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Koncom novembra sa opäť uskutoční ďalší ročník
tradičnej medzinárodnej konferencie OCHRANA
OVZDUŠIA, ktorá si počas dlhoročnej existencie
získala popularitu a významné miesto v odborných
kruhoch. Na konferencii sa každoročne stretávajú
zástupcovia štátnej a verejnej správy, univerzít a firiem
pôsobiacich v tejto oblasti, ako aj experti, ktorí prezentujú svoje skúsenosti v rámci odborného programu
konferencie. V predbežnej pozvánke Vám chceme
ponúknuť možnosť zapojiť sa do príprav programu
formou odborného príspevku alebo propagácie vašej
spoločnosti. Ak máte zaujímavé poznatky a skúsenosti
zo svojej odbornej praxe, ktoré je možné prezentovať
v rámci aktuálnych tematických okruhov, neváhajte
nás kontaktovať. Tešíme sa na prípadnú spoluprácu
a na stretnutie s Vami v tradične inšpiratívnej atmosfére a príjemnom prostredí. Veríme, že sa vo vašom
jesennom časovom harmonograme ešte nájde miesto
pre naše odborné podujatie a že sa aj Vy zaradíte medzi priaznivcov tejto konferencie.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
TERMÍN A MIESTO KONANIA

11. – 13. november 2019
Štrbské Pleso, Hotel Patria****
ŠTRUKTÚRA PROGRAMU
Odborné a firemné prezentácie, postery, výstavka firemných produktov,
odborné diskusie, spoločenský program.

UBYTOVANIE
Účastníci si budú zabezpečovať INDIVIDUÁLNE priamo s hotelom PATRIA
na zákllade hromadnej rezervácie na konferenciu.
Pri rezervácii bude potrebné uviesť heslo „Ochrana ovzdušia“.
Dohodnuté ceny ubytovania:
1- posteľová izba Standard/ Lux .......................................... 78/98 Eur
2- posteľová izba Standard/ Lux ........................................ 88/108 Eur
Prístelka Standard/Lux ....................................................... 31/36 Eur
Appartman Standard/ Lux ............................................. 112/141 Eur
Organizátor zabezpečí aj limitovanú rezerváciu izieb v hoteli SOLISKO
(v blízkosti konania konferencie) s dohodnutými cenami.
Podrobné informácie budú uvedené v pozvánke s programom a so záväznou prihláškou, ktorú obdrží každý predbežne prihlásený účastník.

ROKOVACIE JAZYKY
Slovenčina, čeština, angličtina (s tlmočením).

TÉMY KONFERENCIE
1. Aktuálne otázky právnej úpravy
ochrany ovzdušia

2.
3.
4.
5.

Národné záväzky znižovania emisií
Stratégia zlepšenia kvality ovzdušia
Zmena klímy

Príspevky prezentované na konferencii budú publikované v originálnom (rokovacom) jazyku v recenzovanom zborníku, ktorý bude 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 recenzovanom zborníku aj so zľavou na
účastníckom poplatku.

INFORMÁCIA PRE PREDNÁŠATEĽOV

Znižovanie emisií z priemyslu
BAT technológie Ù Priemyselné emisie

6.
7.
8.
9.
10..
10

PUBLIKÁCIA PRÍSPEVKOV

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.

Monitorovanie emisií a kvality ovzdušia
Smogové situácie a ako ich zmierňovať
Spaľovanie odpadu
Kvalita ovzdušia a zdravie obyvateľstva

DÔLEŽITÉ TERMÍNY
Návratka predbežnej prihlášky pre vystúpenie

14. jún 2019
Oznámenie autorom o akceptovaní príspevku

Prípadové štúdie na zlepšenie kvality
ovzdušia

28. jún 2019

Doprava v aglomeráciách Ù Lokálne kúreniská

1. október 2019

OCHRANA OVZDUŠIA 2019

Zaslanie úplného textu príspevku

