
 
 

   
 

Seminár je konaný pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR

Slovenská obchodná a priemyselná komora 
ako partner projektu Enterprise Europe Network ( ) www.een.sk

v spolupráci so Slovenským plastikárskym klastrom 
si Vás dovoľujú pozvať na seminár :

„Keď plastový odpad nie je odpad“

„Plasty sú dôležitým materiálom pre hospodárstvo, avšak ich rastúca produkcia prináša so sebou 

výzvy spojené s výrobou, spotrebou a zneškodnením. Z toho dôvodu bola nevyhnutnosť konania EÚ v 

oblasti plastov identifikovaná v Akčnom pláne EÚ pre obehové hospodárstvo ako priorita“.

Prechod na obehové hospodárstvo zvyšuje investície, pridanú hodnotu a zamestnanosť a 

stimuluje inovácie.

Cieľová skupina: výrobní riaditelia a manažéri výrobných spoločností, špecialisti v 
oblasti odpadového hospodárstva, technológovia, technickí pracovníci a projektoví manažéri 
výrobných spoločností, nákupcovia, zástupcovia recyklačných spoločností,  ostatní 
odborníci, ktorí pracujú v plastikárskych firmách, vysokoškolskí učitelia, odborná verejnosť. 

Termín realizácie: 10.-11.4.2018

Miesto realizácie: Demänová, okres Liptovský Mikuláš, hotel VIA Jasná h�ps://www.viajasna.eu/

 

 

https://form.jotformeu.com/80606197982366


Registrácia účastníkov

Prezentácia projektu Enterprise Europe Network- podpora podnikania,inovácií 
a technológií (SOPK)

Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo a aktivity Ministerstva životného 
prostredia zamerané na podporu obehového hospodárstva v SR. (MŽP SR)

Rozšírená zodpovednosť výrobcov - cesta k recyklačnej spoločnosti (NATUR-
PACK, a.s.)

Prestávka

Recyklácia a zmiešavanie materiálov – ich následné využitie v technológiách 
spracovania plastov (Remarkplast GROUP a.s.)

Recyklácia PET fliaš a ich následné využitie vo výrobkoch (General Plastic, a.s.)

Spracovanie plastového odpadu z ojazdených vozidiel  -  súčasnosť,   
možnosti a limity (FCHPT STU Bratislava, FCHPT)

Riadená diskusia firiem vyrábajúcich výrobky z plastov pre automobilový 
priemysel (HELLA SLOVAKIA SIGNAL-LIGHTNING, s.r.o)

Vyhlásenie tém z firiem - námetov pre podporu inovatívnych riešení    
Nadviazanie spolupráce medzi vysokými školami a praxou.

Záver prvého dňa seminára, občerstvenie, neformálna diskusia

Podnetom na prípravu a organizáciu seminára boli 2 projekty : 

12:30-13:00

13:00-13:10    

13:10-13:40    

13:40-14:20   

14:20-14.45    

14:45-15.30   

15.30-16:00  

16:00-16:20    

16:20-16:50   

16:50-17:30            

17:30

 
 

PROGRAM SEMINÁRA 10.4.2018

 

 

h�p://www.interreg-danube.eu/approved-projects/moveco

h�p://www.ins�tut-rozvoja.sk/project/hope-hands-on-plas�c-environment/



 
 

 

 

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA, FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ 
TECHNOLÓGIE je jedným z riešiteľov projektu BIOCOMPACK-CE. Hlavným cieľom projektu 
je zabezpečiť silnejšie prepojenie medzi inštitúciami výskumu a vývoja a spoločnosťami v 
oblasti produkcie kombinovaných obalov z papiera a plastov, s cieľom zaviesť do praxe 
overené, biologicky rozložiteľné materiály v papierových a kartónových obaloch. Projekt 
predpokladá inovatívny medzisektorový prístup a zapojenie zoskupení, odvetvových 
organizácií a zainteresovaných strán, ktoré umožnia zamerať sa na regionálne ekonomické 
špecializácie a urýchliť transfer technológií.

Viac o projekte http://www.interreg-central.eu/Content.Node/BIOCOMPACK-CE.html

PROGRAM SEMINÁRA 11.4.2018

Vybudovanie a posilnenie väzieb medzi účastníkmi v udržateľných inováciách 

biokompozitných obalov v cirkulárnej ekonomike v Strednej Európe - Projekt 

Interreg BIOCOMPACK-EU 

Ekologické plasty v inováciách potravinových obalov (Dušan Bakoš, FCHPT 

STU Bratislava)                  

Prestávka

Ekologické riešenia v oblasti plastových materiálov v súvislosti so stratégiou 

EU (Pavel Alexy, FCHPT STU Bratislava)

Hodnotenie životného cyklu ekologických obalov a cert ifikácia 

(Dušan   Bakoš, FCHPT STU Bratislava)    

Bioplasty, výzvy a vízia  v oblasti produktového dizajnu ( Vlasta Kubušová, 

Crafting ! Plastics Studio) 

Riadená diskusia – výroba výrobkov z biodegradovateľných plastov -

súčasnosť alebo ďaleká budúcnosť

Záver druhého dňa seminára, obed

09:00 - 09:20  

09:20 - 10:10                    

10:10 - 10:30 

10:30 - 11:10 

11:10 - 11:40  

11:40 - 12:10   

12:10 - 12:30            

12:30            



 
 

 

 

ORGANIZAČNÉ PODMIENKY

Uzávierka prihlášok: (počet prihlásených je obmedzený na 50 účastníkov)28.3.2018 

V prípade záujmu o ubytovanie v hoteli Via Jasná kontaktujte kanceláriu SPK do 21.3.2018. 

Po uvedenom dátume už kontaktujte priamo recepciu hotela 042 / +421 44 55 91 611, 

reservation@viajasna.sk . Ubytovanie si účastníci seminára uhrádzajú sami, priamo 

na mieste. 

Cena seminára:

V poplatku je zahrnuté občerstvenie, obed a zborník s prednáškami.

Člen SPK: prvá osoba 25,00 € bez DPH (30,00 € s DPH) druhá a ďalšia osoba 15,00 € bez 

DPH (18,00 € s DPH)

Nečlen SPK: prvá osoba 50,00 € bez DPH (60,00 € s DPH) druhá a ďalšia osoba 40,00 € 

bez DPH (48,00 € s DPH)

Účastníci z nekomerčných inštitúcií a organizácií– napr. vysoké školy, neziskové organizácie 

majú vstup bezplatne.

V prípade neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia späť. Prihlásené 

firmy žiadame vyslať náhradníka.

Úhradu vykonajte prevodom na účet SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

Tatra banka, a.s., IBAN: SK76 1100 0000 0026 2819 6482

Variabilný symbol: uveďte IČO Vašej spoločnosti  ŠS: 10042018

V poznámke prosíme uveďte: Názov firmy alebo priezvisko/á účastníkov.

Podporné aktivity seminára – propagačné a informačné materiály jednotlivých firiem. Na 

seminári majú možnosť firmy prezentovať svoj výrobný program - výrobky a možnosti pre 

spoluprácu. V konferenčnej miestnosti bude k tomu vyčlenený priestor. V prípade záujmu, 

nás vopred informujte, z dôvodu technického zabezpečenia.

Elektronická prihláška

https://form.jotformeu.com/80606197982366
https://form.jotformeu.com/80606197982366

	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4

