
Srdečne Vás pozývame na pokračovanie konferencie  
NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH V PRAXI – 2017,

ktorá sa uskutoční 15. februára 2017 v hoteli Holiday Inn v Žiline.

Nový zákon je účinný prvý rok a nový systém, ktorý zákon zaviedol, čelí viacerým problémom. Realita priniesla 
vážne výzvy pre ministerstvo, OZV aj výrobcov. Vzniknutá situácia má priamy dopad na obce 

a občanov, pre ktorých je fungovanie financovania triedeného zberu zásadné z pohľadu udržania systémov 
odpadového hospodárstva. Prípadný kolaps financovania triedeného zberu by mal vážny dopad 

na všetky zúčastnené strany. Ministerstvo životného prostredia preto pripravuje kroky na riešenie situácie. 
Konferencia   opäť ponúka všetkým zainteresovaným priestor na komunikáciu, diskusiu a hľadanie riešení.

KONFERENCIA

9:00 – 9:15
 Otvorenie konferencie
 JUDr. Boris Susko, PhD., Štátny tajomník, MŽP SR

9:15 – 9:45
 Návrhy na zmeny v odpadovej legislatíve v kontexte akčného plánu prechodu na obehovú 
 ekonomiku Európskej komisie 
 Ing. Marián Strýček, odbor odpadového hospodárstva, MŽP SR

9:45 – 10:15
 Nový zákon o odpadoch – praktické skúsenosti z uplatňovania zákona po prvom roku jeho 
 implementácie a plánované zmeny
 Mgr. Eleonóra Šuplatová, riaditeľka odboru odpadového hospodárstva, MŽP SR

10:15 – 10:35
 Dopad nového zákona na zhodnocovanie odpadov v cementárňach na Slovensku. Súčasný stav 
 a potenciál do budúcnosti
 Ing. Juraj Číž, ecorec Slovensko s.r.o.

10:35 – 11:00
 Prestávka s občerstvením

11 :00 – 11:20
 Pohľad OZV na fungovanie nového zákona
 Mgr. Peter Valent, ENVIDOM

11:20 – 11:50
 Aplikácia nového zákona o odpadoch v meste Trenčín – zmeny v manažmente odpadov mesta 
 vyvolané novými požiadavkami zákona
 Bc. Zuzana Čachová, mesto Trenčín

11:50 – 12:20
 Obce a triedený zber bio odpadov v domácnostiach – povinnosti obcí v súvislosti s BRO
 Ing. Miroslava Masničáková, odbor odpadového hospodárstva, MŽP SR

12:20 – 12:50
 Pohľad na fungovanie nového zákona o odpadoch z pohľadu výrobcov obalov
 Mgr. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o.

12:50 – 13:50
 Obed
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13:50 – 14:05
 Odpad je surovina – národný vzdelávací projekt spoločenskej zodpovednosti zameraný 
 na oblasť odpadov
 Ing. Bohumila Tauchmannová, INCOMA Slovakia, s.r.o.

14:05 – 16:05
 Panelová diskusia/Téma:
 Diskusia k aktuálnym otázkam a problémom s implementáciou nového zákona o odpadoch
 Účastníci: Mgr. Eleonóra Šuplatová – MŽP SR, Mgr. Peter Antal – predseda výboru NR SR
 pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, primátor mesta Žiar nad Hronom, 
 Ing. Juraj Číž – ecorec Slovensko s.r.o., zástupca OZV

http://ekonferencia.sk/

