SLOVENSKÁ BANÍCKA SPOLOČNOSŤ

člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností

PRVÉ OZNÁMENIE – VÝZVA NA PREDNÁŠKY
30. medzinárodná konferencia Slovenskej baníckej spoločnosti

SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ BANÍCTVA A GEOLÓGIE

WELLNESS HOTEL REPISKÁ
Demänovská dolina – Nízke Tatry
3. – 4. októbra 2019

SPOLUORGANIZÁTORI
Slovenská banská komora
Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR
EUROMINES - Európska asociácia banského priemyslu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo životného prostredia
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
Hlavný banský úrad
Ústav geotechniky SAV, Košice
Združenie baníckych spolkov a cechov SR
Prípravný výbor
Ing. Ján Hrabovský, PhD., garant konferencie – prezident Slovenskej baníckej spoločnosti;
riaditeľ, Úrad Slovenskej banskej komory
Ing. Mikuláš Beránek, garant konferencie – výkonný tajomník Slovenskej baníckej spoločnosti
Ing. Slavomír Hredzák, PhD., garant konferencie – viceprezident Slovenskej baníckej
spoločnosti; riaditeľ, Ústav geotechniky SAV Košice
Ing. Jozef Hübel, generálny sekretár, Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR
Ing. Ján Petrovič, PhD., generálny riaditeľ, Sekcia energetiky, Ministerstvo hospodárstva SR
RNDr. Vlasta Jánová, PhD., generálna riaditeľka, Sekcia geológie a prírodných zdrojov,
Ministerstvo životného prostredia SR
Prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., dekan, Fakulta BERG Technickej univerzity, Košice
Ing. Branislav Žec, CSc., generálny riaditeľ, Štátny geologický ústav Dionýza, Bratislava
JUDr. Ing. Peter Kúkelčík, predseda, Hlavný banský úrad, Banská Štiavnica
Ing. Erik Sombathy, predseda, Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska, Banská
Štiavnica
Doc. Ing. Ján Spišák, PhD., predseda predsedníctva, Národná technologická platforma pre
výskum, vývoj a inovácie surovín; vedúci, Vývojovo-realizačné pracovisko získavania a
spracovania surovín, Fakulta BERG Technickej univerzity, Košice
Prof. Dr. hab. inż. Marek Cała, dekan, Fakulta baníctva a geoinžinierstva, AGH Krakov, Poľsko
Dr. hab. inż. Krzysztof Galos, riaditeľ, Výskumný ústav ekonomiky nerastných surovín
a energetiky Poľskej akadémie vied, Krakov, Poľsko
Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., riaditeľ, Odbor surovinovej politiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Českej republiky, Praha
Dr. Hatala Pál, prezident, Maďarská banícko-hutnícka spoločnosť - OMBKE
Mr. Zelei Gábor, prezident, Maďarská banícka a geologická služba, Budapešť
Adresa prípravného výboru
Slovenská banícka spoločnosť, Kukučínova 8, 974 01 Banská Bystrica,
mobil:+421 904 667385, e-mail: banickaspolocnost@banickaspolocnost.sk,
www.banickaspolocnost.sk
Rokovací jazyk:
slovenský, český, anglický, poľský, maďarský, ruský - prednášky budú prekladané do
slovenského jazyka.
Tematické zameranie konferencie

1) Aktuálna surovinová politika Európskej únie v oblasti nerastných surovín a jej implementácia
na slovenské pomery a v členských štátoch
2) Súčasný stav baníctva a geológie na Slovensku a v Európe – analýzy, možnosti oživenia,
legislatíva, verejná mienka, konkrétne príklady problémov, aktuálny stav na banských
prevádzkach
3) Ložiská nerastných surovín na Slovensku a v Európe - potenciál a možnosti využívania
4) Využívanie nerastných surovín vo vzťahu k životnému prostrediu, implementácia princípov
„zero-footprint mining“ a ekologicky prijateľných výrobných postupov „mine-to-mill“, „near-to-face
mineral processing“ a pod.
5) Výskum, vývojové a aplikačné trendy v oblasti geológie, ťažby a spracovania nerastných
surovín
6) Diaľničné tunely v Slovenskej republike
7) Sanácia opustených banských prevádzok, banské dedičstvo Slovenska a Európy
Pokyny pre vypracovanie abstraktu
Názov prednášky v národnom (slovenskí a českí autori) a anglickom jazyku, autori, adresa,
telefón, e-mail.
Text abstraktu v národnom (SK, CZ) a anglickom jazyku do 300 slov v Microsoft Word (Arial 12)
Prezentácia prednášok bude cez projektor
Časové termíny
• 31. máj 2019 - zaslanie prihlášky prednášky s abstraktom v anglickom jazyku a predbežnej
prihlášky na konferenciu
• 28. jún 2019 - oznámenie o prijatí prednášok
• 19. júl 2019 - odoslanie definitívnych pozvánok na konferenciu
• 31. augusta 2019 - zaslanie prednášky v národnom (SK, CZ), anglickom jazyku
(rozsah max. 10 strán textu) s anglickým abstraktom.
• 16. september 2019 - termín pre definitívne prihlásenie na konferenciu a uskutočnenie
finančných úhrad.
.

• 3.–4. október 2019 - konferencia
• Predbežné vložné a úhrady
Účastnícky poplatok
100 EUR (do 19. 09. 2019)
120 EUR (po 19. 09. 2019)
70 EUR - sprevádzajúce osoby (vodiči, manželky, dôchodcovia)
Účastnícky poplatok zahrňuje prekladateľské služby, obed a spoločenský večer 3. októbra a iné
náklady.
• Zborník prednášok
tlačený: 20 EUR, CD-ROM: 15 EUR
• Stravovanie
Večera 2. október - 10,- EUR
Obed 4. október - 10,- EUR
• Ubytovanie za 2 osoby a noc v dvojlôžkovej izbe 76,- EUR s raňajkami
za 1 osobu a noc samostatne v jednej izbe 44,- EUR s raňajkami

Predbežná prihláška
SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ BANÍCTVA A GEOLÓGIE
Hotel Repiská, Demänovská dolina
Nízke Tatry
3. – 4. október 2019
Priezvisko:
Meno :
Titul(y) :
Organizácia :
Adresa :
Telefón:
mobil:
e-mail:
Mám záujem zúčastniť sa konferencie:
•
•
•
•

s prednáškou: áno - nie *
s posterom: áno - nie *
bez prednášky a posteru: áno - nie *
prezentovať produkty:
áno - nie *

*Vymažte, čo sa nehodí!
•

iné záujmy:

Názov prednášky:

Abstrakt prednášky (max. 300 slov):

Podpis:

