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činnost odborných organizací

Slovenská svetel-
notechnická spoloč-
nosť, Slovenský ná-
rodný komitét CIE, 
Slovenská technic-
ká univerzita v Bra-
tislave, Slovenský 

elektrotechnický zväz – Komora elek-
trotechnikov Slovenska (KES), Typho-
on v spolupráci so svetelnotechnickými 
spoločnosťami Čiech, Maďarska a Poľska 
usporiadajú 18. medzinárodnú konferen-
ciu SVETLO 2009

Termín a miesto konania: 
21. až 23. októbra 2009, Hotel GRAND 
Jasná – Nízke Tatry

Ciele konferencie: 
Konferencia SVETLO 2009 si kladie 

za cieľ prezentovať a analyzovať najmo-
dernejšie poznatky a trendy v oblasti sve-
telnej techniky. Zvláštna pozornosť bude 
venovaná úspechom aplikácie LED tech-
nológií a digitálnych riadiacich systémov 
v oblasti osvetľovania, ako aj aktuálnym 
otázkam úspor energie v osvetlení a ener-
getickej certifikácii budov. Konferencia 
je určená pre investorov, projektantov, 
predajcov, architektov, hygienikov, reali-
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zátorov elektroinštalácií, prevádzkovate-
ľov a správcov osvetlenia, ako aj o širokú 
verejnosť so záujmom o oblasť svetelnej 
a osvetľovacej techniky.

Predbežný odborný a spoločenský prog-
ram konferencie: 
21. 10. 2009
– poobede – odborná lektorská pred-

náška,
– večer – uvítací večierok;
22. 10. 2009
– ráno – registrácia, otvorenie konferen-

cie,
– doobeda – plenárne zasadnutie,
– poobede – zasadnutie v odborných 

sekciách,
– večer – spoločenský večer – raut;
23. 10. 2009
– doobeda – zasadnutie v odborných 

sekciách,
– poobede – okrúhly stôl, ukončenie 

konferencie.

Ubytovanie a strava: 
Budú zabezpečené v mieste konania 

konferencie, prípadne v blízkom okolí.

Rokovacie jazyky: 
slovenský, český, anglický (s tlmočením)

Orientačné vložné (eur): 
registrácia do 15. augusta 2009: 110,  
registrácia od 16. augusta 2009: 130,
výstavka / firemná prezentácia: 300.

Vložné zahŕňa organizačné náklady 
a stravu, nezahŕňa ubytovanie. Na uby-
tovanie sú dohodnuté zľavnené ceny pre 
účastníkov konferencie a pripravujú sa aj 
alternatívne možnosti ubytovania. 

Dôležité termíny a informácie: 
2. informácia s programom konferencie: 
20. júl 2009,
záväzná prihláška – skorá registrácia: 
15. august 2009,
záväzná prihláška: 15. september 2009,
predseda programového výboru:
prof. Ing. Alfonz Smola, PhD., 
predseda organizačného výboru: 
doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. 
(+421 903 455 035)

Sekretariát konferencie: 
Typhoon, s.r.o.
Obchodná 15, 811 06 Bratislava, SR
tel.:/fax: +421 252 922 534, 
+421 252 444 092
mobil: +421 903 688 030, +421 903 154 254, 
+421 905 425 027
e-mail: mail@typhoon.sk

Jménem ČSO, VŠB-TU Ostrava a or-
ganizační komise konference si Vás dovo-
lujeme pozvat k účasti na III. konferenci 
Vyšegrádských zemí o osvětlení.

Termín konání: 23. až 25. 6. 2010
Místo konání: Brno, hotel Santon v blíz-
kosti Brněnské přehrady 

Cílem konference je prezentace vě-
deckých a technických poznatků speci-
alistů pracujících ve světelně-technické 
praxi a zajištění výměny nových poznat-
ků v těchto odvětvích mezi Českem, Ma-
ďarskem, Slovenskem a Polskem a samo-
zřejmě i mezi ostatními zeměmi, oživení 
stávajících a vytvoření nových kontaktů. 

V rámci konference je  plánována vý-
stava výrobců a prodejců světelné tech-
niky.

Součástí doprovodného programu 
bude projížďka lodí po Brněnské pře-
hradě a návštěva národního archívu vín 
ve Valticích, navštěva brněnských paměti-
hodnosti a některých dalších zajímavých 
míst na jihu Moravy. 

 

Světelnětechnická konference LUMEN V4
Předběžný program konference:
23. červen (středa)
– dopoledne – registrace účastníků, fa-

kultativní prohlídka Brna,
– odpoledne – registrace účastníků, za-

hájení konference, 
– večer – společenský večer na parníku 

na Brněnské přehradě;
24. červen (čtvrtek)
– dopoledne – jednání konference,
– odpoledne – jednání konference, 
– večer – návštěva národního archívu vín 

ve Valticích;
25. červen (pátek)
– dopoledne – jednání konference,
– odpoledne – závěr konference.

 
Jednací jazyky konference:
čeština, maďarština, polština a slovenšti-
na (angličtina na posterech)

 
Konferenční poplatky (eur):
vložné do 19. 3. 2010: 80 (účastnické), 
60 (doprovod), 40 (studentské),
vložné po 19. 3. 2010: 100 (účastnické), 
80 (doprovod), 50 (studentské).

Přednášky:
– přednášky s prezentací,
– postery s krátkou prezentací,
– postery bez prezentace.

Termíny pro odeslání podkladů:
abstrakty (400 – 600 znaků) v mateř-
ském jazyce a v angličtině do 30. listo-
padu 2009, 
texty v plném znění: do 31. března 2010.

 
Rezervace a ceny výstavní plochy: 
konečný termín rezervace: 
31. března 2010,
ceny (eur): 4 m2 - 320, 6 m2 – 480.

Adresy organizačního výboru pro zasí-
lání abstrakt a přednášek:
Česká společnost pro osvětlování
prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
17. listopadu 2172/15
708 33  Ostrava – Poruba
e-mail: karel.sokansky@vsb.cz, 
tomas.novak1@vsb.cz 
 
Další informace: www.lumen4.com 


