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činnost odborných organizací

Jednací jazyky konference: čeština, slo-
venština, angličtina (s tlumočením)

Konferenční poplatky:
vložné do 15. 3. 2011: 200 eur (účastnic-
ké), 100 eur (doprovod), 150 eur (stu-
dentské),
vložné po 15. 3. 2011: 250 eur (účastnic-
ké), 125 eur (doprovod), 180 eur (stu-
dentské).
Členové ČSO, SRVO, SSTS mají slevu 
ve výši 50 eur.
Poplatky za výstavní prostory:
do 2 m2: 200 eur,
do 4 m2: 400 eur,
do 6 m2: 500 eur.

Důležité konečné termíny: 
Abstrakt příspěvku: 28. únor 2011
Závazná přihláška (včasná registrace): 
15. březen 2011
Rezervace výstavní plochy: 30. červen 2011
Závazná přihláška: 30. červen 2011
Příspěvky do sborníku: 15. srpen 2011

Sekretariát konference:
ČSO RS OSTRAVA, Bráfova 4 
702 00 Ostrava, Česká republika 
Ing. Ivana Sokanská
mobil: +420 608 468 956 
e-mail: sokanska@csoostrava.cz

Česká společnost 
pro osvětlování 
a organizační vý-
bor si Vás dovolu-
jí pozvat k účas-
ti na konferenci 
Světlo 2011. Tato 

mezinárodní konference se koná pravi-
delně jednou za dva roky. V jejím pořá-
dání se střídá Česká republika a Sloven-
ská republika. Organizace 19. ročníku 
konference připadá na Českou republi-
ku – bude se konat v Praze. Jejím cílem 
je prezentovat vědecké a technické po-
znatky předních odborníků pracujících 
v oboru osvětlení a navodit vzájemné 
setkání odborníků z evropských zemí. 
Zvláštní pozornost bude věnována úspě-
chům používání LED zdrojů a digitál-
ních řídicích systémů v oblasti osvětlo-
vání, jakož i aktuálním otázkám úspor 
energie v osvětlení a v oblasti energe-
tické certifikace budov. V místě konání 
konference bude současně výstava vý-
robců a prodejců osvětlení, kteří budou 
prezentovat technický pokrok v oboru 
světelné techniky.

Pro účastníky konference bude připra-
ven bohatý doprovodný program s mož-
ností navštívit významné památky v cen-
tru Prahy. Součástí bude výlet lodí po Vl-
tavě spojený s ukázkou architekturního 
osvětlení. Účastníci konference mohou 
také navštívit veletrh For Arch.

Konference je určena pro projektanty, 
investory, vývojáře, prodejce, architekty, 
vědecké pracovníky, hygieniky, provozo-
vatele a správce osvětlení a také pro širo-
kou veřejnost se zájmem o obor světel-
né techniky.

V případě zájmu o přednášku či pos-
ter prosíme o zaslání abstraktu elek-
tronicky v rozsahu max. 1 strany A4 
s uvedením autorů a názvu příspěvku. 
Šablona s instrukcemi je k dispozici 
na internetových stránkách konference 
www.svetlo2011.cz.

Mezinárodní konference SVĚTLO 2011 – 3. oznámení

Generální sponzor: společnost ELTODO
Hlavní mediální partner: časopis Světlo 
vydavatelství FCC Public s. r. o.
Termín konání: 21. až 23. září 2011
Místo konání: Hotel Olympik Praha, 
www.olympik.cz

Tematické oblasti: 
– Regulace a řízení moderních světel-

ných zdrojů v interiérech 
– LED a vnitřní osvětlení 
– Energetické audity a úspory osvětlo-

vacích systémů v budovách 
– Osvětlování venkovních prostorů 
– Pohled na venkovní osvětlení (využití 

LED) 
– Rušivé světlo 
– Problematika poměru jasů na komu-

nikacích 
– Nové světelné zdroje pro veřejné osvět-

lení 
– Osvětlení nebezpečných úseků komu-

nikací 
– Hygiena – legislativa 
– Vliv osvětlovacích soustav na energetiku 
– Netradiční způsob dodávky energie

Rámcový program konference:
Středa:
Sekce 1 – neoficiální zahájení, národní 
přednáška pro odpolední část
Čtvrtek:
Sekce 1 – dopoledne, oficiální zahájení 
konference, prostor pro sponzory, před-
nášky vyzvaných hostů
Sekce 1, 2, 3, postery – odpoledne
Pátek:
Sekce 1, 2, 3, postery – dopoledne
Sekce 1 – závěr, rozloučení
(1 – evropská sekce, 2, 3 – tematické sekce) 

Slovakolux 2011 vypĺňa časový pries-
tor medzi konferenciami SVETLO, ktoré 
sa na Slovensku konajú raz za dva roky. 
Tento seminár umožňuje stretnutie sve-
telných technikov za účelom udržiavania 
kontaktov, výmeny skúseností atď. Koná 
sa vždy v inom meste – tam, kde pôsobia 
firmy podnikajúce v oboru svetelnej tech-
niky. Seminár si kladie za cieľ poskytnúť 
najaktuálnejšie a najzaujímavejšie infor-
mácie zo svetelnej techniky určené najmä 
pre projektantov (aj elektro), ale aj pre 
predajcov svetelnej techniky a širšiu od-
bornú verejnosť. Prednášať budú pozva-
ní uznávaní odborníci. Široký priestor je 

Seminár Slovakolux 2011 – 1. informácia

venovaný prezentácii výrobkov a služieb, 
pripravujú sa aj sprievodné odborné ak-
cie. Nebude chýbať ani večerný spoločen-
ský program.

Dátum: 8. až 10. júna 2011

Miesto konania: Smrdáky

Kontakt:
doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
Slovenská technická univerzita
tel.: +421 903 455 035
e-mail: dionyz.gasparovsky@stuba.sk

Ing. Gabriela Eliášová
Kongres management, s. r. o.
tel.: +421 905 928 937
e-mail: Eliasova.gabriela@kongresm.sk


