
POZVÁNKA  
 

OZV ELEKOS 
a 

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber 
 

pod záštitou FAKULTY PRÍRODNÝCH VIED UNIVERZITY 

KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE 
  

Vás pozývajú na konferenciu pod názvom 
 

„Komunálny odpad na Slovensku – Súčasnosť 

a budúcnosť“ 
 

Konferencia sa uskutoční 24. mája 2018, so začiatkom o 09:00 hod.  

 

na pôde UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE  

v hlavnej budove univerzity – adresa: Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra  

 

Jedná sa o prvý ročník konferencie, ako aj o prvú konferenciu organizovanú OZV 

ELEKOS a Ponitrianskym združením obcí pre separovaný zber v spolupráci s Univerzitou 

Konštantína filozofa v Nitre, ktorá bude zameraná na komunálne odpady resp. odpadové 

hospodárstvo.  

Partnermi prvého ročníka konferencie sú: 

 

✓ UKF Nitra, Fakulta prírodných vied, Katedra ekológie a environmentalistiky 

✓ SPU Nitra, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Katedra krajinného 

plánovania a pozemkových úprav 

✓ Spoločnosť ENVI-GEOS Nitra s. r. o.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieľ konferencie 
 

Prvý ročník konferencie si kladie za cieľ prezentovať aktuálne témy v oblasti 

odpadového hospodárstva so zameraním sa na problematiku komunálnych odpadov. 

Konferencia je určená pre samosprávy ako aj pre zainteresovanú verejnosť, nakoľko tematika 

komunálnych odpadov sa týka nás všetkých. V rámci konferencie chceme odprezentovať 

aktuálnu problematiku v oblasti komunálnych odpadov a tiež načrtnúť kam problematika 

komunálnych odpadov bude smerovať.  Konferencia bude tiež slúžiť na budovanie spolupráce 

medzi vedeckou obcou (univerzitami), samosprávami, Ministerstvom životného prostredia 

a subjektmi zabezpečujúcimi nakladanie s komunálnymi odpadmi.  



V rámci konferencie prednesú svoje prednášky: 

 

 Ing. Štefan Straňák 

Organizácia zodpovednosti výrobcov ELEKOS 

 Mgr. Michal Bakyta  

Ponitrianske združení obcí pre separovaný zber 

 Mgr. Zuzana Pucherová, PhD.  

UKF Nitra, Fakulta prírodných vied, Katedra ekológie a environmentalistiky 

 doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc.  

ENVI-GEOS Nitra s. r. o. 

 Ing. Anna Báreková, PhD.  

SPU Nitra, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Katedra krajinného 

plánovania a pozemkových úprav 

 Ing. Denisa Slaninková  

 Ing. Marta Gojdičová  

 Ing. Viera Špalková, PhD.  

MŽP SR, Odbor odpadového hospodárstva 

 

Prihlásenie sa na konferenciu a organizačné pokyny 

 

Na konferenciu je potrebné sa dostaviť na 09:00 hod. z dôvodu predpokladaného 

väčšieho počtu pozvaných. 

Všetky prednášky budú prezentované v Slovenskom jazyku.  

Na konferenciu je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom elektronickej prihlášky a to do 

termínu: 

V prípade otázok je potrebné kontaktovať osoby organizačného výboru konferencie. 

 

Konferencia je bezplatná, avšak je nutné sa na ňu prihlásiť cez prihlasovací formulár. 

 

Organizačný výbor konferencie: 

 

RNDr. Jozef Straňák, PhD.  

Združenie ELEKOS, Párovská 44, 949 01 Nitra 

tel. č.: 0911 588 227 

e-mail: jozef.stranak@elekos.sk 

 

Mgr. Michal Bakyta  

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber, Korytovská 20, 951 41 Lužianky 

tel. č.: 0915 494 145 

e-mail: info@pzo.sk 

 

Prílohy: 

 

 Program konferencie 

 Informácie k prihláseniu na konferenciu 

 



 

„Komunálny odpad na Slovensku – Súčasnosť 

a budúcnosť“ 
 

Progam konferencie: 

 

9:00  Otvorenie konferencie (krátky príhovor zástupcov PZO, ELEKOS a UKF) - 

pán rektor alebo pán dekan UKF 

 

9:30 – 10:00  Predstavenie a význam OZV ELEKOS, stručná charakteristika aktuálneho 

systému zabezpečenia triedeného zberu komunálnych odpadov v samosprávach 

a výhľad na informačno-vzdelávaciu kampaň OZV ELEKOS – Ing. Straňák 

 

10:00 – 10:30  Coffe break  

 

11:00 – 12:00 Rok po novom zákone o odpadoch – plusy a mínusy z pohľadu Ponitrianskeho 

združenia obcí pre separovaný zber (PZO sa tu môže predstaviť atď...) - Mgr. 

Bakyta 

 

12:00 – 13:00 Lunch break 

 

13:00 – 13:30 Aktuálny stav mapovania „nelegálnych skládok“ na vybraných príkladoch - 

doktorka Pucherová  

 

13:30 – 14:00 Zhodnocovanie plastov vytriedených z komunálnych odpadov – docent Sklenár 

 

14:00 – 14:30 Aktuálny stav a trendy v oblasti nakladania s biologicky rozložiteľnými 

komunálnymi odpadmi v obciach – doktorka Báreková  

 

14:30 – 15:00  Coffe break  

 

15:00 – 15:20 Vývoj triedeného zberu komunálnych odpadov v SR s ohľadom na ciele 

recyklácie do roku 2020 – Ing. Slaninková - MŽP SR 

 

15:20 – 15:40 Nakladania s komunálnymi odpadmi z pohľadu praxe – so zameraním sa na  

poplatok za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady – Ing. Gojdičová -

MŽP SR 

 

15:40 – 16:00 Ciele pre komunálne odpady do roku 2030 vo väzbe na pripravovanú právnu 

úpravu Európskej únie – doktorka Špalková - MŽP SR 

 

16:00   Diskusia k témam + ukončenie konferencie      
 

Konferencia sa bude konať dňa: 24.05.2018 t.j. vo štvrtok. 

Konferencia bude konať pod záštitou pod FPV UKF Nitra, OZV ELEKOS, Ponitrianskeho 

združenia obcí pre separovaný zber a spoločnosti ENVI-GEOS s.r.o. 

 


