizačný garant 
Slovenská agentúra životného prostredia 

Časový harmonogram: 

8:00 -  9:00 
Registrácia účastníkov 
 
9:00 -  10:00 
Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých    
opatreniach na úseku environmentálnej 
záťaže a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 
 
10:00 - 10:30 
OPŽP—operačný cieľ 4.4: Riešenie      
problematiky environmentálnych záťaží 
vrátane ich odstraňovania 
 
10:30 - 11:00 
Informačný systém environmentálnych  
záťaží 
 
11:00 - 11:30 
Prestávka + občerstvenie 
 
11:30 - 13:30 
Metodický pokyn na vypracovanie analýzy 
rizika znečisteného územia 



ORGANIZAČNÉ POKYNY MAPA  ORGANIZAČNÉ POKYNY 

Termín konania: 
14. marec 2012 
 
Miesto konania: 
Slovenská agentúra životného prostredia 
Tajovského 28 
975 90  Banská Bystrica 
 
 
Vložné na seminár je 45 € bez DPH. 
 
V cene vložného je zahrnuté občerstvenie. 
V prípade neúčasti sa vložné nevracia. 
 
 
Úhradu vložného je možné uskutočniť len         
peňažným prevodom na číslo účtu: 
7000389222/8180, VS: 140312, IČO: 
00626031, DIČ: 2021125821, IČ DPH: 
SK2021125821. 
 
Potvrdenie o zaplatení vložného je          
potrebné zaslať na mailovú adresu         
kontaktnej osoby najneskôr do 6. marca 
2012. Prípadné otázky na prednášajúcich je 
tiež možné zasielať mailom. 
 
V prípade záujmu záväzné prihlášky          
posielajte poštou, faxom alebo e-mailom na 
adresu kontaktnej osoby do 6. marca 2012. 
Elektronická záväzná prihláška je               
dostupná aj na www.sazp.sk, prípadne  
www.enviroportal.sk. 

Kontaktné osoby: 
 
Mgr. Dobromila Bobková 
Centrum tvorby krajiny, environmentálnej 
výchovy a vzdelávania 
Tel.:     048 / 4374 182 
Fax:     048 / 4133 628 
e-mail: dobromila.bobkova@sazp.sk 
 
Ing. Katarína Paluchová 
Centrum environmentalistiky a informatiky 
Tel.:    048 / 4374 167 
Fax:    048 / 4132 160 
e-mail: katarina.paluchova@sazp.sk 
 
Slovenská agentúra životného prostredia 
Tajovského 28 
975 90  Banská Bystrica 
 
 
 
 
 
 
 
Z kapacitných dôvodov je počet účastníkov   
obmedzený na 60 osôb. 
 
 
Slovenská agentúra životného prostredia si       
v prípade nízkeho počtu účastníkov vyhradzuje 
právo na zrušenie plánovanej akcie, alebo na  
zmenu termínu, ktorý bude vopred oznámený. 


