
Organizátori

Srdečne Vás pozývame, na 4. ročník konferencie 
NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH V PRAXI – OFICIÁLNY KOMENTÁR K ZÁKONU, 

ktorá sa uskutoční 10. mája 2016 v hoteli Holiday inn v Žiline.

Konferencia bude zameraná na predstavenie KOMENTÁRA K ZÁKONU O ODPADOCH Č. 79/2015 Z.Z., ktorý 
budú prezentovať jeho tvorcovia, t.j. zástupcovia MŽP SR a odborníci na problematiku odpadového hos-
podárstva. Súčasťou konferencie bude panelová diskusia venovaná vybraným častiam nového zákona, ktoré 
v súčasnosti vedú k rozličným výkladom s cieľom zjednotiť výklad sporných ustanovení. Riešiť sa budú 
aj úlohy obcí pri manažmente komunálnych odpadov, elektroodpadov, či pohľad z praxe na súčasné triede-
nie odpadov a výhľady do budúcnosti. 

KONFERENCIA

9.00 – 9.20 
 Otvorenie konferencie  
9.20 – 9.50 
 Vyhodnotenie postupu implementácie nového zákona, aktuálny stav k máju 2016; Mgr. Eleonóra Šuplatová, riaditeľka
 odboru odpadového hospodárstva MŽP SR.
9.50 – 10.10 
 Prestávka s občerstvením
10.10 – 10.50 
 Úvod do problematiky, mapa zákona, základný prehľad – novinky a kontext; Ing. Peter Gallovič, expert v oblasti 
 odpadového hospodárstva zo spoločnosti E.P.A., spol. s r. o. 
10.50 – 11.30 
 Vyhlášky k zákonu č. 79/2015 Z. z.; JUDr. Boris Balog, PhD., riaditeľ odboru legislatívy a práva MŽP SR
11.30 – 12.30 
 Obed
12.30 – 13.00 
 Úlohy obcí pri manažmente komunálnych odpadov (RZV, odpad zo zelene, miestny poplatok, kuchynský odpad...)  
13.00 – 13.20
 Možnosti financovania triedeného zberu komunálnych odpadov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť 
 z Operačného programu Kvalita životného prostredia
13.20 – 13.40 
 Triedenia odpadov  v súčasnosti a  výhľad – pohľad z praxe – triediace stredisko komunálneho odpadu LM; 
 Mgr. Jana Vaňová, Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
13.40 – 14.00 
 Káva
14.00 – 15.00 
 Panelová diskusia, Téma: Oblasti nejednoznačného výkladu nového zákona;
 Úvod: Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners
 Moderátor: Mgr. Martin Kovačič, EKOS PLUS s.r.o.
 Účastníci panelovej diskusie: Mgr. Eleonóra Šuplatová, JUDr. Božena Gašparíková, CSc., JUDr. Boris Balog, PhD.
15.00 – 15.20 
 Prestávka s občerstvením
15.20 – 15.40
 Odpady z obalov a neobalov a obce – OZV 1; Mgr. Hana Nováková, MBA, ENVI-PAK, a. s.
15.40 – 16.00 
 „Výzvy“ a „úskalia“ pre výrobcov elektrozariadení, ktoré musia v súvislosti s novou právnou úpravou dosiahnuť 
 alebo prekonať – OZV 2; Mgr. Peter Valent, generálny riaditeľ Envidom, združenie výrobcov elektrospotrebičov 
 pre recykláciu
16.00 – 16.30 
 Krst Komentára + čaša vína

Predbežný program konferencie:

http://ekonferencia.sk/

