
Termín: 27. februára 2013 
Miesto konania: Hotel DIXON****
 Banská Bystrica

Seminár 
pre držiteľov 

environmentálnych záťaží
Pozvánka

ORGANIZÁTOR

KONTAKT (projektový manažér)

Seminár pre držiteľov environmentálnych záťaží  organizuje

v spolupráci s f. nebotra, s. r. o. 

Ing. arch. Elena Bradiaková
Slovenská agentúra životného prostredia
Centrum environmentalistiky a informatiky
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

e-mail: elena.bradiakova@sazp.sk
tel.: 048/4374 165 
fax: 048/4132 160

Informácie o seminári a projekte:
http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=2222

Seminár pre držiteľov environmentálnych záťaží je jednou z aktivít projektu
Osveta, práca s verejnosťou 
ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR. 
Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ v rámci Operačného programu 
Životné prostredie, Prioritná os 4. Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ 4.4 
Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania.



http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=2222

POZVÁNKA NA  SEMINÁR

. 

CIEĽOVÁ SKUPINA

ODBORNÝ GARANT

TERMÍN KONANIA

MIESTO KONANIA

ORGANIZAČNÉ POKYNY

PRIHLASOVANIE NA SEMINÁR 
 

do 18. februára 2013 
dobromila.bobkova@sazp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia
CEVV
Mgr. Dobromila Bobková
Tajovského 28
975 90  Banská Bystrica

V rámci implementácie projektu 
riešení environmentálnych záťaží v SR, financovaného zo zdrojov Opera
programu Životné prostredie, si Vás dovoľujeme pozvať na informačný seminár, 
v rámci ktorého bude prezentovaná súčasná platná legislatíva pre oblasť environ-
mentálnych záťaží, Informačný systém environmentálnych záťaží či aktuálne 
prebiehajúce projekty v rezorte MŽP SR v rámci OPŽP v r. 2007 – 2013

Seminár je určený prednostne držiteľom environmentálnych záťaží, ktoré sú evidova-
né v Informačnom systéme environmentálnych záťaží, vlastníkom a užívateľom 
dotknutých nehnuteľností – súkromným a štátnym spoločnostiam či fyzickým 
osobám, rovnako ako predstaviteľom miestnej samosprávy.

Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Bratislava

Streda 27. február 2013

Hotel DIXON****, Švermova 32, Banská Bystrica

Účasť na jednodňovom seminári je bezplatná. 
Počet miest je obmedzený na 100 účastníkov, z jednej organizácie je možné prihlásiť 
aj viacero účastníkov. Oganizátor na požiadanie zabezpečuje bezplatné ubytovanie v 
mieste konania seminára z 26. na 27. februára 2013.  Vopred je možné objednať si 
vegetariánske menu. Cestovné náklady organizátori seminára neuhrádzajú.

je možné zaslaním priloženej záväznej prihlášky e-mailom v termíne najneskôr

na adresu

alebo poštou na adresu

Tel.: 048/4374 177
Mob.: 0915 595 199
Fax: 048/4133 628

Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri 
čného 

PROGRAM 
                                         

             .                                        

         I. BLOK PREDNÁŠOK 9:00 – 12:30                                                                                        

.  

10:00 – 10:30 Prestávka

12:30 – 14:00 Obedňajšia prestávka

         II. BLOK PREDNÁŠOK 14:00 – 17:00                                                                                    

15:00 – 15:30 Prestávka

16:30 – 17:00 Diskusia a záver seminára

8:00 – 8:50 Registrácia účastníkov

                                                                                                                        
    8:50 –  9:00 Otvorenie seminára. Predstavenie projektu Osveta, práca s verej-

nosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR

– Ing. arch. E. Bradiaková (SAŽP)

  9:00 – 10:00 Legislatíva v oblasti environmentálnych záťaží

– RNDr. V. Jánová, PhD. (MŽP SR)

10:30 – 11:30 Konanie o určení povinnej osoby 

– RNDr. V. Jánová, PhD. (MŽP SR)

11:30 – 12:30 Riziková analýza znečistených území a Plán prác
– RNDr. Ž. Greifová (MŽP SR)

 

.                                                               
14:00 – 15:00 Informačný systém environmentálnych záťaží 

– Ing. E. Pacola, PhD. (SAŽP)

15:30 – 15:45 REPIS – podpora implementácie OPŽP v regiónoch SR

– Ing. Marián Štiasny (SAŽP)

15:45 – 16:30 Prehľad aktuálne prebiehajúcich projektov v rámci OPŽP 

v r. 2007 – 2013 s problematikou environmentálnych záťaží  

– RNDr. Ž. Greifová (MŽP SR)


