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- účasť na výstave AQUA (stánok ASPEK)

- slávnostné odovzdávanie NPC ŽP SR 2021
- KPE 2022 





Legislatíva a výskum
Prierez najdôležitejších zmien legislatívy v oblasti odpadov a obalov za posledné 2 roky a pripravované zmeny
Pripravovaná nová právna úprava v ochrane ovzdušia
Emisie sulfánu z kanalizačnej siete - monitoring a úskalia riešenia

Obehové hospodárstvo a aplikačná prax
SAOH - Slovenská asociácia obehového hospodárstva ako nová aktivita ASPEK
5 rokov rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre obaly na Slovensku - ako systém prispieva k cieľom obehového
hospodárstva 
Emisie a smernica o vykazovanmí udržateľnosti 
Zariadenie na energetické zhodnotenie odpadov ako súčasť udržateľného obehového hospodárstva

Zaujímavé projekty, technológie a vízie 
Uhlíková stopa - jeden z prístupov dosiahnutia zero net 2050
Ekvitné financovanie projektov v odpadovom/obehovom hospodárstve

Prednášky KPE 2022 boli venované 3 témam: 



Prvý blok prednášok bol venovaný informácii o NPC ŽP SR 2021, EBAE a s prednáškou sa
predstavili aj laureáti odovzdávanej ceny, ktorí predstavili víťazné projekty
Všetky prednášky boli vysoko hodnotené, najmä kvôli aktuálnosti tém
Prezentácia o utilizácii CO2 v cementárenskom priemysle žiaľ nemohla byť prezentovaná,
kvôli nesúhlasu vlastníka technológie



Oceniť podnikanie, ktoré úspešne kombinuje inovácie a ekonomickú životaschopnosť s ochranou
životného prostredia
Organizátor - Generálne riaditeľstvo EK pre životné prostredie (DG Environment)
Európska podnikateľská cena za životné prostredie bola počas pandémie organizovaná online
Zapojenie Slovenska do EBAE z iniciatívy ASPEK – Asociácie priemyselnej ekológie na Slovensku
Prvý ročník súťaže o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR (NPC) – rok 2007
ASPEK je MŽP SR delegovaná do funkcie národného koordinátora súťaže
NPC ŽP SR 2021 sa uskutočnila napriek pandémii, ktorá však umožnila vykonať slávnostné
odovzdávanie cien až v roku 2022 
Tento ročník bol pod záštitou Ministra ŽP SR a s podporou MŽP SR

Cieľ Európskej podnikateľskej ceny za životné prostredie:



LAUREÁTI NÁRODNEJ PODNIKATEĽSKEJ
CENY ZA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE V SR 2021

Slávnostné vyhlásenie výsledkov Národnej podnikateľskej
ceny za ŽP v SR bolo v rámci medzinárodnej výstavy AQUA
za účasti verejnosti. Ceny odovzdával štátny tajomník MŽP
SR Mgr. Juraj Smatana so zástupcami ASPEK



YouTube portál NATUR-PACK
NATUR-PACK VEREJNOSTI - predchádzanie vzniku odpadov,
vrátane konceptu zero waste, triedenie a recyklácia odpadov,
ekovýchovné aktivity a programy pre školy i verejnosť

NATUR-PACK KLIENTOM - webináre pre výrobcov k zákonným
povinnostiam, informačné videá k legislatívnym povinnostiam,
príklady dobrej praxe výrobcov (CSR reportáže) a edukatívne
projekty výrobcov





Stánok ASPEK na výstave AQUA 2022
V stánku ASPEK na výstave AQUA 2022 bola možnosť prezentácie členov ASPEK
Túto možnosť využili firmy: INECS, ENVITECH s.r.o., ENEX consulting s.r.o. a NATUR-PACK a.s.
 V stánku ASPEK  bol prítomný aj bývalý generálny riaditeľ ASPEK Ing. Pavel Jech a zástupca Prezídia
ASPEK Ing. Július Jankovský z firmy APERTIS s.r.o.
Prezentácia ASPEK a KPE 2022 mali obrovský úspech o čom svedčí aj potreba rozšíriť kapacity
stánku aj na voľnú plochu pred stánkom, ako je vidieť na fotografiách nižšie



56 vystavovateľov
 

 ASPEK bol v pozícii odborného
garanta a zabezpečoval jeden z
dvoch hlavných sprievodných

odborných programov




