POZVÁNKA

KONFERENCIA PRIEMYSELNÉ EMISIE 2018
organizovaná pod záštitou

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

rokov práce pre
životné prostredie

ASPEK - Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku
V spolupráci
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Global Water Partnership Slovensko
Oddelenie environmentálneho inžinierstva FCHPT STUBA

25 rokov práce pre životné prostredie

PODUJATIE

KONFERENCIA PRIEMYSELNÉ EMISIE 2018
so slávnostnou recepciou k 25. výročiu vzniku ASPEK
23. - 24. október 2018
Vienna House Easy Bratislava
(Galvaniho 16880/28, 821 04 Bratislava)

Vo vedomí vážnosti úloh nielen podnikovej sféry v súvislosti s riešením problematiky priemyselných emisií
vo vzťahu na zmeny legislatívy a spoločenské požiadavky, pripravil ASPEK v poradí už ôsmy ročník
konferencie zaoberajúcej sa širokou škálou tém súvisiacich s priemyselnými emisiami vo všetkých ich
pevných, tekutých, či plynných formách.
Konferencia PRIEMYSELNÉ EMISIE je tak ako každý rok zameraná na najaktuálnejšie témy, kde hľadajú,
v komunikácii so zástupcami štátnej správy i vo vzájomnej diskusii, odpovede a riešenia 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.
Samozrejme predstavitelia vrcholných orgánov štátnej správy vo svojich prezentačných blokoch predstavia
najnovšie legislatívne zmeny a odpovedia na otázky účastníkov.
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. V tomto roku je konferencia
rozšírená o blok zaoberajúci sa konkrétnymi výsledkami a progresívnymi projektmi z praxe.
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Už tretí rok po sebe vytvárame, ako jedno z mála podujatí, priestor aj doktorandom z univerzít pre
predstavenie ich výskumných projektov. Konferencia bude mať opäť punc vedeckej konferencie.
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. Pre mnohých z nich je to už tradičná a často jediná možnosť stretnúť sa
počas roka s odbornými súputníkmi a priateľmi.
Konferencia Priemyselné emisie 2018 bude mať tento rok vďaka 25. výročiu vzniku ASPEK slávnostnejší ráz,
väčšiu publicitu a jej súčasťou bude slávnostná recepcia s ocenením tých, ktorí sa v minulosti zaslúžili
o rozvoj ASPEK - Asociácie priemyselnej ekológie na Slovensku a aj vznik tejto konferencie.

PROGRAMOVÝ GARANT KONFERENCIE

ASPEK - Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku v spolupráci s :
• Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
• Slovenská inšpekcia životného prostredia
• Oddelenie environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU BA

ORGANIZAČNÝ GARANT KONFERENCIE
ASPEK - Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku
Ing. Peter Plekanec - výkonný viceprezident
Mgr. Petra Rauch - generálny sekretár
mobil: +421 905 766 607 | e-mail: mail@aspek.sk
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PROGRAM
Utorok 23. október 2018
08:15

Registrácia účastníkov

09:00

Otvorenie konferencie - Organizačné pokyny a zdravica zástupcu MŽP SR k 25. výročiu ASPEK
Ing. Peter Plekanec, výkonný viceprezident ASPEK, riaditeľ ENEX consulting, s.r.o.

09:15

Slávnostný príhovor prezidenta ASPEK - Asociácie priemyselnej ekológie na Slovensku
k 25. výročiu založenia
RNDr. Ing. Pavel Mikuláš, prezident ASPEK, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ, PIO KERAMOPROJEKT, a.s.

09:30

ASPEK 25 – história vzniku a rozvoja Asociácie priemyselnej ekológie na Slovensku
Ing. Pavel Jech, bývalý dlhoročný generálny riaditeľ ASPEK

09:50

European Business Awards for the Environment, ročník 2017-2018, účasť slovenských firiem,
najzaujímavejšie projekty, plánované vyhlásenie výsledkov v rámci Európskeho kola 11/2018 Viedeň
Ing. Michal Fabuš, PhD., predseda hodnotiacej komisie NPC ŽP SR, národného kola EBAE, člen Prezídia ASPEK,
konateľ PROEN s.r.o.

10:10

Prestávka

Programový blok LEGISLATÍVA (IPKZ, OVZDUŠIE)
10:25

Nové legislatívne úpravy v zákone o integrovanej prevencii.
Ing. Katarína Jankovičová, riaditeľka odboru integrovanej prevencie, MŽP SR

10:45

IPKZ – 15 rokov v podmienkach Slovenskej republiky
Ing. Jarmila Hrubá, inšpektorka útvaru integrovaného povoľovania a kontroly, SIŽP

11:05

Návrh Stratégie ochrany ovzdušia Slovenskej republiky
Ing. Zuzana Kocunová, riaditeľka odboru ochrany ovzdušia, MŽP SR

11:25

Zimný energetický balík – príležitosti a riziká pre teplárenstvo
Ing. Stanislav Janiš, predseda predstavenstva, Slovenský zväz výrobcov tepla

11:45

Diskusia

11:55

Obed v hotelovej reštaurácii
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Utorok 23. október 2018
Programový blok PRIEMYSELNÁ VÝROBA CITLIVÁ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU
MODERNÉ SPÔSOBY MERANIA VPLYVU VÝROBY NA ZLOŽKY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
12:45

Prevencia vzniku odpadu v priemysle
Ing. Peter Benko, riaditeľ, INECS – Riešenia pre priemyselnú ekológiu

13:05

Projekt GEODUST – aplikácia sekundárnych surovín pri výrobe geopolymérov
Ing. Róber Jánsky, výrobný riaditeľ, CEMMAC, a.s.

13:25

Porovnanie centralizovaného a decentralizovaného zásobovania teplom z hľadiska energetickej,
ekonomickej efektívnosti a dopadov na životné prostredie v lokalite zásobovania teplom
Ing. Július Jankovský, člen Prezídia ASPEK, konateľ, Apertis, s.r.o.

13:45

Dosahovanie emisných limitov pri spaľovaní ZP v moderných spaľovacích zariadeniach
Ing. Peter Heyder, key account manager, Viessmann, s.r.o.

14:05

Najnovšie technológie na meranie kvality ovzdušia a vody
Ing. Radoslav Bernát, technický riaditeľ, ENVItech s.r.o.

14:25

Diskusia

14:40

Prestávka

Programový blok ODPADOVÉ VODY, ODPADY
14:55

Membrána v procese čistenia odpadových vôd
Ing. Werner Frank, riaditeľ, EKOSERVIS Slovensko, s.r.o.

15:15

Cesty liečiv z odpadových vôd na polia, do vôd a do rastlín.
prof. Ing. Igor Bodík, PhD., Oddelenie environmentálneho inžinierstva FCHPT STU

15:35

Odstraňovanie prioritných látok a mikropolutantov z odpadových vôd degradačnými procesmi.
prof. Ing. Ján Derco, DrSc., Oddelenie environmentálneho inžinierstva FCHPT STU

15:55

Stratégie anaeróbneho spracovania biologicky rozložiteľných odpadov
s vysokým obsahom dusíka a síry.
prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc., Oddelenie environmentálneho inžinierstva FCHPT STU

16:15

Doktorandi – predstavenie projektov (každý 5-10 minút)

17:20

Diskusia

18:00

Slávnostná recepcia ASPEK – 25 rokov práce pre životné prostredie
kultúrny program

Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, Slovensko | www.aspek.sk

25 rokov práce pre životné prostredie

Streda 24. október 2018
08:30 Registrácia pre druhý deň konferencie

Programový blok BREF a BAT
09:00

BREF a BAT v podmienkach Slovenska – zmeny a nové informácie od poslednej konferencie KPE 2017
Ing. Cyril Burda, útvar integrovaného povoľovania a kontroly, SIŽP

09:20

Úroveň implementácie CEM BAT v cementárňach ZVC
Július Roth, Regional Environmental Coordinator, CRH (Slovensko) a.s.

09:40

Ukončenie BREF pre LCP a zavedenie do praxe
Ing. Tomáš Lobpreis, Environment Specialist, Slovenské elektrárne, a.s.

10:00

Prestávka

10:20

U.S. Steel Košice, s.r.o. v procese revízií a implementácie BREF/BAT
Ing. Miroslav Krištofik, riaditeľ pre environmentálnu stratégiu, U.S. Steel Košice

10:40

Referenčný dokument BREF Waste treatment
a závery o najlepších dostupných technikách – aktuálny stav
Ing. Elena Bodíková, PhD.,konateľ, EIB Consult, s.r.o.

11:00

Referenčný dokument BREF Waste incineration
a závery o najlepších dostupných technikách - aktuálny stav
Ing. Martin Mihál, konzultant, EKOS plus, s.r.o.

11:20

Diskusia

11:40

Záver

12:00

Obed v hotelovej reštaurácii
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KONFERENČNÉ POPLATKY

Nečlenovia ASPEK
- Bezhotovostná platba vopred bankovým prevodom

228 € /osoba

(základ dane : 190,00 € + 20 % DPH 38,00 €)
- Platba v hotovosti na mieste

282 € /osoba

(základ dane : 235,00 € + 20 % DPH 47,00 €)

Členovia ASPEK, štátna správa a samospráva, školy
- Bezhotovostná platba vopred bankovým prevodom

114 € /osoba

(základ dane : 95,00 € + 20 % DPH 19,00 €)
- Platba v hotovosti na mieste

144 € /osoba

(základ dane : 120,00 € + 20 % DPH 24,00 €)

Študenti a doktorandi

60 € /osoba

(základ dane : 50,00 € + 20 % DPH 10,00 €)

Účastnícky poplatok zahŕňa : účasť na 2 dňovej konferencii, organizačné a technické zabezpečenie,
občerstvenie, zborník prednášok v elektronickej forme na USB, vedecký zborník z konferencie v elektronickej
podobe bude dostupný na vyžiadanie po konferencii.
V prípade neúčasti sa poplatok nevracia, konferencie sa môže zúčastniť náhradník, o čom je potrebné
upovedomiť organizátora.
Daňový doklad dostane každý účastník pri registrácii v deň konania konferencie alebo mu bude zaslaný.
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PRIHLÁŠKA A REGISTRÁCIA

http://www.aspek.sk/priemyselne-emisie-prihlaska/

VIENNA HOUSE EASY BRATISLAVA (pôvodne Chopin hotel)
Galvaniho 28, Ružinov - Bratislava
Vienna House Easy sa nachádza vedľa nákupného centra Avion Shopping Park

• Príjazd AUTOM
Z mesta po Ivánskej ceste alebo Galvaniho ulici.
Z diaľnice D1 Exit Trnávka.
GPS súradnice : 48°9'58.74"N 17°10'53.3"E

• Príjazd linkami MHD
AVION linky MHD číslo 61 (z Hlavnej stanice), 63 (z Lamača), 65 (z Rače) a 96 (z Petržalky).
Cestovné poriadky : www.imhd.sk

smer
Žilina

AVION
Shoping park

VIENNA HOUSE
EASY BRATISLAVA

smer
Petržalka
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