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činnost odborných organizací

Česká společnost pro osvětlování, re-
gionální skupina Plzeň, Fakulta elektro-
technická Západočeské univerzity v Plz-
ni a Zdravotní ústav se sídlem v Plzni po-
řádají ve dnech 22. až 23. května 2008 
tradiční světelnětechnickou konferenci 
Technika osvětlování XXIII, zaměřenou 
na aktuální problémy umělého a denní-
ho osvětlení. Také tento ročník se usku-
teční v prostorách školicího a rekreační-
ho zařízení ZČU na zámku v Nečtinech 
(http://www.ops.zcu.cz/suz/nectiny-
suz.html).

Akce je určena pro provozovatele, uži-
vatele a projektanty osvětlovacích sou-
stav, pracovníky hygienické služby, zdra-
votních ústavů a další zájemce o světel-
nou techniku. Je zařazena do programu 

Technika osvětlování XXIII v Nečtinech
celoživotního vzdělávání České komo-
ry autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě (ČKAIT). Členové 
ČKAIT získají za její absolvování dva 
akreditační body. Zdravotničtí pracovní-
ci obdrží potvrzení o účasti s přiděleným 
počtem kreditů podle vyhlášky 423/2004. 
Účastník obdrží šest kreditů, přednášejí-
cí patnáct kreditů, spoluautor přednášky 
deset kreditů.

V rámci konference se uskuteční pro-
pagační výstava výrobců a prodejců osvět-
lovací a měřicí techniky.

Ubytování účastníků je připraveno na 
zámku, pro zájemce bude zajištěna dopra-
va autobusem z Plzně do Nečtin a zpět.

Součástí konference bude neformál-
ní společenský večer s programem, urče-

ný zejména k navázání užších kontaktů 
mezi příznivci světelné techniky.

Stálí účastníci a členové ČSO obdrží 
v dubnu poštou pozvánku s přihláškou. 
Další zájemci o zařazení do zasílací da-
tabáze mají možnost obrátit se na uve-
denou kontaktní adresu.

Aktuální informace o konferenci, jejím 
programu, cenách apod. zájemci nalez-
nou na stránce http://svetlo.zuplzen.cz, 
kde je rovněž možnost vyplnit on-line 
přihlášku na konferenci.

Organizační garant:
Ing. Pavel Stupka
tel./fax: 377 457 571, 603 424 446
e-mail: pavel.stupka@zuplzen.cz

Ťažiskovými akciami SSTS (Sloven-
skej svetelnotechnickej spoločnosti) na 
rok 2008 bude Medzinárodná konfe-
rencia LUMEN V4 a odborný seminár 
Slovalux 2007. Druhý ročník Medziná-
rodnej konferencie LUMEN V4 sa usku-
toční v Poľsku v meste Szyrk (hotel Orlie 
Gniazdo) a iste bude sviatkom svetelnej 
techniky nielen pre poľských, ale aj ma-

Akcie Slovenskej svetelnotechnickej spoločnosti v roku 2008
ďarských, českých a slovenských svetel-
ných technikov. 

Seminár Slovalux, tiež jeho druhý roč-
ník, sa bude konať v Banskej Bystrici. Vy-
chádza z dobrých skúseností prvého se-
minára, ktorý bol v minulom roku v No-
vých Zámkoch. Seminár si kladie za cieľ 
poskytnúť najaktuálnejšie a najzaujíma-
vejšie informácie zo svetelnej techniky, 

Tab. 1. Prehľad pripravovaných akcií v kocke

Kurz ST pre projektantov Dialux 2. 4. 2008 FEI – Bratislava
Kurz svetelnej techniky I 9. 4. 2008 FEI – Bratislava
Kurz svetelnej techniky II 16. 4. 2008 FEI – Bratislava
Kurz ST pre projektantov Dialux 2. 4. 2008 FEI – Bratislava
Medzinárodná konferencia LUMEN V4 september Polsko
Výročný seminár CIE september Bratislava
Odborný seminár SLOVALUX Banská Bystrica 5. a 6. 6. 2008 Banská Bystrica
Seminár VO 2008 október Bratislava

ktoré sú určené najmä pre projektantov, 
ale aj pre predajcov svetelnej techniky. Ši-
roký priestor okrem prednášok bude po-
skytnutý pre prezentáciu výrobkov a slu-
žieb, pripravujú sa aj sprievodné odborné 
akcie. Nebude chýbať ani večerný spolo-
čenský program. 
Spoluorganizátori: 
o Typhoon,
o Slovenský národný komitét CIE,
o Slovenský elektrotechnický zväz,
o Energetické centrum Bratislava,
o Fakulta elektrotechniky a informatiky 

STU.
Podrobnejšie informácie k akciám:
sekretariát SSTS: 
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 
tel.: 0260 291 774, fax: 0265 425 826
e-mail: alfonz.smola@stuba.sk

Časový rozvrh přihlášených diskusních přednášek z oboru světelná technika
Úterý 1. 4. 11:00 11:30 Energetické úspory ve VO v ČR Sokanský Karel, Novák Tomáš
 11:30 12:00 Příčiny ovlivňující spotřebu elektrické energie Sokanský Karel, Novák Tomáš
Středa 2. 4. 13:00 13:30 Evropská norma pro osvětlení venkovních pracovních prostor Novotný Jiří
 13:30 14:00 Světelné zdroje a jejich použití v praxi Dvořáček Vl.
 14:00 14:30 Energetické charakteristiky budov – informace o ČSN EN 15193 

Energetické požadavky na osvětlení
Dvořáček K.
  14:30 15:00

Čtvrtek 3. 4. 13:00 13:30 Evropská norma pro osvětlení venkovních pracovních prostor Novotný Jiří
 13:30 14:00 Světelné zdroje a jejich použití v praxi Dvořáček Vl.
 14:00 14:30 Energetické charakteristiky budov – informace o ČSN EN 15193 

Energetické požadavky na osvětlení
Dvořáček K.
  14:30 15:00

Pozvánka na Diskusní fórum na veletrhu Amper 2008
Vydavatelství FCC Public vás zve 

k účasti na akci Diskusní fórum na letoš-
ním veletrhu Amper (v loňském roce se 
tato akce uskutečnila poprvé). Po dobu 
trvání veletrhu od 1. do 4. 4. bude v pro-
storu Diskusního fóra probíhat v krátkých 
blocích (přibližně 30 minut) diskusní pro-

gram na aktuální témata, určený všem zá
jemcům z řad předem pozvaných i náhodných 
návštěvníků veletrhu.

Diskusní fórum (shromažďovací pro-
stor vybavený stanovištěm pro přednášejí-
cího s možností projekce textových i gra-
fických materiálů a mikrofonem) najdete 

mezi halami 2-6-1, v sousedství expozice 
vydavatelství FCC Public (časopisy Au-
toma, Elektro, Světlo.)

Navštivte nás na veletrhu AMPER 2008
1. až 4. 4. 2008, PVA Praha 9 – Letňany, 
stánek FCC Public, hala 2D, číslo 4


