Slovenská agentúra životného prostredia
v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR
Vás pozýva na

INFORMAČNÉ DNI
pre prevádzkovateľov úložísk ťažobných odpadov

Informačné dni sú určené najmä pre prevádzkovateľov úložísk ťažobných odpadov, pre zamestnancov
štátnej správy na úseku nakladania s ťažobným odpadom a taktiež pre samosprávy, na území ktorých sa
úložiská ťažobných odpadov nachádzajú.
Cieľom informačných dní je vzájomná výmena skúseností, ktoré boli nadobudnuté počas desaťročnej
praxe s vykonávaním zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termíny a miesto konania: 11. – 12. jún 2019
				

HOTEL PARTIZÁN **** Tále

Organizačné pokyny:
Účasť na informačných dňoch je bezplatná.
Pre účastníkov bude zabezpečené:
• ubytovanie v prvý deň konania informačných dní,
• občerstvenie počas informačných dní, vrátane obeda a večere.
Prihlasovanie na informačné dni:
Prihlasovanie na informačné je možné prostredníctvom prihlasovacieho formulára na adrese:
http://infoaktivity.sazp.sk/Seminar-TO-11-12-062019
Prihlasovanie bude prebiehať do 6. júna 2019
Kontakt:
Ivana Novikmecová, e-mail: ivana.novikmecova@sazp.sk, tel.: 048/4374 151, mob.: 0907 850 130

PROGRAM
11. 6. 2019
11:30 – 12:00

Registrácia účastníkov

14:30 – 14:50

Diskusia

12:00 – 13:00

Obed

14:50 – 15:10

Prestávka

13:00 – 13:10

Úvod
RNDr. Vlasta Jánová, PhD., MŽP SR

15:10 – 15:30

13:10 – 13:30

Legislatíva EÚ na úseku nakladania s
ťažobným odpadom
RNDr. Vlasta Jánová, PhD., MŽP SR

Ukladanie iných odpadov ako ťažobných
odpadov do vyťažených priestorov
Prednášajúci bude upresnený.

15:30 – 15:50

13:30 – 13:50

Zákon o nakladaní s odpadom z
ťažobného priemyslu a súvisiace
predpisy
Mgr. Ivan Mesarčík, MŽP SR

Postup pri uzatváraní úložiska a po jeho
uzavretí
RNDr. Boris Antal, CSc.

15:50 – 16:10

Účelová finančná rezerva
Ing. Zuzana Pažitná, OBÚ v Spišskej Novej
Vsi

13:50 – 14:10

Výstavba a prevádzkovanie úložísk
ťažobného odpadu
Ing. Vladimír Lukačín, OBÚ v Košiciach

16:10 – 16:30

Diskusia

17:30

Večera

14:10 – 14:30

Povoľovanie úložísk
Ing. Štefan Tóth, HBÚ v Banskej
Štiavnici

12. 6. 2019
9:00 – 9:20

Referenčný dokument o najlepších
dostupných technikách pre nakladanie
s ťažobným odpadom
RNDr. Vlasta Jánová, PhD., MŽP SR

10:40 – 11:00

Skúsenosti prevádzkovateľov úložísk
ťažobných odpadov s aplikáciou zákona
č. 514/2008 Z. z.
Prednášajúci bude upresnený.

9:20 – 9:40

Skúsenosti a hlavné zistenia v
súvislosti s výkonom štátneho dozoru
podľa zák. č. 514/2008 Z. z.
Ing. Štefan Tóth, HBÚ v Banskej
Štiavnici

11:00 – 11:20

Skúsenosti samosprávy s prevádzkou
úložísk ťažobného odpadu
Prednášajúci bude upresnený.

11:20 – 11:40

Informačný systém nakladania s ťažobným
odpadom, reporting pre EK
Ing. Ivana Novikmecová, SAŽP

11:40 – 12:00

Záverečná diskusia a závery

12:00

Obed

9:40 – 10:00

Skúsenosti prevádzkovateľov úložísk
ťažobných odpadov s aplikáciou
zákona č. 514/2008 Z. z.
Prednášajúci bude upresnený.

10:00 – 10:20

Diskusia

10:20 – 10:40

Prestávka

Aktivita je realizovaná v rámci národného projektu
Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku.
Projekt je spoluﬁnancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.
Európska únia
Kohézny fond

