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Vás srdečne pozývajú na 23. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
Hotel Kormorán**** bol starostlivo vybraný pre miesto konania konferencie TOP s ohľadom na vysoký
komfort, prostredie, lokalitu, ponúkané služby a možnosti využitia voľnočasových aktivít. Hotel Kormorán v
Šamoríne je situovaný do tichého prostredia na brehu Dunaja. Nachádza neďaleko Gabčíkovskej zdrže na brehu
Dunaja vzdialený len 20 km od Bratislavy.
Jedinečné prírodné zaujímavosti ako aj výhodná geografická poloha hotela, vytvárajú podmienky pre aktívny
odpočinok a pre poskytovanie širokej škály služieb. K prednostiam hotela rozhodne patrí široká paleta športovísk a
tenisová akadémia Kormorán. Nesmieme zabudnúť ani na celoročne otvorené wellness a fitness centrum,
poskytujúce možnosť relaxácie.
Hotel leží na medzinárodnej cyklistickej trase Bratislava – Budapešť – Viedeň a od Bratislavy je vzdialený 20 km,
od Viedne 75 km a od maďarských hraníc 35 km.
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TECHNIKA OCHRANY PROSTREDIA 2017
Vážené dámy, vážení páni,
Slovensko je svetovým lídrom v počte vyrobených automobilov na obyvateľa. Životný cyklus automobilu, od jeho
výroby cez používanie až po spravovanie starých vozidiel, prináša so sebou aj množstvá odpadov, ktoré negatívne
ovplyvňujú stav životného prostredia. Európska únia v kontexte obehového hospodárstva a zelenej ekonomiky
kladie stále väčší dôraz na efektívne zhodnocovanie odpadov a minimalizovanie negatívnych dopadov
prevádzkovania automobilov na životné prostredie.
Dvadsiaty tretí ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Technika ochrany prostredia TOP“ už tradične
nadväzuje na predchádzajúce úspešné ročníky, ktoré sa stali miestom vzájomnej výmeny názorov, skúseností a
nových poznatkov odborníkov, ktorým nie je ľahostajná otázka životného prostredia. Zameraním pripravovaného
ročníka TOP 2017 je minimalizácia vzniku a efektívne zhodnocovanie odpadov v rámci životného cyklu automobilu.

Záštitu nad konferenciou prevzali
minister životného prostredia Slovenskej republiky, László Sólymos
rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Robert Redhammer

Zameranie konferencie

Motto: Environmentálne myslenie pre mobilitu budúcnosti
Medzinárodný vedecký výbor
Ľubomír Šooš (SK), predseda
Romeo Ciobanu (RO)
Mário Costa (PT)
Pasquale Daponte (IT)
Petrin Drumea (RO)
Roman Dvořák (CZ)
Pavol Gombík (SK)
Tomáš Havlík (SK)
František Hrdlička (CZ)

Jerzy Chojnacki (PL)
Dagmar Juchelková (CZ)
Jaan Kers (EE)
Imre Kiss (RO)
Pavel Kovač (SRB)
Priit Kulu (EE)
Tibor Kvačkaj (SK)
Stanislaw Legutko (PL)
Angelika Mettke (D)

Karol Mičieta (SK)
Mirjana Vojinovic-Miloradov (SRB)
Dušan Petráš (SK)
Alexander Shmatov (BY)
Juraj Sinay (SK)
Alois Studenic (A)
Boris Susko (SK)
János Várfalvi (H)
Franz Winter (A)

Predbežný program konferencie
20. 09 . 2017 (streda)
11.00 - 14.00 Registrácia účastníkov
12.00 - 13.30 Obed
14.00 - 14.15 Slávnostné otvorenie
14.15 - 18.00 Plenárne rokovanie
18.00 - 20.00 Večera

21. 09 . 2017 (štvrtok)
22. 09 . 2017 (piatok)
08.00 - 09.00 Registrácia účastníkov 09.00 - 12.00 Rokovanie v sekciách
09.00 - 12.00 Rokovanie v sekciách 12.30 - 13.00 Záver konferencie
12.00 - 14.00 Obed
13.00
Obed
14.00 - 17.00 Rokovanie v sekciách
18.00 - 19.00 Udeľovanie Cien TOP
19.00 - 24.00 Recepcia
Sprievodný program konferencie - 21.09.2017 (štvrtok) 14.00 - 17.00 Ladies program
Počas konferencie sú k dispozícii športovo-relaxačné zariadenia Hotela Kormorán****

Hlavná téma
Automobilový priemysel - dopady na životné prostredie

Odborné témy
1. Zelená ekonomika a obehové hospodárstvo východiská, problémy a perspektívy
- recyklujúca spoločnosť
- obehové hospodárstvo
- predchádzanie vzniku odpadov
- rozšírená zodpovednosť výrobcov
- dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky (EMAS, EKO LABEL, zelené obstarávanie,... )
- najlepšie dostupné technológie (BAT, BREF,... )
2. Odpady z automobilového priemyslu
 - odpady v životnom cykle automobilu
- technológie a zariadenia na zhodnocovanie odpadov zo starých vozidiel
3. Elektromobilita a životné prostredie
4. Materiálové zhodnocovanie odpadu recyklácia, opätovné použitie, ...
 - komunálne odpady - kritická komodita v systéme odpadov

- povinne triedené odpady - papier, sklo, plasty, kovy

- biologicky rozložiteľný odpad
 - osobitné prúdy odpadov - elektroodpad, batérie a akumulátory, odpadové pneumatiky, odpady z obalov,
odpad z neobalových výrobkov, odpadové oleje, staré vozidlá
 - stavebné odpady a odpady z demolácií - významný prúd odpadov národného hospodárstva
 - priemyselné odpady
5. Odpady ako významný zdroj energie
 - technológie a zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov
 - stav konca odpadu, alternatívne (TAP) a druhotné palivá (tuhé, kvapalné a plynné)
6. Obnoviteľné zdroje energie
 - efektívnosť a dopady využívania obnoviteľných zdrojov energie
- technológie a zariadenia pre obnoviteľné zdroje energie

Rokovacie jazyky
slovenský, český, anglický jazyk

Cena TOP 2017
Organizačný výbor vyhlasuje 18. ročník súťaže o Cenu TOP v kategóriách: Environmentálna technológia, 
Progresívna idea a Študentská práca. Podrobné informácie o súťaži nájdete na stránke konferencie.

Partnerské časopisy indexované v databáze SCOPUS
Vybrané vedecké príspevky budú po recenzovaní publikované v časopisoch indexovaných v databáze SCOPUS.

ISSN 1335-1532

ISSN 1210-2709

Organizačné pokyny - dôležité dátumy

ISSN 1803-1269

ISSN 1213-2489

Poplatky a termíny

do 30. 04. 2017
zaslanie abstraktov
do 31. 07. 2017
300,- EUR
do 31. 07. 2017
zaslanie príspevkov (camera ready)
od 01. 08. 2017
350,- EUR
do 31. 07. 2017
akceptácia záväzných prihlášok
V hotovosti
380,- EUR
Podrobné informácie o termínoch a platbách nájdete na stránke konferencie www.top-conference.sk

Sekretariát konferencie
Strojnícka fakulta, STU v Bratislave
ÚSETM
Námestie slobody 17
812 31 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 2 572 96 543
e-mail: info@top-conference.sk
Web: www.top-conference.sk
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