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HLAVNÉ TÉMY KONFERENCIE

Dekarbonizácia priemyslu (SJ)

Nástroje na podporu priemyselného

výskumu a vývoja (SJ)

Najnovšie výsledky výskumu a inžinier-

skych riešení v oblasti chemického a 

biochemického inžinierstva, strojárstva v 

chémii a riadenia procesov (AJ)

ŠPECIÁLNE WORKSHOPY (AJ)

WAS&BIO - Využitie odpadu a biomasy ako 

udržateľného zdroja energie a materiálu

MULTI-PI - Viacúrovňová intenzifikácia procesov

IRinGIFT - Zelené inovácie v študentských        

                     prácach

NAJLEPŠÍ ŠTUDENTSKÝ POSTER

- pre študentov a PhD študentov

Účasť PhD študentov na konferencii je vítaná!

MIESTO KONANIA

Konferencia sa uskutoční 

v hoteli SOREA Hutník v 

Tatranských Matliaroch 

vo Vysokých Tatrách

Konferenciu SSCHE 2023 organizuje SSCHI - Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva za 

asistencie Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva STU v dňoch 15. - 18. mája 2023. 

Cieľom slovenskej priemyselnej sekcie konferencie je vytvoriť platformu na transfer vedomostí 

medzi tromi základnými piliermi technologického pokroku:

priemyselné podniky | akadémia | legislatíva

49.



FORMA PRÍSPEVKOV
Príspevky budú prezentované formou otváracích 

prednášok, prednášok a okrúhleho stolu.

Formát sekcie Dekarbonizácia priemyslu bude 

nadväzovať na odborný seminár z novembra 2022 

a bude pozostávať zo samostatných príspevkov 

zástupcov priemyslu, legislatívy a akadémie. 

Trvanie prednášky by nemalo presiahnuť 20 

minút (40 minút pre otváracie prednášky). V 

prípade záujmu o prezentáciu si, prosím, zaregis-

trujte príspevok cez konferenčný systém.

Formát sekcie Nástroje na podporu priemysel-

ného výskumu a vývoja bude formou modero-

vanej diskusie za okrúhlym stolom s expertmi na 

danú oblasť slovenskej legislatívy. Zapojiť sa do 

diskusie a klásť otázky bude môcť každý účastník.

Potvrdení rečníci budú priebežne uverejňovaní aj 

na webstránke spoločnosti (www.sschi.sk).

DÔLEŽITÉ DÁTUMY
Registrácia príspevkov       10. marec

Rozhodnutie o zaradení       marec

Predbežný program        marec

Nahratie abstraktov a fulltextov      15. apríl

Zľavnené vložné        15. apríl

Termín konferencie        18.-15. máj

REGISTRÁCIA 
Registrácia je možná online od 12. decembra 2022:

https://sscheconference.sk/ 

Berte, prosím, na vedomie, že na registráciu je 

nevyhnutné si v konferenčnom systéme vytvoriť 

osobné konto.

REGISTRAČNÉ POPLATKY
Platba pred 15. aprílom, 2023

Štandardný účastník     330€

Člen SSCHI      300€

Študent       260€

Platba po 15. apríli, 2023

Štandardný účastník     360€

Člen SSCHI      330€

Študent        280€

Doprovod      60€

Registračný poplatok zahŕňa konferenčné 

materiály, zborník na USB disku, prístup na 

prednášky,  občerstvenie, welcome drink a účasť 

na spoločenskom večeri. Ubytovanie s raňajkami 

v hoteli Hutník stojí 42€ za osobu a noc v dvojlôž-

kovej izbe a 49€ v jednolôžkovej izbe. Cena obeda 

v hotelovej reštaurácii je 10 € a večere 12 €.

SPOLOČENSKÝ VEČER
Všetci účastníci aj s doprovodom sú pozvaní na 

konferenčný spoločenský večer, ktorý sa usku-

toční priamo na mieste v utorok 16. mája, 2023.

DOPRAVA
Doprava je individuálna. Medzi Bratislavou a 

Popradom existuje vlakové spojenie a medzi 

železničnou (resp. autobusovou) stanicou v 

Poprade a Tatranskými Matliarmi je k dispozícii 

autobusové spojenie. Alternatívne sa dá dostať 

vlakom do Tatranskej Lomnice (<3 km od hotela).

OSTATNÉ INFORMÁCIE
Pre ďalšie informácie navštívte konferenčný web 

alebo kontaktujte organizátorov: sschi@sschi.sk, 

príp. telefonicky na: +421 259 325 250

KONTAKT
Ing. Barbora Dudášová

Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Radlinského 9

812 37 Bratislava, Slovensko

e-mail: sschi@sschi.sk

tel: +421 259 325 250

mobil: +421 918 674 250
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