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Základné informácie o konferencii:
Termín a miesto konania:

15. júna 2022
EXPO CENTER a.s.
K výstavisku 447/14,
911 40 Trenčín

Základnými motívmi 9. ročníka tradičnej konferencie ASPEK – Asociácie priemyselnej ekológie
na Slovensku je naplnenie ambícií a prísľubov odbornej verejnosti, čiže vysporiadanie sa s dlhmi
posledných dvoch rokov, kedy bolo nutné, v dobe pandemickej, odložiť viacero plánovaných aktivít, najmä:
- presunutie KPE – Konferencie priemyselné emisie, z komorného prostredia hotelových sál na verejný
priestor medzinárodnej výstavy AQUA, s cieľom šírenia myšlienok tohto podujatia vo verejnom
priestore,
- vyhlásenie výsledkov Národnej podnikateľskej ceny za životné prostredie v Slovenskej republike,
organizovanej ASPEK z poverenia MŽP SR, v rámci KPE a v priestoroch medzinárodnej výstavy,
- predstavenie novej aktivity ASPEK v rámci podpory prechodu od lineárneho k obehovému
hospodárstvu, SAOH – Slovenská asociácia obehového hospodárstva,
- opätovné vytvorenie priestoru pre informovanie odbornej i laickej verejnosti o nových trendoch v oblasti
environmentálnej legislatívy, výskumu a praxe.
„Podnadpisom“ konferencie je S POHĽADOM UPRENÝM NA UDRŽATEĽNÚ BUDÚCNOSŤ, čomu
zodpovedajú aj jednotlivé bloky konferencie:
- Národná podnikateľská cena za životné prostredie v Slovenskej republike so slávnostným vyhlásením
víťazov a predstavením víťazných projektov
- Legislatíva
- BREF a BAT
- Výskum
- Aplikačná prax
- Zaujímavé projekty, technológie a vízie
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.
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.
Organizátor:
ASPEK - Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku
Programový výbor konferencie:
▪ prof. Ing. Igor Bodík, PhD. – predseda AČE SR Asociácia čistiarenských expertov; Fakulta chemickej
a potravinárskej technológie STU Bratislava; Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva;
Oddelenie environmentálneho inžinierstva
▪ Ing. Peter Plekanec - výkonný viceprezident, ASPEK Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku;
riaditeľ ENEX consulting, s.r.o.; člen predstavenstva SAOH – Slovenská asociácia obehového
hospodárstva j.s.a.
▪ doc. Ing. Michal Fabuš, PhD. – viceprezident ASPEK Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku;
prorektor pre zahraničné vzťahy VŠEM Bratislava; konateľ PROEN, s.r.o.
Organizačné zabezpečenie konferencie a sekretariát konferencie:
Ing. Peter Plekanec, výkonný viceprezident ASPEK
Ing. Michaela Hašková, Ing. Iva Fabušová, Ing. Miriam Moricová
ASPEK - Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku
Dolný Šianec 1; 911 01 Trenčín
mobil: +421 905 766 607; e-mail: backoffice@aspek.sk; moricova@enexconsult.sk; ebae@aspek.sk
www.aspek.sk
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PROGRAM:
8:30 a počas celého dňa
Registrácia účastníkov (konferenčná sála v pavilóne P1) – pre pozvaných hostí, prednášajúcich, členov ASPEK.
Konferencia je otvorená pre všetkých vystavovateľov a návštevníkov AQUA 2022 s podmienkou identifikácie pri vstupe
a dodržiavania tichého režimu príchodu, odchodu a účasti na konferencii. Odporúčame registráciu vopred na určenom
formulári, ako je uvedené v tejto pozvánke, v pozývacích mailoch a/alebo na stránke www.aspek.sk.
9:00

Otvorenie konferencie a organizačné pokyny
Zástupcovia MŽP SR, ASPEK, AČE, EXPO

9:15

Národná podnikateľská cena za životné prostredie v Slovenskej republike 8. ročník 2021 a informácie
o European Business Awards for the Environment
Ing. Michal Fabuš, PhD., predseda hodnotiacej komisie NPC ŽP SR, národného kola EBAE, viceprezident ASPEK
Slávnostné vyhlásenie laureátov Národná podnikateľská cena za životné prostredie v Slovenskej republike
2021; 8. ročník
MŽP SR, ASPEK

9:30

Predstavenie víťazných projektov NPC ŽP SR
9:50 YOUTUBE PORTÁL NATUR - PACK
Mgr. Marek Brinzík, riaditeľ pre vzťahy s verejnosťou, NATUR – PACK, a.s.
10:10 RAJČINY BEZ PESTICÍDOV
Ing. Monika Zábojníková, Farma Kameničany s.r.o.
10:30

Prestávka

Legislatíva, výskum
10:50 Prierez najdôležitejších zmien legislatívy v oblasti odpadov a obalov za posledné 2 roky a pripravované zmeny
Ing. Elena Bodíková, EIB consult, s.r.o.
11:10 Pripravovaná nová právna úprava v ochrane ovzdušia
Ing. Zuzana Kocunová, riaditeľka odboru ochrany ovzdušia, MŽP SR
11:30 Emisie sulfánu z kanalizačnej siete - monitoring a úskalia riešenia
Ing. Zuzana Imreová, PhD., Oddelenie environmentálneho inžinierstva, FCHPT STU v Bratislave
11:50 Diskusia
12:10

Obed v reštaurácii na prízemí pavilónu P1 (iba pre pozvaných hostí, prednášajúcich a organizátorov)

Obehové hospodárstvo a aplikačná prax
12:50 SAOH – Slovenská asociácia obehového hospodárstva ako nová aktivita ASPEK
Ing. Peter Plekanec, výkonný viceprezident ASPEK, člen predstavenstva SAOH
13:00 5 rokov rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre obaly na Slovensku - ako systém prispieva k cieľom obehového
hospodárstva.
RNDr. Michal Sebíň, PhD., riaditeľ, NATUR – PACK, a.s.
13:20 Emisie a smernica o vykazovaní udržateľnosti
Mgr. Dominika Lorencová, SAŽP Slovenská agentúra životného prostredia
13:40 Zariadenie na energetické zhodnotenie odpadov ako súčasť udržateľného obehového hospodárstva
Ing. Ladislav Halász, PhD., regionálny riaditeľ, ewia a.s.
14:00 Diskusia
14:10

Prestávka

Zaujímavé projekty, technológie a vízie
14:25 Uhlíková stopa - jeden z prístupov dosiahnutia zero net 2050
Ing. Alena Popovičová, PhD., riaditeľ, ARPenviro s.r.o., FCHPT STU - Oddelenie Environmentálneho inžinierstva
14:45 Zníženie uhlíkovej stopy v cementárenskom priemysle
Ing. Robert Jánsky, výrobný riaditeľ CEMMAC a.s.
15:05 Ekvitné financovanie projektov v odpadovom/obehovom hospodárstve
Šimon Bečica,riaditeľ, IPM Avanea Eco Management
15:25 Diskusia
15:35

Záver
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Organizačné pokyny:
Konferencia je organizovaná s bezodplatným vstupom.
Konferencia bude v pavilóne P1 na poschodí. Vstup pre pozvaných hostí bude cez vstupnú halu priamo
do prednáškovej sály v pavilóne P1 na poschodí. Miesto konferencie a smerovanie účastníkov bude
zabezpečené smerovými značkami.
Vystavovatelia a návštevníci výstavy budú môcť za dodržania podmienok nerušenia pri príchode
a odchode do a zo sály navštíviť vybrané prednášky. Organizátor môže vstup do sály
pre neregistrovaných účastníkov obmedziť z kapacitných dôvodov a/alebo nepovoliť vstup, či vykázať
rušiaceho účastníka konferencie zo sály.
Obed a coffee break budú k dispozícii iba pre pozvaných hostí, prednášajúcich a vopred registrovaných
účastníkov konferencie. Obed sa bude podávať v reštaurácii na prízemí pavilónu P1.
Program konferencie a časový rozvrh je v tejto pozvánke.
Výstava AQUA 2022, ktorej je KPE 2022 sprievodným programom, je pre verejnosť otvorená oba dni
od 10:00 do 17:00.
Prihláška a registrácia na konferenciu:
e-mail: backoffice@aspek.sk
registračný formulár je na stránke asociácie www.aspek.sk alebo Vám bol doručený v pozývacom maili.
Adresa a navigácia:
EXPO CENTER a.s.
K výstavisku 447/14
911 40 Trenčín
GPS
48° 53' 16.83" N
18° 03' 49.71" E
Odporúčaný príjazd autom z diaľničného privádzača:
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Odporúčaná trasa pre peších pri príchode vlakom ŽSR, autobusom SAD alebo MHD zo železničnej,
resp. autobusovej stanice

