
 

Česko-slovenská ENVIROnmentální konference  
 

18. – 19. 5. 2023 

Horský hotel Sepetná, Ostravice a ONLINE forma 

CIRKULÁŘ 

E-expert, spol. s r.o. a EKOS PLUS s.r.o. 

 

Vás srdečně zvou na 

 

sedmý ročník česko-slovenské konference odborníků věnujících se ochraně 
životního prostředí, která se letos vrací na Sepetnou do Beskyd. 

Hlavním cílem konference je výměna praktických i legislativních zkušeností 
obou zemí na poli odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, klimatu, 
ochrany přírody a biodiverzity, problematiky EIA a integrované prevence 
nebo BREF/BAT technologií. 

 

www.envirokonference.cz 

Tematické okruhy konference 
 

• Ovzduší - Garant sekce: Kurt Dědič, MŽP ČR 

o Změna zákona o ovzduší v ČR a SR 

o Projekt: LIFE-IP COALA (ČR) 

o Projekt: LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (SR) 

o Projekt: LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL (PL) 

o Příklady z praxe 

 

• Odpady - Garant sekce: Jan Maršák, MŽP ČR 

o Aktuální stav legislativy v ČR a SR 

o Nová vyhláška „Paliva z odpadů“ 

o Efektivní využívání zdrojů surovin a energií 

 

• EIA/IPPC - Garant sekce: Petr Slezák, MŽP ČR 

o Jednotné environmentální stanovisko (JES) 

o Hodnocení vlivů na povrchové a podzemní vody 

o Revize Směrnice o průmyslových emisích (IED) 

 

• Další aktuální témata 

o Ochrana přírody, biodiverzita 

o Financování projektů v životním prostředí 

 

Konference je možné se účastnit také ONLINE formou. 

 

Detailní program bude zveřejněn v březnu 2023. 

  

http://www.envirokonference.cz/


Přednášející 
 

Konference se zúčastní zástupci Ministerstva životního prostředí ČR i SR,  
české i slovenské inspekce životního prostředí, zástupci státní správy  
a samosprávy, odborníci na monitorování kvality životního prostředí a zdraví 
obyvatel a provozovatelé významných průmyslových a energetických 
podniků. Účast přislíbili: 

• Kurt Dědič – ředitel odboru ochrany ovzduší MŽP ČR 

• Jan Maršák – ředitel odboru odpadů MŽP ČR 

• Evžen Doležal – ředitel posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, MŽP ČR 

• Petr Slezák - odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, MŽP ČR 

• Jan Slavík - odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, MŽP ČR 

• Zuzana Kocunová - ředitelka odboru ochrany ovzduší, MŽP SR 

• Zástupce odboru sekce odpadového hospodářství, MŽP SR 

• Zástupce odboru EIA a IPKZ, MŽP SR 

• Zástupci CENIA, průmyslových a energetických podniků 

 

Záštita, akreditace 
 

Letošní ročník se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí České 
republiky a Slovenské republiky. 

Pro ENVIRO 2023 zajišťujeme také akreditaci Ministerstva vnitra ČR  
pro vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků státní správy. 

 

Doprovodný program 
• Exkurze 

• Společenský večer, Relax centrum hotelu Sepetná 

 

 

Organizační pokyny 
 

Termín:  18. - 19. 5. 2023 

PREZENČNĚ:  Horský hotel Sepetná, Ostravice 0956, 739 14 Ostravice 

www.hotel.sepetna.cz 

Ubytování: Účastníci si zajišťují a hradí ubytování samostatně, mohou 
využít z těchto nabídek: 

• Horský hotel Sepetná (rezervace pobytu ČT 18. 5. – PÁ 19. 5. 2023) 

• Hotel Ondráš (rezervace pobytu ST 17. 5. – PÁ 19. 5. 2023) 

 

ONLINE:   Zájemci obdrží jedinečné přihlašovací údaje na live stream. 

 

Přihlášení na konferenci pro účastníky z ČR: www.envirokonference.cz 

Vložné  
(nezahrnuje ubytování) 

Státní správa a 
samospráva (cena v Kč) 

Soukromý sektor  
(cena v Kč) 

Prezenčně ČT-PÁ (18.-19.5.) 4 000 6 500 

Online ČT-PÁ (18.-19.5.) 1 000 2 500 

Ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH a nezahrnují ubytování. 

 

Bankovní spojení pro platby v Kč: 27-5539220237/0100.  
Variabilní symbol vám zašleme při potvrzení registrace. 

 

Kontaktní osoby 

ČR: Petra Bestová, +420 728 184 734, bestova@e-expert.eu 

SR: Ľubica Krákorníková, +421 917 900 501, krakornikova@ekosplus.sk 

 

 

http://www.hotel.sepetna.cz/
https://forms.gle/yoPqFoZxfEbRgLMfA
https://forms.gle/2kmA6i7DHRxCCfyTA
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