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činnost odborných organizací

Konference se bude konat v komplexu 
hotelu Olympik (Artemis, Tristar) v Praze 
v termínu 21. až 23. září 2011. Jednacími 
jazyky konference jsou čeština, slovenšti-
na a angličtina (s tlumočením v hlavním 
sále). Konference je určena pro investo-
ry, projektanty, prodejce, architekty, hy-
gieniky, realizátory elektroinstalací, pro-
vozovatele a správce osvětlení.

Nabídka partnerství: Spolupráci na 
bázi partnerství je možné uzavřít v úrovni:
– hlavní sponzor s částkou 100 000 Kč
– významný sponzor s částkou 50 000 Kč
– sponzor s částkou 10 000 Kč

Bližší informace o možnostech a výho-
dách v rámci partnerství jsou k dispozici 
na internetových stránkách konference 
www.svetlo2011.cz.

Konferenční poplatky: Vzhledem 
k tomu, že se podařilo zajistit finanční 
prostředky od sponzorů (zejména EL-
TODO, Philips, atd.), bylo možné sní-
žit konferenční poplatky (viz dále) a zá-
roveň posunout termíny plnění jednotli-
vých úkolů.

Účastnický 
poplatek

 Před 30. 06. 2011 
(eura)

Po 30. 06. 2011 
(eura)

standardní 200 250 
člen SRVO, 
ČSO, SSTS

150 250 

student 100 150 

doprovodná 
osoba

100 150 

Mezinárodní konference SVĚTLO 2011 – 4. oznámení

Pozor! nové informace
Důležité termíny: 
abstrakt příspěvku: 30. duben 2011
rezervace výstavní plochy: 30. červen 2011
závazná přihláška: 30. červen 2011
příspěvky do sborníku: 15. srpen 2011
garance zajištění ubytování: 15. srpen 2011

Jako součást společenského programu 
byla v rámci výletu lodí zajištěna prohlíd-
ka architektonického osvětlení a památek 
Prahy. Plán konference a výstavky se po-
dařilo uzpůsobit jak potřebám ubytování, 

dopravní obslužnosti, parkování, tak po-
třebám konferenčních a výstavních prosto-
rů. Aby bylo zajištěno propojení výstavních 
prostor a účastníků konference, budou 
přestávky na kávu situovány do výstav-
ních prostor, přičemž poplatky za výstavní 
prostory jsou následující plocha do 2 m2: 
200 eur, do 4 m2: 400 eur, do 6 m2: 500 eur.

Vědecký výbor konference:
– Petr Baxant – VUT Brno, CZ
–	Grega Bizjak – University of Ljublja-

na, SLO

–	Stanislav Darula – SAV Bratislava, SK
–	Peter Dehoff – Zumtobel, AT
–	Dionýz Gašparovský – STU Bratisla-

va, SK
–	Jan Grzonkowski – Warsaw Universi-

ty of Technology, PL
–	Jiří Habel – ČVUT Praha, CZ
–	Liisa Halonen – Aalto University, FI
–	Pentti Hautala – SITO, FI
–	Richard Kittler – SAV Bratislava, SK
–	Tomáš Novák – VŠB-TU Ostrava, CZ
–	Sermin Onaygil – Istanbul Technical 

University, TR
–	Jiří Plch – ČSO, CZ
–	János Schanda – University of Vesz-

prém, HU
–	Peter Schwarcz – Tungsram - Schré-

der, HU
–	Alfonz Smola – STU Bratislava, SK
–	Karel Sokanský, VŠB-TU Ostrava, CZ

Nosná národní přednáška
Jiří Habel, Petr Žák – Současnost a bu-

doucnost světelné techniky

Vyzvané přednášky:
Grega Bizjak – LED Spectra and Mela-

tonin Suppression Action Function
Peter Dehoff – Energy efficiency and 

lighting quality – is it a contradiction?
Richard Kittler – Hladajú sa nové kri-

tériá osvetlenia interiérov
Tor Mjøs, Pål J. Larsen – Indoor ligh-

ting – Energy friendly installations
Peter Schwarcz –Energy Efficiency In-

dicators in Street Lighting
Pentti Hautala – Planning and design 

process of road lighting
Sermin Onaygil – LEDs in Road Ligh-

ting

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
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Zveme vás srdečně do našich stánků na veletrzích
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