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Pozvánka 
na úvodnú konferenciu 

k projektu  
 

 
Research of mobile zero waste technology  

for  
regeneration of used sorbents from industry 

 
 

  dňa 28.6.2022 / o 09:30  
v miestnosti č. B1-322 

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave   
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Program podujatia 
9:10 – 9:30 

Registrácia účastníkov podujatia 
9:30  

Úvodné slovo zástupcu spoločnosti DEKONTA Slovensko, spol. s r.o. 
9:35 – 10:00 

Príhovory zástupcov:  
• Nórskeho veľvyslanectva v SR 

• Výskumnej agentúry 
• Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 

• 10:00 – 10:20 
Predstavenie projektu „Research of mobile zero waste technology  

for regeneration of used sorbents from industry“ zástupcom spoločnosti DEKONTA Slovensko 
• 10:20 – 10:35 

Diskusia, poďakovanie a záver 
 

Registrácia účastníkov: V prípade záujmu o účasť, poprosíme o zaslanie emailu s potvrdením účasti na krnacova@dekonta.sk do 23.6.2022 do 14:00 hod. 

 

mailto:krnacova@dekonta.sk
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Projekt je riešený v rámci výzvy BIN 01 na podporu inovácií a rozvoj podnikania vypísanej Výskumnou agentúrou. Uvedený projekt získal grant 
z Nórska vo výške 368 623 EUR so spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v sume 65 051 EUR. 

Projekt sa venuje možnostiam technologického riešenia v rámci trvalej udržateľnosti, pričom dôraz je kladený na nízko odpadovú technológiu 
založenú na princípoch zero-waste, čím napĺňa príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. 

Riešiteľmi projektu sú spoločnosť DEKONTA Slovensko spol. s r. o. zabezpečujúca najmä technologickú a procesnú časť technológie, a 
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá bude zastrešovať výskum v oblasti minimalizácie a recirkulácie odpadovej 
vody vznikajúcej pri technologickom procese. 

 

The project is solved within the framework of the BIN 01 calls to support innovation and business development issued by the Research Agency. 
The mentioned project received a grant from Norway in the amount of EUR 368,623 with co-financing from the state budget of the Slovak Republic 
in the amount of EUR 65,051. 
The project is dedicated to the possibilities of technological solutions within the framework of sustainability, while the emphasis is on low-waste 
based on the zero-waste principle, which will contribute to the 
The project managers are DEKONTA Slovensko spol.  s r.o. provides mainly the technological and process part of the technology, and the Faculty 
of Natural Sciences of the Comenius University in Bratislava, which will provide research in the field of water minimization and recirculation 
 

 


