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Dovoľujeme si Vás v mene organizátorov pozvať na medzinárodnú odbornú konferenciu 
RECYKLÁCIA ODPADOV 2021. Cieľom konferencie je osloviť širokú laickú aj odbornú verejnosť 
v oblasti recyklácie odpadov ako aj iných spôsobov zhodnocovania odpadov, poskytnúť aktuál-
ne informácie ako aj pripravované zmeny v oblasti legislatívy. Konferencia je určená pracovní-
kom, ktorí sú zodpovední za životné prostredie a nakladanie s odpadmi vo výrobných a nevý-
robných podnikoch, pracovníkom miestnej správy, samosprávy, prevádzkovateľom zariadení 
na recykláciu, úpravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, podnikateľským subjektom 
pôsobiacim v odpadovom hospodárstve a environmentálnom sektore, ako aj pracovníkom 
štátnej a verejnej správy a akademickej obce. Našou snahou je vytvoriť priestor na spoločný 
dialóg odborníkov v tejto oblasti, aby si navzájom prediskutovali každodenné problémy a mali 
možnosť vymeniť si navzájom svoje skúsenosti a nové poznatky. Veríme, že Vás aktuálne témy 
konferencie zaujmú a budeme sa tešiť na stretnutie s Vami v Bratislave, prípadne v online pro-
stredí, vzhľadom k tomu, že sa konferencia bude súbežne vysielať aj online.
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PROGRAM
8.00 – 9.15 Registrácia účastníkov

9.15 – 9.30 Otvorenie konferencie

9.30 – 11.00 PREDNÁŠKY

C Ciele odpadového hospodárstva 
Ing. Viera ŠPALKOVÁ, PhD., Ministerstvo životného prostredia SR

C Príprava cestovnej mapy pre obehové
hospodárstvo v SR
Mgr. Ján MIČUDA, Ministerstvo životného prostredia SR

C Ako zálohový systém zlepší recykláciu
nápojových obalov
Mgr. Lucia MORVAI, Správca zálohového systému, SR

C Aplikácia § 27 ods. 5 Zákona 79/2015
o odpadoch a Vyhlášky 373/2015 o rozšírenej 
zodpovednosti výrobcov v praxi recyklátora
Mgr. Michal FIGÚR, Asociácia pre recykláciu obalov, SR

11.00 – 11.30 Prestávka – občerstvenie

11.30 – 12.45 PREDNÁŠKY

C Recyklácia biologicky rozložiteľného odpadu 
v podmienkach slovenskej legislatívy
 RNDr. Ján CHOVANEC, KOSIT, a.s., SR

C Pohodlný a efektívny systém triedenia BRKO 
Ing. Marián KOBOLKA, JRK Slovensko s.r.o., SR

C Ako mesto Trenčín recykluje bioodpad
Bc. Zuzana ČACHOVÁ, Mesto Trenčín, SR

C Firemná prezentácia 
 Digitalizácia evidencie odpadov

– príklady dobrej praxe
Miroslav JAKUŠ, riaditeľ spoločnosti INISOFT s.r.o., SR

Stav, diskusie a predpokladaný vývoj legislatívy 
odpadového hospodárstvaTé
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Biologicky rozložiteľný odpad

Té
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12.45 – 13.45 Prestávka – obed

13.45 – 15.00 PREDNÁŠKY 

C Vybíjanie zvyškových napätí lítiových akumulátorov 
v procese ich materiálovej recyklácie 
Prof. Ing. Tomáš HAVLÍK, DrSc., prof. Ing. Andrea MIŠKUFOVÁ, PhD. 
 Ústav recyklačných technológií, TU Košice, SR

C BASF ChemCyclingTM – Chemická recyklácia 
plastového odpadu
Dipl. Ing. Milan KOPEČEK, BASF Slovensko spol s.r.o., SR

C Výskyt kovov vzácnych zemín v odpadoch 
a možnosti ich získavania 
prof. Ing. Andrea MIŠKUFOVÁ, Ing. Anna KOCHMANOVÁ, PhD., 
Prof. Ing. Tomáš HAVLÍK, DrSc.
Ústav recyklačných technológií, TU Košice, SR

C Automobil ako zdroj suroviny
Ing. Juraj PLESNÍK, PR Krajné, s.r.o., SR

15.00 – 15.30 Prestávka – občerstvenie

15.30 – 16.45 PREDNÁŠKY

C Potenciál opätovného využitia stavebných a iných 
vhodných odpadov  pri výrobe cementu
RNDr. Dean SOBOLIČ, CRH (Slovensko) a.s., SR

C Dlhá cesta k 53%-tnej miere triedenia odpadov
Mgr. Pavel KRAVEC, Starosta obce Trnava Hora, SR

C Zhodnocovanie vyradených mobilných telefónov
Ing. Martina LAUBERTOVÁ, PhD., Ústav recyklačných technológií, TU Košice, SR

C Recyklácia textilu – problém a jeho riešenie
Ing. Miroslav FUTRIKANIČ, SK-TEX s.r.o., SR

16.45 – 17.15 Záverečná diskusia 

17.15 Ukončenie konferencie

Súčasný stav, trendy a zodpovednosti výrobcov
v nakladaní s odpadmi v rôznych priemyselných odvetviachTé
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Recyklácia vyhradených druhov odpadov
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Všeobecné informácie
TERMÍN

14. jún 2021

MIESTO KONANIA

Hotel BRATISLAVA****, Seberíniho 9, 821 03 Bratislava

ROKOVACIE JAZYKY

Slovenčina, čeština

UZÁVIERKA ZÁVÄZNÝCH PRIHLÁŠOK

9. jún 2021

ODOSLANIE PRIHLÁŠKY

Vyplnenú záväznú prihlášku je potrebné poslať prostredníctvom elektronického formulára 
prihlášky na www.kongres-studio.sk alebo e-mailom. 

VSTUP NA KONFERENCIU

Vzhľadom na opatrenia vydané RÚVZ Bratislava hl.m. súvisiace s COVID-19 je vstup na 
konferenciu umožnený len účastníkom, ktorí sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku 
testu na ochorenie COVID-19 a to formou antigénového testu, alebo RT-PCR/LAMP testu. 
Namiesto negatívneho testu, je možné preukázať sa aj dokladmi o zaočkovaní alebo prekonaní 
ochorenia COVID-19.

Aktuálne platné a upresnené informácie o dĺžke platnosti testov budú účastníkom zaslané 
po uzávierke prihlášok emailom.
Zároveň upozorňujeme, že vstup do priestorov a pobyt v mieste konania konferencie je 
umožnený len osobám s respirátorom/ochranným rúškom a počet účastníkov je limitovaný. 
Organizátor zabezpečí prísne dodržiavanie príslušných protiepidemiologických opatrení 

v zmysle platných aktuálnych opatrení ÚVZ SR.

ÚHRADA SLUŽIEB

Podľa cenníka a pokynov uvedených v záväznej prihláške.

STORNO PODMIENKY

Pri odhlásení účastníka do 3 dní pred začiatkom konferencie je stanovený storno poplatok vo výške 
25% z ceny objednaných služieb. Neskôr aj v prípade neúčasti sa poplatok nevracia.  Zastúpenie 
účastníka je možné. 



MOŽNOSTI PRE PREZENTÁCIU FIRMY

HOTEL BRATISLAVA 
Seberíniho 9, 821 03 Bratislava

www.hotelbratislava.sk
Tel: +421 (0)2 20 606 150

e-mail: reservation@hotelbratislava.sk

UBYTOVANIE

Účastníci konferencie môžu využiť ubytovanie v  hoteli Bratislava, rezerváciu je však potrebné 
riešiť individuálne priamo s hotelom.
Pri rezervácii je potrebné uviesť heslo RECYKLÁCIA ODPADOV.

Dohodnuté cenové podmienky v hoteli Bratislava****
(Ceny sú uvedené za izbu a noc, vrátane 20% DPH, bez raňajok) 
Štandard izba pre 1 osobu  ............................... 64 EUR
Štandard izba pre 2 osoby  ................................ 74 EUR
Štandard izba pre 3 osoby  ............................... 84 EUR
Business izba pre 1 osobu  ................................ 74 EUR
Business izba pre 2 osoby  ............................... 84 EUR
Daň za ubytovanie:        1,70 EUR na dospelú osobu a noc

Kontakt : Hotel BRATISLAVA, Seberíniho 9, Bratislava
Tel: +421 (0)2 20 606 150, e-mail: reservation@hotelbratislava.sk
Účastníkom je k dispozícii parkovisko pred hotelom, cena parkovného je 4 Eur/deň.

(poplatky za jednotlivé služby sú uvedené v cenníku – v záväznej prihláške)

FIREMNÝ BANNER

Vystavenie reklamného banera na propagáciu spoločnosti v konferenčnej sále.

REKLAMNÁ STRANA V ZBORNÍKU

V zborníku prednášok môže mať aj vaša firma farebnú reklamnú stranu vo formáte A5. Potrebné 
je dodať ju vo formáte pdf – tlačová kvalita najneskôr do 7. 6. 2021 na adresu organizačného 
garanta konferencie.



Dností, ktoré v roku 2020 dosiahli spolu 

Referencie:


