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Medzinárodné konferencie

TOP 2013
TOP 2013 je skrátené označenie medzinárodnej konferencie, ktorá 

sa konala už po 19. raz od 11. do 13. júna 2013 v Častej – Papierničke. 
Technika ochrany prostredia 2013 nadväzuje na predchádzajúce úspeš-
né ročníky, ktoré sa stali miestom vzájomnej výmeny skúseností, názo-
rov a nových poznatkov odborníkov, pôsobiacich v oblasti ochrany život-
ného prostredia. Organizátormi TOP 2013 boli Strojnícka fakulta STU 
Bratislava, Ministerstvo životného prostredia SR a Komora užívateľov 
a výrobcov obnoviteľných zdrojov. Konferencia sa zamerala na dva te-
matické okruhy: 1. materiálové a energetické zhodnotenie priemyselné-
ho, komunálneho odpadu a komodít Recyklačného fondu a 2. obnovi-
teľné zdroje energie. 

20. výročie SAŽP

Prvý večer tohto medzinárodného podujatia bol venovaný 20. výročiu založe-
nia Slovenskej agentúry životného prostredia a oceneniu úspešných spoločností, 
ktorým nie je ľahostajné životné prostredie. Slovenská agentúra životného prostre-
dia je od decembra 2012 príslušným orgánom pre registráciu organizácií v schéme 
Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS). Prvé osvedčenia 
o registrácii sa udelili dvom spoločnostiam. SAŽP v rámci svojej agendy zabezpe-
čuje tiež proces posudzovania zhody na udelenie národnej značky Environmentálne 
vhodný produkt. V uplynulom období splnili požiadavky na udelenie národnej 
značky štyri spoločnosti.

Certifikát o registrácii v schéme EMAS prebrali za INA SKALICA, spol. s r. o., Skalica
Ing. Gabriela Janeková a za INA Kysuce, a. s., Kysucké Nové Mesto, Ing. Ľubica Ďaďová (zľava)

Ocenenie používať národnú značku Environmentálne vhodný produkt z rúk ministra životného 
prostredia SR Petra Žigu a generálneho riaditeľa SAŽP Martina Vavřinka prevzal zástupca spoloč-
nosti  Johan ENVIRO, s. r. o., Bratislava Ing. Pavel Legáth

Minister životného prostredia SR Ing. Peter Žiga sa prihovoril účastníkom TOP 2013. Prítomných 
pozdravili aj prezident Združenia automobilového priemyslu SR (ZAP SR) Ing. Jaroslav Holeček 
a dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave, predseda programového výboru TOP 2013 
prof. Ing. Ľubomír Šooš (zľava)

Ocenené spoločnosti

• INA Kysuce, a. s., Kysucké Nové Mesto
• INA SKALICA, spol. s r. o., Skalica 
 Obe spoločnosti boli registrované v schéme EMAS ako dve samostatné organizá-

cie od februára 2007. Ide o spoločnosti orientované na presnú strojárenskú výro-
bu, prevažne pre automobilový priemysel, konkrétne na výrobu ložísk, ozubených 
kolies a prevodových a ovládacích prvkov. Spoločnosti splnením požiadaviek 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 získali v marci 
tohto roku registráciu v schéme EMAS formou združenej registrácie v EÚ pod 
nemeckou spoločnosťou Schaeffler Group s registračným číslom DE-158-00016.

Ocenenie Environmentálne vhodný produkt

• HAPPY END, spol. s r. o., Pezinok dosiahla druhýkrát toto ocenenie na svoje pro-
dukty splnením environmentálnych kritérií podľa oznámenia MŽP SR č. 2/09 pre 
skupinu produktov sorpčné materiály. Právo používať národnú environmentálnu 
značku získala na 59 produktov. Ide o univerzálne a hydrofóbne sorpčné materiály z 
netkanej textílie na báze dutých polypropylénových vlákien, ktoré slúžia na za-
chytávanie ropných a chemických látok z pevných povrchov a vodných plôch.

• Johan ENVIRO, s. r. o., Bratislava dostala toto ocenenie na svoje produkty už 
po štvrtýkrát splnením environmentálnych kritérií podľa oznámenia MŽP SR 
č. 4/12 pre skupinu produktov sorpčné materiály, čím získala právo používať 
národnú environmentálnu značku na 28 produktov. Ide taktiež o univerzálne a 
hydrofóbne sorpčné materiály.

• COMPAG SK, s. r. o., Bratislava dostala toto ocenenie na svoje produkty už po tre-
tíkrát splnením environmentálnych kritérií podľa oznámenia MŽP SR č. 2/11, čím 
získala právo používať národnú environmentálnu značku na gabiónovú stavebnicovú 
konštrukciu BLOCK-SK.

• MACCAFERRI CENTRAL EUROPE, s. r. o., Brezová pod Bradlom dosiahla toto oce-
nenie na svoje produkty po prvýkrát splnením environmentálnych kritérií podľa 
oznámenia MŽP SR č. 2/11, čím získala právo používať národnú environmentálnu 
značku na 3 produkty: gabióny, Reno Matrace, Terramesh systém.
V oboch prípadoch ide o drôtené konštrukcie, ktoré po vyplnení prírodným alebo 

recyklovaným materiálom plnia funkciu oporných múrov, protihlukových stien alebo 
stavieb spevňujúcich brehy riek a vodných nádrží.

Ocenenia vo forme osvedčení a certifikátov si zástupcovia spoločností prevzali
počas slávnostného večera z rúk ministra životného prostredia SR Petra Žigu 
a generálneho riaditeľa SAŽP Martina Vavřinka.

Ing. Alena Adamkovičová, Slovenská agentúra životného prostredia
Foto: Alexander Jančárik




