
ENVIROMAGAZÍN     MČ1/200634

Výstavy

Všeobecne známe a preukázané negatívne vplyvy
dlhoročného pôsobenia zlého nakladania s odpadmi
sú zákonitou príčinou, že ani v jednom z doter ajších
ročníkov Envirofilmu nemohli chýbať v jeho pr ogra-
me príspevky, ktor é by sa v ne jakej súvislosti neve-
novali vzť ahu odpad - životné pr ostredie - zdravie člo-
veka. Je pr eto logické, že usporiadatelia fes tivalu
zaraďujú každoročne do progr amu sprievodných ak-
cií odborné seminár e, alebo podobnou formou orga-
nizované akcie (panelové diskusie, besedy, s tretnu-
tia s významnými osobnosťami), zamerané na aktu-
álne otázky odpadového hospodárstva. Výnimkou nie
je ani toht oročný f estival a v r ovnakom čase pr ebie-
hajúca výstava Recyklácia a zhodnocovanie odpadov, kto-
rú organizu je BB EXPORT, s. r. o., Banská Bystrica.

V rámci t ohtor očného fes tivalu a tejt o súbežnej vý-
stavy je pripravená konf erencia Najlepšie dostupné
techniky – nás troj plnenia cieľov POH SR na roky
2006 - 2010. Dohoda or ganizátor ov oboch podujatí
vychádza z predpokladu, že návštevníci, ktorí sa r oz-
hodnú stráviť pr vé májové dni v Banskej Bystrici ,
využijú príležitosť a zúčastnia sa oboch podu jatí, a
tým zvýšia ich návštevnosť.

Význam konferencie o najlepších dos tupných tech-
nikách treba vidieť predovšetkým v spojitos ti s cieľ-
mi stanovenými pre ďalší rozvoj odpadového hospo-
dárstva v SR Progr amom odpadového hospodár stva
Slovenskej republiky (POH SR) na r oky 2006 - 2010
(prijatý uznesením vlády SR č. 118 dňa 15. február a
2006).

Zostavením programu organizátori konferencie (BB
EXPO, s. r. o., Banská Bystrica v spolupráci so SAŽP
– Centrom odpadového hospodárstva a envir on-
mentálneho manažérstva (COHEM) Bratislava) chcú

ponúknuť najmä odbornej verejnos ti kvalifikovaný
pohľad na potenciál, ktor ý predstavujú pr e plnenie
cieľov v jednotlivých oblastiach nakladania s odpad-
mi najlepšie dostupné t echniky (BAT), def inované v
zmysle zákona č. 245/2003 Z . z. o integrovane j pr e-
vencii a kontrole znečisťovania ako ,,najefektívne jší
a najpokrokovejší s tav rozvoja činnos ti a spôsob ich
prevádzkovania, ktor ý preukazu je praktickú vhodnosť
určitej t echniky, najmä z hľadiska určovania emis-
ných limitov sledujúcich pr edchádzanie vzniku emi-
sií v prevádzke, a ak to nie je možné, aspoň celkové
zníženie emisií a ich nepriaznivého vplyvu na život-
né pros tredie”. Aj z tohto dôvodu smeroval cielený
výber prednášat eľov pr e túto konf erenciu pr edo-
všetkým do r adov prevádzkovat eľov technicky vy-
spelých zariadení (t echník/technológií) na zhodno-
covanie odpadov a preds taviteľov vedy a výskumu.
Chceme však zároveň zdôrazniť, že pr ogr amom kon-
ferencie nie sú vyčerpané vše tky oblasti, v ktor ých
sa podarilo realizovať moderné t echnológie materiá-
lového zhodnocovania odpadov spĺňajúce kritéria
BAT.

Úvod konferencie bude patriť spr acovateľom POH
SR na roky 2006 - 2010 za účelom ozrejmenia opat-
rení na splnenie cieľov tohto progr amu (pr vého po
vstupe SR do EÚ), ktor é možno dosiahnuť len pomo-
cou vyspele j infraš truktúry odpadového hospodár-
stva, ktorá prešla od pr vých cieľavedomých krokov
na začiatku deväťdesiat ych r okov minulého stor očia
až do súčasnos ti dynamickým vývojom, ktor ý zásad-
ným spôsobom zmenil úr oveň nakladania s odpadmi
v SR.

Chýbať nebude ani prezentácia legislatí vne j pod-
por y a inštitucionálneho zabezpečenia zavádzania

V rámci 5. ročníka výstavy re-
gionálneho rozvoja a energetickej
ef ekt iv i t y FOR RE -
GION, ktorá sa usku-
toční 2. - 5. mája
2006 v Dome kultú-

ry v Banskej Bystrici spolu so s taveb-
ným veľ trhom FOR ARCH Slovakia, vý-
stavou r ecyklácie a zhodnocovania od-
padov R.I.S. a Envirof ilmom si vás do-
voľujeme pozvať do nášho stánku RE-
PIS. Praco vis ká REPIS boli zriadené pri Slo-
vensk ej agentúr e živo tného pros tr edia ako
mies ta prvého k ontaktu a por adenské centrá
s presne vymedz enými funkciami podľa uv e-
dených funkčných oblastí pre záujemco v
o čerpanie f inančných prostriedkov z f ondov
EÚ a prípravy projekto v OP ZI, priorita 2 En-
vironmentálna infr aštr uktúra na regionálne j
úrovni. Úlohou odborných pr acovníkov
REPIS je najmä:

• pomôcť užívateľovi zorient ovať sa v systéme
fondov EÚ pr e oblasť životného pros tredia a o mož-

Odborné podujatia z oblasti odpadového
hospodárstva - nedeliteľná súčasť festivalu

BAT v podmienkach aktuálneho pr ávneho stavu v SR.
Už POH SR do r oku 2005 poukázal na potr ebu veno-
vať sa zavádzaniu BAT do technickej/t echnologickej
pr axe a t o aj priamo pre potreby nakladania s odpad-
mi. Je úspechom, ak dnes môžeme konš tatovať, že
nadväzne na tento progr am bolo nielen zásluhou le-
gislatí vy odpadového hospodár stva, ale aj príbuzných
oblas tí (napr. integrovane j prevencie kontroly znečis-
ťovania životného prostr edia), vytvorené právne
pros tredie v SR, ktor é je garanciou, že nové zavádza-
né techniky/technológie budú mať parame tre BAT.

Požiadavkou adresovanou prednášateľom sa má
docieliť, aby z príspevkov zovšeobecňu júcich naj-
novšie tr endy v jednotlivých oblastiach využívania
BAT mohla čerpať čo najširšia odborná verejnosť a
bola zároveň poučením a vhodným zdrojom inf ormá-
cií i pr e prípadných záujemcov z r adov širokej ob-
čianskej verejnosti.

Sprievodné podu jatia Envirof ilmu na aktuálne témy
o ochrane a tvorbe životného prostredia sa stali svo-
jou popularitou jeho rovnocennou progr amovou sú-
časťou. Pris pela k tomu najmä ich kvalita ocenená
každoročným záujmom občanov, ako aj odbornej ve-
rejnosti. Vše tci, ktorí sa na príprave tejto konferen-
cie podieľali, veria, že v rovnakom duchu bude mož-
né o tomto podujatí hovoriť aj po jeho skončení. Zá-
roveň využívajú tút o príležit osť a pozývajú aj t outo
cestou širokú ver ejnosť na t oto odborné podujatie,
ktor é má ambíciu zaradiť sa medzi úspešné odborné
fóra pr e výmenu nových poznatkov z oblasti, ktor á
už dávno pr esiahla záujem čisto odbornej verejnos ti.
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REPIS     – Regionálne environmentálne
poradenské a informačné strediská SAŽP

nos tiach ich využitia na financovanie environmentál-
nych projektov v podmienkach SR,

• informovať ver ejnosť o OP ZI - Pri-
orite 2 Environmentálna infr aštruktúra,

• informovať verejnosť o možnos-
tiach a výhodách pomoci z EÚ,

• informovať verejnosť o príležitos-
tiach, ktoré pomoc z EÚ prináša a o
úlohe, ktor ú zohr áva EÚ v spolupráci
so SR v rámci š trukturálnej pomoci,

• zároveň umožní občiansku kontro-
lu nad využívaním fondov EÚ prostred-
níctvom zverejnených zoznamov poda-
ných a schválených pr ojektov.

Tešíme sa na vašu návš tevu v Dome
kultúr y na 2 poschodí, prípadne vás
radi privítame priamo na SAŽP REPIS,
Tajovského ul. 28, 975 90 Banská Bys-
trica, tel: 048/4374 186, alebo na
os tatných REPIS v rámci celého Slo-
venska.






