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Program
09:30 hod. - 10:00 hod. Príjem a registrácia účastníkov

10:00 hod. - 10:20 hod. Otvorenie a privítanie
Manfred Wierichs
prezident EQAR

  O ciálny príhovor
László Sólymos (zodpovedanie kladených otázok)
Minister životného prostredia Slovenskej republiky

10:20 hod. - 10:40 hod. Európa s efektívnym hospodárstvom surovín - C&D Waste protocol
Vincent Basuyau
Komisia EÚ, DG Internal Market

10:40 hod. - 11:00 hod. Európske ciele recyklačného stavebného hospodárstva
Miroslav Mikolášik (zodpovedanie kladených otázok)
Poslanec Európskeho parlamentu

11:00 hod. - 11:30 hod. Prestávka na kávu

11:30 hod. - 12:30 hod. Diskusia na pódiu:
Recyklácia stavebných materiálov v Európe – efektívny motor alebo
koncové svetlo?

Diskutujúci:

Vincent Basuyau
Komisia EÚ, DG Internal Market

Ludvik Janco
Prezident ZRSM a viceprezident EQAR, Slovenská republika

Dr. Miroslav Skopan
prezident ARSM,Česká republika

Dipl.-Ing. Mag. jur. Thomas Kasper
prezident BRV, Rakúsko

Marc-Johann Bollig
Predseda EQAR, Spolková republika Nemecko

10 rokov združenia EQAR
Vážené dámy a páni,

v roku 2006 založili národné zväzy na recykláciu stavebných materiálov ako aj podniky z členských
štátov EÚ zaoberajúce sa recykláciou Európske združenie kvality pre recykláciu, zapísaný zväz
(European Quality Association for Recycling e.V. (EQAR)) ako Európsky holdingový zväz pre recyk-
láciu stavebných materiálov. V ich cieľoch sa zjednotili zakladajúci členovia: Minerálne stavebné
a demolačné odpady predstavujú cenný zdroj, z ktorého je vďaka kvalitatívne dokonalej recyklácii
stavebných materiálov možné vyrobiť hodnotné stavebné produkty.

Združenie EQAR sa od začiatku svojho založenia zasadzuje o zlepšené rámcové podmienky
recyklačného stavebného hospodárstva v Európe. K tomu z pohľadu EQAR patria aj jednotné európs-
ke štandardy pre recyklované stavebné materiály. Vďaka európskym harmonizovaným výrobným
normám pre hrúbku zrna hornín a neviazané zmesi hornín bol pre recyklované stavebné materiály
vytvorený už jednotný technický štandard.

Na základe tohto štandardu sa aj pre ekologické vlastnosti recyklovaných stavebných materiálov
v rámci Európy de nujú jednotné kontrolné metódy a kategórie výkonov. Tým boli tiež konečne
zrealizované predpoklady pre stav produktov recyklovaných stavebných materiálov. Lebo len vďaka
normovanej a kvalitatívne zabezpečenej kvalite produktov je možné dosiahnuť potrebnú akceptáciu
recyklovaných stavebných materiálov.

Sme presvedčení, že recyklácia stavebných materiálov za zlepšených rámcových podmienok môže
viac prispieť k Európe s lepším využívaním surovín, a že k takejto Európe aj prispeje.

Dovoľujeme si Vás pozvať v rámci nášho jubilejného kongresu na diskusiu o stave recyklačného
stavebného hospodárstva v Európe, o inováciách a perspektívach.

Tešíme sa na Vašu návštevu a na podnetné rozhovory!

Manfred Wierichs
prezident EQAR



Johannes Egartner
konzorcium pre stavebný odpad, Taliansko

Ing. T.J. Koppelmann
BRBS, Holandsko

potom:

Otázky/diskusia účastníkov: Želania a nápady v brandži

12:30 hod. - 13:30 hod. Obedňajšia prestávka

13:30 hod. - 13:50 hod. Geogénne koncentrácie pozadia v pôdach
Dr. Clemens Reimann
Nórsky geologický dohľad (NGU), Nórsko

13:50 hod. - 14:00 hod. Udelenie ceny EQAR 2016

14:00 hod. - 14:20 hod. Od stavebného odpadu po RC betón
Radim Polák
GB ENERGY EUROPE s.r.o.,Česká republika

14:20 hod. - 14:40 hod. Najlepšie praktiky v Európe: Jednotné regulácie pre stavebné
RC materiály v Európe – správa z CEN TC 154 - agregáty
Jonathan Simm
Technický riadireľ, Flood management, HR Wallingford,
Spojené kráľovstvo

14:40 hod. - 15:00 hod. Diskusia

15:00 hod. - 15:30 hod. Prestávka na kávu

15:30 hod. - 15:50 hod. Prírodné spojivo pre recyklované stavebné materiály
Carlo Brandstätter

   Terra rm s.r.o., Spolková republika Nemecko

15:50 hod. - 16:10 hod. Inovácia stacionárnej a mobilnej recyklácie stavebných materiálov
Helmut Kreutzer
Technicko-obchodný riaditeľ, Keestrack Group, Belgicko

16:10 hod. - 16:30 hod. Zlepšenie kvality vďaka príprave za mokra
Iain Walker
TerexGB Ltd. Dungannon, Co. Tyrone, Spojené kráľovstvo

Vittorio E. Cucurnia
Matec Machinery Technology, Taliansko

16:30 hod. - 17:00 hod. Diskusia

17:00 hod. Koniec konferencie

Celkové moderovanie: Michael Brookshaw
Global distributor manager Keestrack Group, Belgicko

Kongresové jazyky sú: nemčina, angličtina a slovenčina.

Večerné podujatie dňa 23. septembra 2016

19:00 hod. - cca 23:00 hod. Spoločná večera v reštaurácii Traja mušketieri
Sládkovičova 858/7, 811 06 Bratislava (www.trajamusketieri.sk)

Zhromaždenie členov dňa 22. septembra 2016

11:00 hod. - 13:00 hod. Schôdza Technického výboru EQAR

13:00 hod. - 14:00 hod. Obedné občerstvenie

14:00 hod. - 17:00 hod. Zhromaždenie členov (interné podujatie pre členov EQAR)

19.00 hod. Večera v reštaurácii Modrá Hviezda,
Beblavého 14, 811 01 Bratislava (www.modrahviezda.sk)



Informácie a organizácia:

Spoločnosť na podporu Nemeckého stavebníctva v poverení združenia EQAR - European Ouality
Association for Recycling e.V.
Kronenstraße 55-58, D-10117 Berlin
Telefón: +49 (0) 30 / 203 14-554, telefax: +49 (0) 30 / 203 14-565
E-mail: mail@eqar.info, internet: www.eqar.info

Poplatok za konferenciu:

Vrátane publikácie, nápojov počas prestávok a občerstvenia

250,00 € poplatok za konferenciu plus DPH
120,00 € poplatok za konferenciu pre úradných zástupcov a vysoké školy plus DPH
120,00 € večerné podujatie vrátane nápojov a transféra plus DPH

Miesto konania konferencie:

Radisson Blu Carlton Hotel Bratislava
Hviezdoslavovo námestie 185/3,81102 Bratislava, Slovenská republika
Telefón: +421 2 593 900 00, internet: www.radissonblu.com/Bratislava

Možnosti nocľahu:

Pod heslom „Kongres EQAR 2016“ si môžete až do 31. augusta 2016 individuálne rezervovať izby v
hoteli Radisson Blu Carlton Bratislava nasledovne:

Jednoposteľová izba 115,00₠ / noc vrátane raňajok
dvojposteľová izba 125,00 ₠ / noc vrátane raňajok

Na rezerváciu izby použite nasledovný link:
https://www.radissonblu.com/booking-entrance?language=en&sitaCode=BTSZH&arrival=22/09/
2016&departure=24/09/2016&paccode=EQAR

Poloha:

Hotel Radisson Blu Carlton v
Bratislave sa nachádza v centre
historického starého mesta, len 100
metrov vzdialený od Slovenského
národného divadla alebo Slovens-
kej  lharmónie.

Hotel sa nachádza len 30 minút
cesty autom z letiska vo Viedni a 10
minút z letiska v Bratislave.

Obchodné centrá Tower 115, ná-
kupné centrum Apollo a CBC-Tower
Bratislava sa nachádzajú taktiež
v bezprostrednej blízkosti hotela
Radisson Blu Carlton.


