Mediální partner

21. listopadu 2018
9,00 – 9,30

Registrace účastníků

9,30 – 9,50

Ing. Bc. Jan Maršák, MŽP
Aktuální změny zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů

9,55 – 10,15

Ing. Petr Havelka, ČAOH
Změny odpadového zákona z pohledu ČAOH

10,20 – 10,40

Ing. Vojtěch Pilňáček, MŽP
Normy na skládkování (Novela vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu)

10,45 – 11,05

Přestávka na kávu

11,05 – 11,25

Ing. Zdeňka Podolská, SZÚ
Certifikovaná metodika nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních
a jim podobných zařízení

11,30 – 11,50

Ing. Gabriela Šimonová, ČIA
Implementace revidované normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
ve zkušební laboratoři

11,55 – 13,10

Oběd

13,10 – 13,30

David Lukáč, EKOKOM
Metodika analýz komunálních odpadů

13,35 – 13,55

RNDr. František Eichler, Ph.D., Zkušební laboratoř optické
a fluorescenční mikroskopie
Technika stanovení složení odpadů optickou a fluorescenční mikroskopií

14,00 – 14,20

Ing. Ladislava Matějů, Zdislava Boštíková, Martina Štěpánková, SZÚ
Zkušenosti s ověřováním účinnosti hygienizace technologií zpracovávajících
bioodpady

14,25 – 14,45

Přestávka na kávu

14,45 – 15,05

Ing. Dana Vejmelková, Ph.D., VŠCHT
Detekce genů rezistence na antibiotikách v kalech z čistíren odpadních vod

15,10 – 15,30

Mgr. Zdislava Boštíkova, Ladislava Matějů, Martina Štěpánková, SZÚ
Stanovení indikátorových organismů v kompostech metodou Colilert -18

15,35 – 15,55

Mgr. Markéta Svobodová, ÚKZÚZ
Ekotoxikologické hodnocení organických hnojiv

16,00 – 16,20

Ing. Gabriela Jírová, SZÚ
Toxicita odpadních vod ze zdravotnických zařízení stanovená různými
biologickými testy

16,25 – 16,45

Ing. Tomáš Bouda, ALS Czech Republic, s.r.o.
Stanovení mikroplastů v sedimentech

17,00

Odchod na exkurzi

17,15 – 19,00

Exkurze do sklepení litomyšlského zámku spojená s ochutnávkou vína

19,30 – 02,00

Společenský večer s hudbou a tancem
22. listopadu 2018

8,30 – 9,00

Registrace účastníků

9,00 – 9,20

Ing. Vladimír Bláha, EMPLA AG spol. s r.o.
Problematika využití sedimentů na zemědělské půdě, testování
dle vyhlášky č. 257/2009 Sb.

9,25 – 9,45

Ing. Magda Vičíková, agriKomp Bohemia s.r.o.
Nová technologie zařízení na chemickou úpravu kapalné frakce digestátu
a rozšíření jeho využití

9,50 – 10,10

Ing. Václav Šísek, ALS Czech Republic, s.r.o.
Perzistentní organické polutanty (POPs) ve vodách, zeminách a v odpadních
materiálech

10,15 – 10,35

Přestávka na kávu

10,35 – 10,55

Mgr. Petra Urbanová, MŽP
Právní úprava nakládání se stavebními odpady a požadavky na jejich kvalitu

11,00 – 11,20

zástupce společnosti, AZS 98, s. r. o
Problematika výsledků ekotoxicity ve stavebních a demoličních odpadech
a recyklátech

11,25 – 11,45

Ing. Tomáš Bouda, ALS Czech Republic, s.r.o.
Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů v odpadech
uvolňovaných z pracovišť s možností jejich zvýšeného obsahu

11,50 – 12,00

Diskuse a ukončení konference

12,10

Oběd

Posterová sekce
Jakub Fišer, ALS Czech Republic, s.r.o., Azbest – problematika vzorkování a stanovení azbestu
v pevných materiálech a v ovzduší (vnitřní a pracovní)

Informace a přihlášky

Adresa

• Bc. Alena Pecinová,
tel. 606 730 325

•Píšťovy 820, Chrudim 537 01

Email
•alena.pecinova@ekomonitor.cz

1. Konference se bude konat ve dnech 21. – 22. listopadu 2018 v konferenčních
prostorách hotelu Zlatá Hvězda v Litomyšli (Smetanovo nám. 84, 570 01 Litomyšl,
mobil: +420 734 670 355, tel: +420 461 615 338, tel: +420 461 614 834,
recepce.zlata.hvezda@lit.cz, zlata.hvezda@lit.cz, www.zlatahvezda.com.)
2. Výše vložného vč. DPH
vložné na celou akci
4.000 Kč
jednodenní vložné
3.400 Kč
vložné pro autory referátů a posterů
2.500 Kč
Uhraďte do 10. 11. 2018 na č. ú. 19-5234530277/0100 KB Chrudim, variabilní symbol
181121 DIČ: CZ15053695, IČO: 15053695, spis. Značka v obch. Rejstříku: C 1036
u rejstříkového soudu v Hradci Králové SWIFT CODE – KOMBCZPP, IBAN – CZ
0801000000195234530277. Ve vložném je zahrnuta účast na konferenci, strava (obědy
a spol. večer), občerstvení a sborník v elektronické podobě. Zahraničním účastníkům
vzhledem k vysokým převodním bankovním poplatkům doporučujeme platbu v hotovosti
u registrace.
3. Pro účastníky je formou opce rezervováno ubytování do 30. září 2018 v Hotelu Zlatá
Hvězda. Účastníci si v rámci této rezervace objednávají a hradí ubytování sami (nikoli
prostřednictvím organizátorů). V objednávce ubytování adresované Hotelu Zlatá Hvězda
laskavě uveďte, že jste účastníky konference ANALYTIKA ODPADŮ, organizované
společností Vodní zdroje Ekomonitor. UBYTOVÁNÍ JE NUTNÉ OBJEDNÁVAT PŘÍMO
V HOTELU TELEFONICKY NEBO E-MAILEM. Z DŮVODU OPCE BUDOU REZERVAČNÍ
INTERNETOVÉ PORTÁLY AVIZOVAT JIŽ PLNOU OBSAZENOST. Cena za ubytování
v jednolůžkovém pokoji je 1.100 Kč, ve dvoulůžkovém pokoji 1.800 Kč. V ceně
ubytování je zahrnuto DPH, snídaně i rekreační poplatek.
4. Stravování pro účastníky bude zajištěno v hotelu. Částka za obědy a společenský

večer je již zahrnuta ve vložném.
5. Do programu prvního dne konference bude zdarma zahrnuta exkurze do sklepení
litomyšlského zámku, která bude spojena s ochutnávkou vín. Rozsáhlé sklepení
státního zámku Litomyšl, památky zapsané na Seznamu UNESCO, je exkluzivním
prostorem s neopakovatelnou atmosférou. Stálou expozici soch Olbrama Zoubka doplnilo
12. dubna 2014 voskové „Srdce pro Václava Havla“.
6. Daňový doklad obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky u registrace.

Přejete-li si obdržet daňový doklad o zaplacení vložného dříve, zašleme Vám jej
na vyžádání. Podpisem a odesláním přihlášky vyjadřují účastník a vysílající
organizace souhlas s organizačními pokyny a cenami.
7. Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně (nejpozději do 10. 11. 2018).
Nestornuje-li účastník přihlášku včas, uhrazené platby nevracíme a neuhrazené
platby dodatečně fakturujeme. Vyslání náhradníka je možné.

Závazná přihláška na konferenci

vyplňte (nehodící se škrtněte) a odešlete do 10. 11. 2018 na adresu:
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III,
nebo na e-mail alena.pecinova@ekomonitor.cz
titul, jméno, příjmení
název a adresa plátce
(firmy)
č. účtu plátce
DIČ a IČ
telefon
e-mail

Závazně se přihlašuji k účasti na konferenci Analytika odpadů V ve dnech ………………….....
 poukazuji částku ………..………… Kč (var. Symbol 181121)
na úč. 19-5234530277/0100*
 částka ve výši …………………….…. Kč bude uhrazena v hotovosti v den konání akce *
vlozne na celou akci

4.000,- Kč

vlozne na 1 den

3.400,- Kč

vlozne autorske**

2.500,- Kč

exkurze 21. 11.

ANO

NE

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
**Autorske vlozne hradí první autori referatu a plakatovych sdelení.
Datum, razítko a podpis

*Požadované služby zaškrtněte

