
 
 

 
 

   

 

 

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

9. odborný seminár z cyklu

Termín realizácie: 19.-20.11.2019

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

Trendy v plastikárskom priemysle

Cieľová skupina: majitelia, riaditelia firiem, výrobní riaditelia a manažéri 
výrobných spoločností, technológovia, vývojoví pracovníci, dizajnéri, konštruk-
téri foriem pre plasty, projektoví manažéri, procesní manažéri, technici kvality, 
nastavovači - seniori, ostatní odborníci, ktorí pracujú v plastikárskych firmách 
alebo kooperujú s nimi a odborná verejnosť.

Inovácie v oblasti produktov, materiálov a technológií, recyklácia odpadov 
z plastov v zmysle požiadaviek koncepcie EU, obehová ekonomika 

a súčasná prax v SR

http://www.een.sk


 
 

 
 

   

 

 

Diskusie k jednotlivým témam budú prebiehať priebežne počas seminára.

19.11.2019 - UTOROKPROGRAM SEMINÁRA

Registrácia účastníkov

Prezentácia projektu Enterprise Europe Network- podpora podnikania,inovácií a 
technológií
Ing. Ján Václav (SOPK)

Rozvojové tendencie  v plas�kárskom sektore  a kooperujúcich odvetviach - 
informácie a postrehy z návštevy veľtrhu "K" v Dusseldorfe
Ing. Juraj Majerský (Wi�mann Ba�enfeld SK spol. s r.o.) 
Ing. Pavol  Cacara (Caspro s r.o.), Ing. Miroslav Kollár(SimulPlast s.r.o.)

Perspek�vy výroby a spracovania plastov
Ing. Aleš Hlavička, RADKA Interna�onal s.r.o.

Projekt SHARVAN - rastúci, skladací bicykel vyrobený technológiou 
vstrekovaniaplastov a odlievania hlinika, LPH Group 30r – prezentacia
Ing. Dušan Manduľák, PhD., 1. PRESOVSKA NASTROJAREN spol. s r.o.; 

Výsledky aplikovaného výzkumu, 
Mgr. Zdenko Špitálsky, PhD., Ústav polymérov SAV

P r e s t á v k a 

Možnos� priemyselného využi�a biodegradovateľných polymérnych materiálov 
z obnoviteľných zdrojov na Slovensku.
Ing. Miroslav Galamboš,  Prof. Ing. Pavol Alexy, Csc., ENVIROCARE, s.r.o

Navýšenie odpočtu zo 100% na 150% výdavkov vynaložených na výskum
 a vývoj v roku 2019
Ingrid Fischerová, Ayming Slovensko s.r.o.,

20 - ročné skúsenos� s vývojom a prevádzkou recyklačnych technológii
Ing. Fran�šek Kurucz, KURUC - COMPANY spol. s r.o. (1. časť) 

12:00 - 12:20 

12:20 - 12:30

12:30 - 13:40

13:40 - 14:15

14:15 - 14:45

14:45 - 15:15

15:15 - 15:25

15:25 - 16:10

16:10 - 16:30

16:30 - 17:00



 
 

 
 

   

 

 

Diskusie k jednotlivým témam budú prebiehať priebežne počas seminára.

20.11.2019 - STREDA PROGRAM SEMINÁRA

20 - ročné skúsenos� s vývojom a prevádzkou recyklačnych technológii
Ing. Fran�šek Kuruc, KURUC - COMPANY spol. s r.o. (2. časť) 

Aplikácia zákona o odpadov v praxi - aký dopad má pre spracovateľov plastov, 
recyklačné firmy a pridružené odvetvia
Ing. Katarína Viteková a Ing. Ľubomír Ďuračka, Ministerstvo životného prostredia SR 
-Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, 

Likvidacia odpadového plastu depolymerizáciou v reálnej prevádzke 
a jeho transformacia na palivá
Ing. Hajas Peter PhD., PWR - Plas�c Waste Recycling a.s.

P r e s t á v k a

Spolupráca krea�vneho a výrobného priemyslu – príležitosť alebo ďalšia bublina?
Mgr. Jana Bieliková, Slovak Business Agency

Nitridované a leštené povrchy na formách
Ing. Jaroslav Sklenár, Rübig SK, k. s.

Záverečná diskusia

Spoločný obed

8:30 - 9:00

9:00 - 10:00

10:00 - 10:35

10:35 - 10:45

10:45 - 11:05

11.05 - 11:40

11:40 - 12.00

12:00



 
 

 
 

 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Uzávierka prihlášok:11.11.2019 (počet prihlásených je obmedzený na 50 účastníkov)

V prípade záujmu o ubytovanie v Hoteli Via Jasna prosíme kontaktujte priamo recepciu
hotela +421 904 318 042 / +421 44 55 91 611, reservation@viajasna.sk, 
https://www.viajasna.eu

Podporné aktivity seminára – propagačné a informačné materiály jednotlivých firiem. 
Na seminári majú možnosť účastníci seminára - zástupcovia firiem 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.

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)

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: 19112019
V poznámke prosíme uveďte: Názov firmy alebo priezvisko/á účastníkov.

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

https://form.jotformeu.com/62955281708363
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