
ASOCIÁCIA ČISTIARENSKÝCH EXPERTOV SR 
ASOCIACE ČISTÍRENSKÝCH EXPERTŮ ČR 

Konferencia AČE SR s medzinárodnou účasťou 
KALY A ODPADY 2008 

 Oddelenie environmentálneho inžinierstva FCHPT STU Bratislava 
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva SvF STU 

Bratislava 
Termín konania: 12.-13.3.2008 

Doprava: Individuálna. Z hlavnej železničnej stanice je možné sa na Kramáre 
dostať autobusom č.44, z autobusovej stanice trolejbusom č. 206. Výstupná 
zastávka má názov “Siemens“. Bárdošova ulica je označená pri svetelnej 
križovatke smerovou tabuľou. Ústav vzdelávania a služieb je na konci tejto ulice. 
Mapu nájdete na stránke www.uvs.sk. 

 
 
 
 
 

  
 

 

Konferenčný poplatok: 3500,- Sk na osobu, pre členov AČE SR a AČE ČR 
3100,- Sk, pre študentov VŠ a PGŠ 2300,- Sk, pre študentov VŠ a PGŠ, členov 
AČE SR a AČE ČR 2000,- Sk. Vložné zahŕňa náklady na: 

 
 

• zborník (650,- Sk) Vás pozývajú na 
• organizáciu  
• prenájom konferenčných miestností  KONFERENCIU S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU 
• občerstvenie  

  
 Ubytovanie: Ubytovanie počas konferencie je zabezpečené priamo v Ústave 

vzdelávania a služieb v dvoj- a troj-posteľových izbách. Vzhľadom na 
obmedzenú kapacitu nie je možné samostatné ubytovanie. Cena ubytovania 
pre všetkých účastníkov konferencie je 650,- Sk/noc (uhraďte v konferenčnom 
poplatku). 

KALY A ODPADY 
2008 

 
  

 
Stravovanie: Raňajky sú v cene ubytovania. Cena obeda dňa 12.3.2008 je 130,- 
Sk. Dňa 13.3.2008 bude pred exkurziou resp. odchodom podávaný suchý obed. 
Jeho cena je 100,- Sk. Mediálny partner konferencie 

 Vaše požiadavky na ubytovanie a stravovanie, prosíme, vyznačte v záväznej 
prihláške a príslušnú sumu uhraďte v konferenčnom poplatku. Zabezpečenie 
neprihláseného ubytovania a stravy negarantujeme. 

 
Druhý cirkulár  

  
 Ústav vzdelávania a služieb, Bratislava 

 Termín zaslania prihlášok a avíza o platbe: Vzhľadom k požiadavkám na 
ubytovanie bol termín zaslania záväzných prihlášok spolu s avízom o platbe 
určený na 25. februára 2008.  

12.-13. marec 2008 
 



Základné informácie o konferencii Kaly a odpady 2008: 
 
Termín a miesto konania:    

12.-13. marec 2008  
Ústav vzdelávania a služieb, Bárdošova 33, 833 12 Bratislava 
(neposielajte prihlášku na túto adresu). 
 

Poriada: 
Asociácia čistiarenských expertov SR  
Asociace čistírenských expertů ČR 
v spolupráci s OEI FCHPT STU, Bratislava a KZEI SvF STU, Bratislava 

 
Odborní garanti konferencie: 

Doc. Ing. Miroslav Hutňan, PhD., OEI FCHPT STU, Bratislava 
Doc. Ing. Oskár Čermák, PhD., KZEI SvF STU, Bratislava 
 

Programový výbor konferencie:  
Ing. Marián Bilanin, PhD., VEOLIA StVPS a.s., Banská Bystrica 
Prof. Ing. Michal Dohányos, PhD., VŠCHT, Praha 
Doc. Ing. Miloslav Drtil, PhD., OEI FCHPT STU, Bratislava 
Ing. Júlia Šumná, VÚVH, Bratislava 
Ing. Miroslav Sedláček PhD., AČE ČR, Praha 
 

Organizačné zabezpečenie konferencie:   
Doc. Ing. Miroslav Hutňan, PhD., OEI FCHPT STU, Bratislava 
Doc. Igor Bodík, PhD., OEI FCHPT STU Bratislava 
 

Sekretariát konferencie (tu adresovať všetku poštu):  
Marta Onderová 
Oddelenie environmentálneho inžinierstva, FCHPT STU,   
Radlinského 9,  
812 37 Bratislava 1 
tel.: 02 / 59325387 fax: 02 / 52495243 
e-mail: marta.onderova@stuba.sk 

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

Asociácia čistiarenských expertov SR, Asociace čistírenských expertů ČR, 
Oddelenie environmentálneho inžinierstva FCHPT STU a Katedra 
zdravotného a environmentálneho inžinierstva SvF STU Vás pozývajú na  
tradičnú konferenciu Kaly a odpady 2008, ktorá sa uskutoční v dňoch 12.-
13.3.2008  
 
Hlavným cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre otvorenú prezentáciu 
najnovších informácií, výskumných poznatkov a prevádzkových skúseností 
v oblasti zhodnocovania a zneškodňovania kalov a odpadov. 
Prezentované témy sú upresnené v priloženom programe konferencie. 
 
Ako súčasť konferencie bude pre účastníkov zorganizovaná v spolupráci 
s rakúskou ÖWAV exkurzia na novú bioplynovú stanicu, ktorá spracováva 
separovaný komunálny odpad z Viedne. 
Z organizačných dôvodov prosíme účasť na exkurzii vyznačiť v záväznej 
prihláške. Vopred neprihláseným záujemcom nemôžeme zaručiť účasť 
na konferencii. 
 
 
Na konferencii bude daný priestor aj na prezentáciu firiem. Možné formy 
prezentácie sú distribúcia firemných materiálov spolu s materiálmi 
konferencie účastníkom konferencie, reklamná strana v zborníku konferencie 
a výstavka v priestoroch konania konferencie. Záujem firmy o prezentáciu 
vyznačte v záväznej prihláške firemnej prezentácie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hutnan@stuba.sk

