
Dôležité termíny: 

Zaslanie predbežných prihlášok (s abstraktmi príspevkov): do 30.11.2019 

Informácia autorom o prijatí príspevkov: do 10.1.2020 

Zaslanie plných textov prednášok a posterov: do 10.2.2020 

 

Konečný program konferencie spolu so záväznými prihláškami bude zaslaný 

s druhým cirkulárom v priebehu januára 2020.  

 

Predbežná výška konferenčného poplatku je 160,- Eur, pre študentov 100,- 

Eur. Pre členov AČE SR a CzWA sa počíta so zľavneným poplatkom. Zľava 

bude poskytnutá aj za prezentáciu firiem, ktoré sú korporatívnymi členmi 

AČE SR a CzWA.  

Ubytovanie a strava budú zabezpečené v tom istom objekte ako samotná 

konferencia. Okrem odbornej časti bude zabezpečený aj spoločenský 

program umožňujúci nadviazanie alebo udržiavanie vzájomných odborných 

aj osobných kontaktov. 

 

Rezerváciu ubytovania v Hoteli Senec (www.hotelsenec.sk) si bude 

zabezpečovať každý účastník samostatne. Bližšie informácie budú uvedené 

v druhom cirkulári. Po vyčerpaní ubytovacej kapacity v hoteli Senec bude 

možné ubytovanie účastníkov vo vedľajšom hoteli Delfín 

(www.hoteldelfin.sk). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASOCIÁCIA ČISTIARENSKÝCH EXPERTOV SR  

CzWA – ASOCIACE PRO VODU ČR 

Oddelenie environmentálneho inžinierstva FCHPT STU Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vás pozývajú na 

 

 KONFERENCIU S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU 

 

 

KALY A ODPADY 

2020 
 

 

 

 

 

 

Prvý cirkulár  

 

Hotel Senec, Senec 

 

19.-20. marec 2020 

 

 



Základné informácie o konferencii Kaly a odpady 2020: 
 

Termín a miesto konania:    

19.-20. marec 2020 

Hotel Senec, Slnečné jazerá – Sever, 903 01 Senec 

 

Organizátori: 

Asociácia čistiarenských expertov SR 

CzWA – Asociace pro vodu ČR 

v spolupráci s OEI FCHPT STU, Bratislava 

 

Odborní garanti konferencie: 

Prof. Ing. Miroslav Hutňan, PhD., OEI FCHPT STU, Bratislava 

Prof. Ing. Pavel Jeníček, PhD., VŠCHT, Praha 

 

Programový výbor konferencie:  

Ing. Marián Bilanin, PhD., VEOLIA StVPS, a.s., Banská Bystrica 

Prof. Ing. Michal Dohányos, PhD., VŠCHT, Praha 

Prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD., OEI FCHPT STU, Bratislava 

Ing. Juan José Chávez Fuentes, PhD.,Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava 

Ing. Zuzana Imreová, PhD., OEI FCHPT STU, Bratislava 

Ing. Katarína Kozáková, VÚVH, Bratislava 

 

Organizačné zabezpečenie konferencie:   

Prof. Ing. Miroslav Hutňan, PhD., OEI FCHPT STU, Bratislava 

Prof.Ing. Igor Bodík, PhD., OEI FCHPT STU Bratislava 

 

Sekretariát konferencie:  
Marta Onderová, Silvia Zaťková  

Oddelenie environmentálneho inžinierstva, FCHPT STU,   

Radlinského 9,  

812 37 Bratislava 1 

tel.: 02 / 59325387  

e-mail: marta.onderova@stuba.sk, silvia.zatkova@stuba.sk  

miroslav.hutnan@stuba.sk, igor.bodik@stuba.sk 

 

 

Asociácia čistiarenských expertov SR, Asociace pro vodu ČR a Oddelenie 

environmentálneho inžinierstva FCHPT STU organizujú v dňoch 19.-

20.3.2020 tradičnú konferenciu Kaly a odpady 2020.  

Hlavným cieľom konferencie bude vytvoriť priestor pre otvorenú prezentáciu 

najnovších informácií, výskumných poznatkov a prevádzkových skúseností 

z nasledovných oblastí: 

 aktuálne legislatívne a normotvorné aktivity v oblasti kalov a odpadov  

 kalové hospodárstvo čistiarní odpadových vôd, technológie spracovania 

kalov 

 odpadové hospodárstvo, spracovanie a zhodnocovanie odpadov 

 recyklácia odpadov 

 skládky odpadov 

 monitoring a analýza kalov a odpadov 

 energetické využitie odpadovej a cielene pestovanej biomasy ako 

obnoviteľného zdroja energie, bioplynové stanice. 

V rámci konferenčnej časti budú na základe prihlásených príspevkov 

vytvorené  prednáškové bloky a spoločná posterová sekcia.  
 

Predbežnú prihlášku na konferenciu zasielajte na adresu sekretariátu 

konferencie (p. Onderová). Záujemcov o aktívnu účasť na konferencii 

žiadame o zaslanie abstraktu svojho príspevku v rozsahu maximálne 1 

strana formátu A4 na e-mailovú adresu miroslav.hutnan@stuba.sk do 

30.11.2019.  

O zaradení konkrétnych prác medzi prednášky alebo postery rozhodne 

programový výbor konferencie. O rozhodnutí budú autori informovaní do 

10.1. 2020. 
 

Na konferencii bude daný priestor aj na prezentáciu firiem. Možné formy 

prezentácie sú distribúcia firemných materiálov spolu s materiálmi 

konferencie účastníkom konferencie, prezentačná strana v zborníku 

konferencie a výstavka v priestoroch konania konferencie. Záujem firmy o 

prezentáciu vyznačte v predbežnej prihláške. 
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Predbežná prihláška na konferenciu Kaly a odpady 2020 
 

 

 
Meno: ................................................................................................................... 

 

Organizácia: ......................................................................................................... 

 

Adresa + tel. + e-mail: ..................................................................................... 

 

.............................................................................................................................. 

 

......................................................................................................................... 

 

Chcem sa zúčastniť bez príspevku:   áno - nie 

 

Chcem prezentovať:     prednášku - poster 
 
 

 

Abstrakt príspevku s názvom, autorským kolektívom a pracoviskom ( rozsah max. 

1 strana A4) pošlite na adresu: miroslav.hutnan@stuba.sk..  

 

 

 

Máme záujem o prezentáciu firmy:   áno - nie 

 

Forma prezentácie:     distribúcia materiálov 

 

prezentácia v zborníku 

 

výstavka v priestoroch 

konania konferencie

   

   

 

 

Dátum:      Podpis: 

Predbežná prihláška na konferenciu Kaly a odpady 2020 
 

 

 
Meno: .................................................................................................................. 

 

Organizácia: ........................................................................................................ 

 

Adresa + tel. + e-mail: ........................................................................................ 

 

.............................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................ 

 

Chcem sa zúčastniť bez príspevku:   áno - nie 

 

Chcem prezentovať:     prednášku - poster 
 
 

 

Abstrakt príspevku s názvom, autorským kolektívom a pracoviskom ( rozsah max. 

1 strana A4) pošlite na adresu: miroslav.hutnan@stuba.sk..  

 

 

 

Máme záujem o prezentáciu firmy:   áno - nie 

 

Forma prezentácie:     distribúcia materiálov 

 

prezentácia v zborníku 

 

výstavka v priestoroch 

konania konferencie 

    

 

  

 

Dátum:      Podpis: 


