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Opäť po roku si vás dovoľujeme pozvať na medzinárodnú
konferenciu OCHRANA OVZDUŠIA, ktorá sa
uskutoční tradične koncom novembra vo Vysokých
Tatrách. Toto úspešné odborné podujatie poskytuje
priestor a dáva príležitosť odborníkom z praxe, zo štátnej
správy, samosprávy ako aj z výskumných inštitúcií
a z prostredia akademickej obce, aby sa každoročne
stretli,
vymenili si skúsenosti a nadviazali nové
pracovné kontakty v tejto oblasti. V rámci tematických
okruhov vám rovnako ako po minulé roky poskytujeme
príležitosť na prezentáciu vašich poznatkov a skúseností
z praxe, je tu príležitosť aj na diskusiu, na prezentáciu
vašej spoločnosti a vašich projektov, prípadne produktov
zameraných na ochranu kvality ovzdušia. Príďte sa
stretnúť, podiskutovať a odprezentovať novinky z vášho
firemného prostredia. Tešíme sa na stretnutie s vami
v príjemnom prostredí hotela Patria.

TÉMY KONFERENCIE

1.
2.
3.

4.
5.

Nové právne predpisy
ochrany ovzdušia
Emisie z poľnohospodárstva
a zo spracovania biologických
odpadov
Kvalita ovzdušia
> Emisie z lokálnych kúrenísk,
domácností a malých zdrojov
> Emisie z dopravy
> Monitorovanie kvality ovzdušia

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
TERMÍN A MIESTO KONANIA

22. – 24. november 2017

Štrbské Pleso, Hotel Patria****
ŠTRUKTÚRA PROGRAMU

Odborné a firemné prezentácie, postery, výstavka
firemných produktov, odborné diskusie, spoločenský
program.
UBYTOVANIE

Zabezpečí organizátor priamo v mieste konania
konferencie.
ROKOVACIE JAZYKY

Slovenčina, čeština, angličtina (s tlmočením).
PUBLIKÁCIA PRÍSPEVKOV

Príspevky prezentované na konferencii budú
publikované v originálnom (rokovacom) jazyku
v zborníku, ktorý bude v printovej aj v CD podobe
súčasťou konferenčného balíčka pre účastníkov.
SEKCIA ODBORNÝCH POSTEROV
PRE DOKTORANDOV VYSOKÝCH ŠKÔL

Priestor vyčlenený pre vystavenie aj publikáciu
odborných posterov s tématikou ochrany ovzdušia
umožní prezentáciu poznatkov doktorandov vysokých
škôl s možnosťou ich publikácie v zborníku
aj so zľavou na účastníckom poplatku.
INFORMÁCIA PRE PREDNÁŠATEĽOV

V prípade prihlásenia príspevku / posteru
prostredníctvom predbežnej prihlášky je potrebné
v stanovenom termíne poslať stručnú anotáciu
v rozsahu cca 10 viet na e-mail
organizačného garanta konferencie.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY
Návratka predbežnej prihlášky pre vystúpenie

Priemyselné emisie
> Najlepšie dostupné techniky
a ich uplatňovanie v praxi
> Monitorovanie emisií
Zmena klímy

OCHRANA OVZDUŠIA 2017

11. september 2017
Oznámenie autorom o akceptovaní príspevku

29. september 2017
Zaslanie úplného textu príspevku

20. október 2017

