
III. zasadnutie Fóra pre výmenu informácií 
o najlepších dostupných technikách

         Termín:      20. november 2018
         Miesto konania:  Grand Hotel Permon****  
         Podbanské – Vysoké Tatry

Po úspešnom druhom ročníku dovoľujeme si vás pozvať na III. zasadnutie BAT Fóra 
pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách (z angl. Best Available 
Techniques – BAT).

BAT FÓRUM 2018 je tematicky a odborne zamerané na riešenia potrieb odborníkov  
z priemyslu, z poľnohospodárstva, ako aj z ďalších zainteresovaných strán, orgánov štát-
nej a verejnej správy, vedeckovýskumných inštitúcií a prostredia akademickej obce.

Témy:

 I. Legislatíva IPKZ;

 II. Systém výmeny informácií o BAT;

 III. Aktuálny stav revízií referenčných dokumentov o BAT (BREF);

 IV. Skúsenosti prevádzkovateľov IPKZ prevádzok a povoľujúceho orgánu  
  s aplikáciou prijatých záverov o BAT publikovaných vo Vestníku EÚ.

Na BAT FÓRE 2018 budú prezentované aktuálne zmeny v legislatíve IPKZ, v rámci 
systému výmeny informácií o BAT odznejú informácie o aktuálnom stave revízií refe-
renčných dokumentov o BAT (BREF), ako aj skúsenosti, poznatky a postupy prevádz- 
kovateľov a povoľujúceho orgánu (SIŽP) z aplikácie BAT pri prehodnocovaní integro-
vaných povolení.

Veríme, že BAT FÓRUM 2018 vytvorí vhodný priestor pre získanie informácií a skúse-
ností a vyvolá diskusiu na odborné témy. 

BAT FÓRUM 2018



ORGANIZÁTOR:

Ing. Katarína Lišková
Slovenská agentúra životného prostredia

Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
Tel.: + 421 2 4374 161

e-mail: katarina.liskova@sazp.sk

Pre vstup na BAT FÓRUM 2018 je potrebné sa vopred zaregistrovať TU. 

Registrácia a vstup na BAT FÓRUM 2018 sú bezplatné. 
Možnosť ubytovania vrátane večere je už 19. 11. 2018. 

Začiatok BAT FÓRA 2018 je 20. 11. 2018 o 9.00 hod. (prezentácia od 8.00 hod.). 
Predpokladaný čas ukončenia podujatia je o 16.00 hod.

Dôležité termíny:

8. 11. 2018  – zverejnenie programu
15. 11. 2018  – uzavretie registrácie (ak sa skôr nezaplní počet voľných miest)
20. 11. 2018  – BAT FÓRUM 2018

GRANd HOTeL PeRMON****
032 42 Pribylina 1486

GPS súradnica:

49° 8´ 48.686565“ N
19° 54´ 28.1399345“ E

http://globus.enviroportal.sk/prihlasenie/

