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Ako sa už stalo tradíciou aj tento rok pre Vás pripravujeme medzinárodnú konferenciu OCHRANA OVZDUŠIA 2021, ktorú by sme radi usporiadali v tradičnom
termíne a prostredí. Pandemická situácia sa v našej krajine momentálne upokojila
a preto nám zostáva len veriť, že v novembrovom termíne bude situácia priaznivá natoľko, aby sme sa mohli po dvoch rokoch stretnúť aj prezenčne a súbežne plánujeme
aj online. Pripravili sme pre Vás široký výber tém spojených s aktuálnou problematikou v oblasti ochrany ovzdušia. V prípade, že máte zaujímavé poznatky a skúsenosti
o ktoré sa chcete podeliť s ostatnými odborníkmi v tejto oblasti, pošlite nám avízo
spolu s anotáciou a radi Vás zaradíme do programu konferencie. Ak sa chcete konferencie zúčastniť ako účastník, predbežne sa prihláste a na základe toho Vám pošleme
pozvánku s programom a so záväznou prihláškou. Konferencia je určená firmám,
pôsobiacim v tejto oblasti a zástupcom štátnej správy a verejnej správy, univerzít ako
aj expertom, aby si navzájom mohli vymeniť skúsenosti a prediskutovať aktuálne
problémy. Veríme, že si vyhradíte čas na toto tradičné odborné podujatie a budeme
sa môcť s Vami stretnúť v príjemnom prostredí hotela Patria na Štrbskom Plese, kde
si táto konferencia už našla svoj domov počas mnohých rokov svojej existencie.

TÉMY KONFERENCIE
1.

Nová právna úprava ochrany ovzdušia, ciele v zlepšovaní
ochrany ovzdušia na medzinárodnej a národnej úrovni

2.

Súčasná a pripravovaná legislatívna stratégia boja
so zmenou klímy – mitigačné a adaptačné opatrenia

3.

Zmena klímy, uhlíková stopa, uhlíková neutralita,
obchodovanie s emisnými kvótami

4.

Priemyselné emisie, nové trendy
a technológie znížovania emisií

5.

Domáce a lokálne kúreniská,
ich podiel na znečistení ovzdušia, opatrenia

6.
7.

Meranie emisií a monitorovanie kvality ovzdušia

8.

Automobilová, železničná a letecká doprava,
ich podiel a stratégie na ochranu kvality ovzdušia

9.

Znečistené ovzdušie a jeho podiel na zdraví obyvateľstva

10.

Riadenie kvality ovzdušia, nové prípadové štúdie

Ako ovplyvnila pandémia COVID–19 kvalitu ovzdušia?
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
TERMÍN A MIESTO KONANIA

24. – 26. november 2021
Štrbské Pleso, Hotel Patria****
ROKOVACIE JAZYKY
Slovenčina, čeština.

VSTUP NA KONFERENCIU
Vstup na konferenciu sa bude riadiť platnými nariadeniami a vyhláškami RÚVZ súvisiacimi s aktuálnou pandemickou
situáciou. Podmienky pre vstup na podujatie budú upresnené v pozvánke s programom, ktorú obdrží každý predbežne
prihlásený záujemca najneskôr mesiac pred konaním konferencie. V prípade, že v tom čase nebude povolená možnosť organizácie hromadných podujatí, konferencia sa uskutoční len v online priestore.

UBYTOVANIE
Účastníci si budú zabezpečovať INDIVIDUÁLNE priamo s hotelom PATRIA na základe 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.

PUBLIKÁCIA PRÍSPEVKOV
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
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

3. september 2021
Oznámenie autorom o akceptovaní príspevku

20. september 2021
Zaslanie úplného textu príspevku

22. október 2021

