
7.  –  9. 6. 2016
Účelové zariadenie Kancelárie Národnej rady SR 

Častá – Papiernička, Slovenská republika

GPS: 
N 48° 23' 38.94"  
E 17° 17' 57.58"

Z prospektu účelového  zariadenia Kancelárie NR SR (vydalo ERPO, Bratislava):
Účelové zariadenie (ÚZ) leží v malebnom prostredí chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty 
približne 40 km severozápadne od Bratislavy. Z hlavného mesta Slovenskej republiky je dostupné 
po priamo po ceste prvej triedy smerom na Pezinok a Modru, alebo diaľnicou na Senec a následne 
smerom na Pezinok a Modru.
Okolité Malé Karpaty sú v podstate pokračovaním Álp a vstupným horstvom do Karpát, druhého 
najväčšieho horstva Európy, dlhého 1 300 km. Napriek prívlastku „malé“ patria rozlohou medzi 
najväčšie veľkoplošné chránené územia v SR. Zaraďujú sa medzi tie pohoria SR, ktoré si uchovali 
svoj prirodzený krajinný a vegetačný charakter s množstvom vzácnych rastlinných druhov, 
atraktívnych geologických útvarov a foriem.

„starým veciam nová šanca“

                                                    Partneri                                                                                           Mediálni partneri

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
STROJNÍCKA FAKULTA

Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky 
a manažérstva kvality

a
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR

Vás srdečne pozývajú 
na 22. ročník 

medzinárodnej 
konferencie

TOP 2016



Vážené dámy, vážení páni,

22. ročník medzinárodnej konferencie „Technika ochrany prostredia – TOP“ nadväzuje na predchádzajúce úspešné ročníky, 
ktoré sa stali tradičným miestom vzájomnej výmeny názorov, skúseností a nových poznatkov odborníkov, ktorým nie je 
ľahostajná otázka životného prostredia.

Záštitu nad konferenciou prevzali

minister životného prostredia Slovenskej republiky
rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Konferencia je zameraná na tematické okruhy

I. Stratégia ochrany životného prostredia (Garant: MŽP SR)

 Program odpadového hospodárstva
 nakladanie s odpadmi v kontexte nového zákona o odpadoch  
 recyklujúca spoločnosť 
 dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky (EMAS, EKO LABEL, Zelené obstarávanie,...)
 najlepšie dostupné technológie (BAT, BREF)  

II. Materiálové zhodnocovanie odpadu (Garant: STU BA)

 nízkoodpadové a bezodpadové technológie 
 „best practise“ pri zhodnocovaní priemyselného a komunálneho odpadu
 stavebný odpad – významný prúd odpadov národného hospodárstva 
 komunálny odpad – kritická komodita v systéme odpadov 

III. Odpady z automobilového priemyslu (Garant: ZAP SR)

 odpady v životnom cykle automobilu
 technológie a zariadenia na zhodnocovanie odpadov  zo starých vozidiel 
 efektívnosť reťazca zhodnocovania odpadov v životnom cykle automobilu
 efektívna spolupráca a výskumná platforma ako nástroje efektívnejšieho zhodnocovania 

IV. Odpady ako významný zdroj energie (Garant: MŽP SR)

 technológie efektívnej úpravy odpadov do formy palív   
 zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov
 stav konca odpadu, alternatívne (TAP) a druhotné palivá (tuhé, kvapalné a plynné) 

V. Obnoviteľné zdroje energie (Garant: MH SR)

 diverzifikácia energetických zdrojov 
 efektívnosť a dopady využívania obnoviteľných zdrojov energie
 technológie a zariadenia pre obnoviteľné zdroje energie

Cena TOP 2016

Organizačný výbor vyhlasuje 17. ročník súťaže o Cenu TOP v kategóriách: 

 Environmentálna technológia (do súťaže môžu firmy prihlásiť nové technológie, stroje a zariadenia 
       - hodnotí komisia  rektora STU)
 Progresívna idea (do súťaže sú automaticky zaradené príspevky uverejnené v zborníku a odprednášané na konferencii 
       - hodnotí komisia ministra ŽP SR)
 Študentská práca (do súťaže sa môžu prihlásiť študenti vysokých škôl a univerzít zdarma s diplomovou prácou 
       do 1. 6. 2016 - hodnotí komisia SjF STU)

Rokovacie jazyky konferencie: slovenský, český a anglický jazyk

Čestné predsedníctvo

Constantin Bungău (RO)
Martin Car (A)
Helmut Dispert (DE)
Juraj Dlhopolček (SK)
Rade Doroslovački (SRB)
Vojtech Ferencz (SK) 
Pavel Gombík (SK)
Tomaš Havlík (SK)
Jaroslav Holeček (SK)
František Hrdlička (ČR)
Gregory Makrides (CY)

Medzinárodný programový výbor

Ľubomír Šooš (SK), predseda
Emília Boďová (SK)
Miroslav Badida (SK)
Pasquale Daponte (IT)
Petrin Drumea (RO)
Anna Frangipane (IT)
Pavol Fedorkovič (SK)
Ján Líška (SK)
Pavol Prepiak (SK)
Ján Pribula (SK)
Pavel Kovač (SRB)
Alexander Shmatov (BY)
Alois Studenic (A)
Franz Wintner (A)
Miloradov Mirjana Vojinovič (SRB)

Motto: Environmentálne myslenie tvorí novú hodnotu

Dagmar Juchelková (ČR)
Andrzej Korczak (PL)
Viera Krakovská  (SK)
Stanisłav Legutko (PL)
Vladimir Martsinkovsky (PL)
Alexander Parchakov (RUS)
Dušan Petráš (SK)
Juraj Sinay (SK) 
Dainius Udris (LT)
Jozef Uhrík (SR)
Michal Sýkora (SK)

Organizačný výbor

Ľudovít Kolláth - predseda
Juraj Beniak
Peter Biath
Viliam Čačko
Miroslav Horvát
Peter Križan
Miloš Matúš
Iveta Onderová
Juraj Ondruška
Lucia Ploskuňáková
Marcela Pokusová
Milan Rafaj
Roman Domský
Karol Grünner
František Zacharda
Klaudia Sabóová - tajomníčka

Organizačné pokyny – dôležité dátumy

do 20. 3. 2016 zašlite abstrakt príspevku
do 10. 4. 2016 dostanete akceptáciu príspevku
do 15. 5. 2016 zašlite príspevok (camera ready)
do 18. 5. 2016 akceptácia záväzných prihlášok
do 31. 5. 2016 úhrada poplatkov

Platby: do 15. 5. 2016 do 31. 5. 2016 od 1. 6. 2016 pre študentov
 220 Eur  250 Eur  300 Eur  180 Eur

Podrobné informácie o platbách nájdete na stránke http://top.sjf.stuba.sk

Pozn.: Vybrané vedecké príspevky v angličtine budú po recenzii zaradené na publikovanie v časopisoch evidovaných v medzinárodných databázach.
           Odborné príspevky budú zverejnené aj v renomovaných odborných časopisoch.

Sekretariát konferencie:

ÚSETM, Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Nám. slobody 17
812 31 Bratislava 1

Tel.: +421 2 57 29 65 43
e-mail: top@sjf.stuba.sk
http://top.sjf.stuba.sk

Predbežný program konferencie

7. 6. 2016 (utorok)
11.00 - 14.00   Prezentácia, ubytovanie
12.00 - 14.00  Obed
14.00 - 14.15    Slávnostné otvorenie
14.15 - 18.00    Plenárne rokovanie
18.00 - 20.00 Raut

   

8. 6. 2016 (streda)
7.30 - 9.00        Raňajky
8.00 - 9.00       Prezentácia
9.00 - 12.00     Rokovanie v sekciách
12.00 - 14.00    Obed
14.00 - 17.30     Rokovanie v sekciách
19.00 - 19.45     Udeľovanie Cien TOP
20.00 - 24.00  Recepcia

9. 6. 2016 (štvrtok)
7.30 - 8.30      Raňajky
8.30 - 12.00    Rokovanie v sekciách
12.00 - 12.30   Záver konferencie
12.30                Obed

Sprievodný program konferencie1

8. 6. 2016 (streda)
14.00 - 17.00      Ladies program

1 počas konferencie sú k dispozícii 
športoviská hotela (bazén, tenisové 
kurty, sauna, perličkový kúpeľ, 
bowling, squash...)


