
Spoločnosti Ekos Plus a Poradca Podnikateľa Vás srdečne pozývajú na tradičnú odpadársku 
konferenciu zo série e+ ODPADY 2018, ktorá sa uskutoční 26. a 27. apríla 2018 v hoteli 
Dixon v Banskej Bystrici. Dvojdňová konferencia s medzinárodnou účasťou ODPADY 2018 
sa bude venovať problematike odpadov z viacerých pohľadov i krajín. Súčasťou konferencie 
bude predstavenie a krst aktualizovaného Komentára k zákonu o odpadoch z dielne 
pracovníkov MŽP SR a SIŽP.

Hlavné tematické okruhy

• Legislatíva a aplikačná prax
 - “waste package” a obehová ekonomika,
 - aplikačná novela zákona o odpadoch a pripravovaná novela zákona,
 - aktuálny stav odpadového hospodárstva,
 - novela zákona o poplatkoch – skládkovací poplatok,
 - Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH),
 - aktuálne výzvy OPKŽP a EF pre oblasť odpadového hospodárstva,
 - Program predchádzania vzniku odpadu 2019 – 2025.
• Inovatívne technológie
 - informácie o progresívnych technológiách a projektoch v rámci SR a EÚ,
 - zariadenia na materiálové zhodnocovanie odpadov,
 - vývoj technológií v oblasti termického zhodnocovania,
  - využitie energie z odpadov vo vzťahu ku kritériám obehovej ekonomiky,
 - komunálne odpady – projekty progresívnych riešení mestských systémov OH.
• Druhotné palivá
 - palivá z odpadu vs druhotné palivá – legislatívny rámec,
 - druhotné palivá a požiadavky REACH,
 - praktické skúsenosti z výroby a uplatňovania druhotných palív.

Hotel Dixon, Banská Bystrica, 26. a 27. apríl 2018

ODPADY e+ 2018



Potvrdení prednášajúci

• Mgr. Peter Antal, Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, NR SR
• Ing. Peter Benko, INECS
• RNDr. Ján Čepček, PhD, Centrum pre chemické látky a bezpečnosť, MH SR 
• Ing. Jana Juríková, Odbor odpadového hospodárstva, MŽP SR
• JUDr. Ľubomíra Kubišová, generálna tajomníčka služobného úradu MŽP SR
• Ing. Zuzana Kocunová, Odbor ochrany ovzdušia, MŽP SR
• Evert Lichtenbelt, AEB Amsterdam, Holandsko
• Daniele De Lodovici, PhD., Waste to energy, Taliansko
• Ing. Filip Macháček, Sekcia environmentálneho hodnotenia a OH, MŽP SR,
• JUDr. Daniela Medžová, Sekcia legislatívy a práva, MŽP
• Mgr. Eleonóra Šuplatová, Odbor informačného systému OH, MŽP SR

Miesto konania

Hotel Dixon **** je situovaný v širšom centre, nachádza sa v oddychovej zóne starobylého 
mesta Banská Bystrica, pri letnom kúpalisku a športovo-rekreačnom areáli.

http://hoteldixon.sk/

Kontakt

Vincent Šušol, mobil: +421 948 013 089, mail: vincent.susol@ekosplus.sk

Ďalšie informácie zverejníme v následovnom cirkulári 26.2.2018
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