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MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR VÁS POZÝVA NA  

výročnú konferenciu 

 „Výsledky implementácie Operačného programu  
Životné prostredie v roku 2014“ 

  

 

Výročná konferencia bude zameraná na prezentáciu stavu implementácie Operačného programu Životné 
prostredie 2007 - 2013 a jeho výsledkov prostredníctvom príkladov zrealizovaných projektov v oblastiach 
podpory environmentálnej infraštruktúry a zlepšovania stavu životného prostredia na Slovensku. Tieto majú 
zároveň slúžiť ako príklady pre inšpiráciu za účelom realizácie projektových zámerov v oblastiach zameraných 
na ochranu životného prostredia a zachovanie, alebo zlepšenie kvality jeho jednotlivých zložiek v novom 
programovom období 2014 - 2020, s možnosťou ich podpory prostredníctvom Operačného programu Kvalita 
životného prostredia.  

 

 

Dátum konania: 18. december 2014 

Miesto konania:  AUSTRIA TREND Hotel****, Vysoká 2A, Bratislava 

 

Záujem o účasť na konferencii POTVRĎTE ZASLANÍM ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKY na emailovú adresu 
konferencia@enviro.gov.sk najneskôr do 10. 12. 2014. Bližšie informácie nájdete na stránke www.opzp.sk, 
príp. Vám ich radi poskytneme na telefónnom čísle 02/59562434.  

Účasť na konferencii, obed a materiály sú bezplatné. 

UPOZORNENIE: Kapacita priestorov je obmedzená, Účasť bude 100 účastníkom potvrdená zo strany MŽP SR 
emailom 3 dni pred konaním konferencie a len na základe tohto potvrdenia bude možné sa na konferencii 
zúčastniť. 
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PROGRAM 

 

VÝROČNÁ KONFERENCIA 

 „Výsledky implementácie Operačného programu  
Životné prostredie v roku 2014“ 

 

 
09:00 – 09:30      Registrácia účastníkov a občerstvenie 
 
      
 
09:30 – 09:40         Otvorenie konferencie a úvodný príhovor zástupcu MŽP SR     

09:40 – 09:50       Príhovor zástupcu EK / Zastúpenia EK na Slovensku 

 

09:50 – 10:05       Informácia o stave implementácie OPŽP  
    zástupca sekcie environmentálnych programov a projektov MŽP SR  

 

10:05 – 10:20 Predstavenie projektu podporeného z OPŽP (PO 1) a diskusia s prijímateľom  
„KANALIZÁCIA A ČOV VAŽEC“ 

 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 

 

10:20 – 10:35 Predstavenie projektu podporeného z OPŽP (PO 2) a diskusia s prijímateľom                                              
 „LIPANY BEZ POVODNÍ“                                             
 Mesto Lipany 

 

10:35 – 10:50 Predstavenie projektu podporeného z OPŽP (PO 3) a diskusia s prijímateľom                                              
 „KOMPLEXNÝ PROGRAM ZVÝŠENIA EFEKTÍVNOSTI VÝROBY TEPLA V 

HRIŇOVEJ S CIEĽOM ZNÍŽIŤ EMISIE CO2“ 
 Hriňovská energetická, s.r.o. 

 

10:50 – 11:05 Predstavenie projektu podporeného z OPŽP (PO4) a diskusia s prijímateľom  
 „ZAVEDENIE SEPAROVANÉHO ZBERU KOVOV A BRO NA ÚZEMÍ 

MESTA BANSKÁ BYSTRICA“ 
 Mesto Banská Bystrica 

 

11:05 – 11:20 Predstavenie projektu podporeného z OPŽP (PO5) a diskusia s prijímateľom  
 „REKONŠTRUKCIA NÁVŠTEVNEJ TRASY V DEMÄNOVSKEJ  ĽADOVEJ 

JASKYNI“ 
 Štátna ochrana prírody SR 

 

11:20 – 11:30 Diskusia, záver   

 

11:30 – 13:00 Obed 
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MAPA MIESTA REALIZÁCIE PODUJATIA 

AUSTRIA TREND Hotel****, Vysoká 2A, Bratislava  

 

Spojenie MHD do AUSTRIA TREND Hotela: 

 
1. z Hlavnej železničnej stanice Bratislava (príp. zastávky SAV) na zastávku Hodžovo 
námestie (do 7 min.): 

- Autobus č. 93, autobus č. 83 (zo SAV) na zastávku Hodžovo námestie, presun 
podchodom pešo cca 3 min. k hotelu;  

- Trolejbusy 206 a 212 (zo SAV) na zastávku Hodžovo námestie, zísť zo schodov dolu 
priamo pred hotel.   

 

2. z Autobusovej stanice Mlynské nivy – do 15 min. na zastávku Hodžovo námestie: 

- Trolejbusy č. 206 a 208 na zastávku Hodžovo námestie, presun podchodom pešo cca  
3 min. k hotelu. 


