
Slovenská agentúra životného prostredia
a Ministerstvo životného prostredia SR 

vás pozývajú na

SeMináR 
v oblaSti enviRonMentálnYCH ZáŤaŽÍ

Festival environmentálnych výučbových programov Šiška 2017 je realizovaný v rámci Národného projektu Informovanosť.  
Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Európska únia
Kohézny fond

Aktivita sa realizuje v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku. 
Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

inFoRMáCie PRe ÚČaStnÍKov

Seminár je určený štátnej správe a odbornej verejnosti, pracujúcej v oblasti 
environmentálnych záťaží, ale aj ostatným záujemcom.

Účasť na seminári je bezplatná. 
občerstvenie a obed hradia organizátori seminára. 

Doprava je na vlastné náklady účastníkov.

PRiHlaSovanie na SeMináR

Prihlasovanie na seminár je možné prostredníctvom prihlasovacieho formulára na adrese:
http://globus.enviroportal.sk/prihlaska_seminar_ez/ 

O prijatí vašej prihlášky vás budeme obratom informovať.

Prihlasovať sa môžete do stredy 25. apríla 2018 alebo do dosiahnutia plánovaného počtu 
100 účastníkov.

KontaKt – oRGaniZátoRi

 Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica 
  Ing. arch. Elena Bradiaková                                           Ing. František Siska
 048/43 74 164          048/43 74 165
 elena.bradiakova@sazp.sk                        frantisek.siska@sazp.sk

MieSto Konania:  CiKKeRova SieŇ RaDniCe, náMeStie SnP 1, banSKá bYStRiCa

teRMÍn Konania:  2. MáJ 2018 



P R o G R a M

09.00 – 10.00  ReGiStRáCia ÚČaStnÍKov + obČeRStvenie

10.00 – 10.15 Predstavenie operačného programu Kvalita životného prostredia 
   z pohľadu environmentálnych záťaží (eZ)  
   Ing. Karol Gulčík (SAŽP)

10.15 – 10.45 novelizácia zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach 
   na úseku eZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
   RNDr. Vlasta Jánová, PhD. (MŽP SR)

10.45 – 11.15 Uplatňovanie zákona č. 409/2011 Z. z. v oblasti určovania povinnej osoby
   Mgr. Zuzana Hlôšková (MŽP SR)

11.15 – 12.30  PReStávKa na obeD

12.30 – 12.50 Podrobný geologický prieskum životného prostredia realizovaný 
   v rámci operačných programov oP ŽP a oP KŽP
   RNDr. Vladimír Malý (MŽP SR)       
                                                                                                    
12.50 – 13.10 Sanácia eZ na vybraných lokalitách SR – prehľad projektov
   podporených v rámci oP KŽP 
   RNDr. Vlasta Jánová, PhD. (MŽP SR)

13.10 – 13.30 Monitorovanie na vybraných lokalitách eZ v SR 
   Mgr. Róbert Jelínek, PhD. (ŠGÚDŠ)

13.30 – 14.00 PReStávKa na obČeRStvenie

14.00 – 14.20 nové implementácie v informačnom systéme eZ                        
   Ing. Erich Pacola, PhD. (SAŽP)

14.20 – 14.40 Skúsenosti s riešením eZ z pohľadu oÚŽP  
   Ing. Eva Bryndzová (OÚŽP Prešov)

14.40 – 15.00  Skúsenosti s riešením eZ z pohľadu SiŽP  
   Ing. Marcela Domčeková (SIŽP Nitra)

15.00    ZáveR SeMináRa
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