
1. cirkulár – informácia pre záujemcov o účasť na  

11. bienálnej konferencii AČE SR Odpadové vody 2020 

a 29. konferencii Kaly a odpady 2020 

Štrbské Pleso, Vysoké Tatry 14.-16.10.2020 
 

 
 

V rámci programu konferencií budú programovým výborom na základe abstraktov 

prihlásených príspevkov ma konferenciu Odpadové vody 2020 a už pripravených 

príspevkov konferencie Kaly a odpady 2020 vytvorené  prednáškové bloky a 

posterová sekcia.  

Súčasťou konferencie Odpadové vody 2020 budú samostatné prednáškové sekcie 

mladých výskumníkov a prevádzkovateľov. Sekcií s  názvom Fórum 33 sa môžu 

zúčastniť autori, resp. prví autori príspevkov, ktorých vek v čase písania 

príspevkov je 33 a menej rokov. Príspevky v tejto sekcii  budú hodnotené a 

najlepšie príspevky budú ocenené. Hlavným cieľom týchto sekcií je vytvoriť 

odborné fórum, na ktorom sa bude prezentovať a zároveň aj nadväzovať kontakty 

nastupujúca generácia kolegov zo SR a ČR. 

Program konferencie Kaly a odpady je už pripravený, preto budeme v tomto 

cirkulári žiadať autorov už zaslaných príspevkov na konferenciu Kaly a odpady 

2020 o potvrdenie ich záujmu o prezentáciu príspevku v jesennom termíne. 

Všetkých budeme zároveň žiadať o prihlášku príspevkov na konferenciu 

Odpadové vody 2020 a prejavenie predbežného záujmu o účasť na spojených 

konferenciách.  

Súčasťou spojených konferencií bude aj prezentácia firiem obvyklou formou 

distribúcie firemných materiálov účastníkom konferencie, prezentačnej stránky 

v elektronických zborníkoch konferencií alebo prezentačného stolíka v priestoroch 

konania konferencie. 

 

 
Pozn.: Konečný program konferencie spolu so záväznými prihláškami bude zaslaný 

s 2. cirkulárom v auguste 2020. Vložné na konferenciu a poplatky za ubytovanie 

a stravu budú upresnené takisto v 2. cirkulári (predpokladané vložné zahrňujúce 

organizačné náklady na odborný a spoločenský program je 220 Eur, samostatne budú 

objednávané zborníky oboch konferencií; pre členov AČE SR a CzWA so zľavou). 

Ďalšie informácie ako aj pôvodný program konferencie Kaly a odpady 2020 

nájdete na www.acesr.sk. 

 

 

 
 

 

 

1. cirkulár - predbežná prihláška a výzva pre autorov 

11. bienálna konferencia AČE SR Odpadové vody 2020  

a 29. konferencia Kaly a odpady 2020  

Štrbské Pleso, Vysoké Tatry 14.-16.10.2020 
 

 
 

Meno: .............................................................................................................................  
 

Organizácia: ................................................................................................................ ... 
 

Adresa + tel. + e-mail: .......................................................................................... 
 

........................................................................................................................................ 
 

Mám záujem prezentovať svoj príspevok, ktorý bol prihlásený a vyhotovený pre jarný 

termín konferencie Kaly a odpady 2020: áno – nie  

 

Chcem sa zúčastniť: s príspevkom – bez príspevku 

 

Na konferencii Odpadové vody 2020 chcem prezentovať:  prednášku – poster 
 

Abstrakt príspevku na konferenciu Odpadové vody 2020 (rozsah max. 1 x A4) s 

názvom a autorským kolektívom je nutnou podmienkou pre jeho prijatie. Zašlite ho do 

30.6.2020 v elektronickej forme predsedovi programového výboru Ing. Mariánovi 

Bilaninovi, PhD. na adresu: marian.bilanin@stvps.sk.  

O zaradení prác medzi prednášky alebo postery rozhodne programový výbor. Žiadame 

prvých autorov vo veku do 33 rokov, aby zvýraznili túto skutočnosť do abstraktu.  

Záujem o prezentáciu vyhotovených príspevkov na konferencii Kaly a odpady 2020,  

záujem o účasť na spojených konferenciách ako aj záujem o firemnú prezentáciu 

adresujte na: Prof. Ing. Miroslav Hutňan, PhD. (predseda organizačného výboru); 

Marta Onderová (sekretariát konferencie), Oddelenie environmentálneho inžinierstva, 

FChPT STU, Radlinského 9,   812 37 Bratislava (tel.: +421259325387; e-maily: 

miroslav.hutnan@stuba.sk; marta.onderova@stuba.sk).  
 

Mám záujem o prezentáciu firmy (pre korpor.členov AČE SR a CzWA bude zľava): 

     áno – nie 
 

Mám 33 alebo menej rokov a som autorom, resp. 1.autorom príspevku, ktorý chcem 

prezentovať v sekcii Fórum 33  áno – nie 
 
 

Dátum:      Podpis: 

http://www.acesr.sk/

