
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DÁTUM A MIESTO:  

 
16.-18. septembra 2020 

Hotel SENEC 

Slnečné jazerá – sever 

903 01 Senec, Slovakia 

GPS: N 48.220167, E 17.416445 

https://www.hotelsenec.sk/en/   

 

POZVÁNKA 

 
Slovenská svetelnotechnická spoločnosť a spoluorganizátori – svetelnotechnické spoločnosti Maďarska, Poľska a Českej republiky vás s radosťou 
pozývajú na 8. svetelnotechnickú konferenciu Vyšehradských krajín, LUMEN V4, ktorá sa uskutoční 16. až 18. septembra 2020 v Senci. Konferencia 
sa bude konať v hoteli Senec. Miesto konania konferencie sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenska, iba pár kilometrov od hlavného mesta 
Bratislavy. Senec je známy jazerami s kempingom, akvaparkom a wellnes zariadeniami. Je to vynikajúce miesto, kde sa biznis, šport a oddych 
stretávajú vo vzájomnej harmónii.  
 
Cieľom konferencie je predstaviť účastníkom najnovšie vedecké a odborné poznatky a úspechy v oblasti svetla a osvetlenia s dôrazom na regionálne 
osobité problémy krajín V4 – Slovenska, Maďarska, Poľska a Českej republiky. Súčasný stav vo svetelnej technike sprostredkujú špičkoví odborníci, 
ktorí sa s vami podelia o najnovšie výsledky odbornej práce a aktuálne profesionálne skúsenosti. Konferencia vytvorí priestor na širokú diskusiu, 
prehľad moderných a progresívnych svetelnotechnických produktov, vytvorenie nových obchodných kontaktov a upevnenie tých existujúcich. 
Výrobcovia a predajcovia budú mať možnosť predstaviť svoje výrobky, služby a riešenia.  
 
Mottom konferencie je „Osvetlenie na úsvite novej dekády“. Skutočne, na prahu dvadsiatych rokov má konferencia ambíciu upriamiť pozornosť na 
kľúčové témy súčasného osvetlenia ako je napríklad vývoj LED technológie, smart riadenie vnútorného aj vonkajšieho osvetlenia, rušivé svetlo v celej 
šírke záberu, humanocentrické a integratívne osvetlenie, nevizuálne účinky osvetlenia, moderné denné osvetlenie, energetická hospodárnosť 
osvetlenia, zvláštne svetelnotechnické aplikácie, fotometria a kolorimetria, teória verzus prax a vzdelávanie vo svetelnej technike.  
 
Spoločenská časť konferencie zahŕňa návštevu blízkych pamiatok, vyskúšanie miestnych wellness kúpeľov alebo liečebných procedúr, 
teambuildingové aktivity a samozrejme aj tradičnú opekačku a spoločenský večer so slovenským folklórom, národnou kuchyňou a priateľskou 
atmosférou s diskusiou nielen na odborné témy.  
 
Srdečne vás pozývame zúčastniť sa a podporiť konferenciu Lumen V4 2020 v Senci! 



ROKOVACIE JAZYKY 

 
Ústne prednášky v plenárnych sekciách musia byť v slovenčine, maďarčine, polštine alebo češtine. Pre účastníkov bude zabezpečené simultánne 
tlmočenie. Angličtina pre príspevky v zborníku, panelové postery a PPT prezentácie.  

 
 

DÔLEŽITÉ DÁTUMY 

 

REGISTRÁCIA ZVEREJNENIE INFORMÁCIÍ TERMÍNY PRE AUTOROV 

 Skorá registrácia: 30.04.2020 

 Štandardná registrácia:  20.06.2020 
 

 Prvá informácia: 30.09.2019 

 Druhá informácia: 31.01.2020 

 Tretia informácia: 30.06.2020 

 Štvrtá informácia: 04.09.2020 

 Abstrakty: 30.11.2019 

 Plnotextové príspevky: 31.03.2020 

 Konečná verzia príspevkov: 31.05.2020 

 Prezentácie: 07.09.2020 

 
 

INFORMÁCIE PRE AUTOROV / VÝZVA NA PRÍSPEVKY 

 
Autori môžu zaslať abstrakty svojich pôvodných vedeckých prác použitím šablóny, ktorá je prílohou tejto výzvy. Abstrakty musia byť v súlade 
s pravidlami, ktoré sú zverejnené v samostatnom súbore. Minimálna dĺžka abstraktu je 200 slov a abstrakt sa musí zmestiť na jednu stranu. Abstrakty 
musia byť napísané v angličtine a musia sa nahrať do systému na webovej stránke konferencie.  
 
Abstrakty budú posúdené dvomi nezávislými posudzovateľmi. Na základe posudkov programový výbor vyberie príspevky na ústnu prednášku, 
prezentovaný poster, panelový poster alebo v prípade nízkej kvality, pri nesúlade s pravidlami alebo ak téma nie je v súlade so zameraním 
konferencie, výbor môže rozhodnúť o nezaradení príspevku do programu konferencie. Autori prijatých príspevkov zašlú plnotextový príspevok 
v maximálnom rozsahu 6 strán a v zhode so všetkými pravidlami a formátom šablóny IEEE. Plnotextové príspevky budú opätovne posúdené dvomi 
posudzovateľmi; v prípade väčších rozdielov v posudkoch tretí posudzovateľ vyhotoví konečný posudok. Následne autori budú môcť vykonať 
posledné úpravy a korekcie pred zaslaním konečnej verzie príspevkov.  
 
Podrobnejšie informácie o príprave plnotextových príspevkov budú zverejnené v druhej informácii.  
 
Termíny pre autorov sú uvedené vyššie. 
 
 
 
 



PREDBEŽNÝ PROGRAM 

 

16. september 2020 17. september 2020 18. september 2020 

08:00 Registrácia 
09:30 Otvorenie konferencie 
10:00 Úvodná prednáška 
10:30 Plenárna sekcia 1 
12:30 OBED 
14:00 Plenárna sekcia 2 
15:30 PRESTÁVKA 
16:00 Plenárna sekcia 3 
17:30 Koniec prednášok 
19:00 OPEKAČKA 
23:00 Koniec konferenčného dňa 

08:30 Plenárna sekcia 4 
10:30 PRESTÁVKA 
11:00 Plenárna sekcia 5 
12:30 OBED 
14:00 Návšteva blízkych pamiatok 
17:00 Teambuildingové aktivity 
20:00 SPOLOČENSKÝ VEČER 
03:00 Koniec konferenčného dňa 

08:30 Plenárna sekcia 6 
10:30 PRESTÁVKA 
11:00 Plenárna sekcia 7 
12:30 Ukončenie konferencie 
12:45 OBED 
 

 
 

VÝBORY KONFERENCIE 

 

 RIADIACI VÝBOR PROGRAMOVÝ VÝBOR ORGANIZAČNÝ VÝBOR 

PREDSEDA Dionýz Gašparovský Stanislav Darula Roman Dubnička 

 

Stanislav Darula 
Dionýz Gašparovský 

Stanislav Darula Dionýz Gašparovský 
Roman Dubnička Jana Raditschová 

Bernard Hollý Eduard Kačík 
Milan Hrdlík Jana Raditschová  

 

András Poppe 
Péter Schwarcz 

László Balazs Péter Schwarcz 
Balázs Vince Nagy Ferenc Szabó 

János Balogh 
Péter Csuti 

 

Dariusz Sawicki 
Wojciech Żagan 

Piotr Pracki Agnieszka Wolska 
Krzysztof Wandachowicz Maciej Zajkowski 

Urszula Błaszczak 
Małgorzata Zalesińska 

 

Petr Baxant 
Tomáš Novák 

Petr Baxant Tomáš Novák 
Jitka Mohelníková Michal Vík 

Ján Škoda 
Petr Žák 

 
 
 
 
 



ORGANIZÁTORI KONFERENCIE 

 

    

Slovenská svetelnotechnická 
spoločnosť 

Világítástechnikai Társaság Polski Komitet Oświetleniowy Česká společnost pro osvětlováni 

člen Zväzu slovenských 
vedeckotechnických spoločností 

Magyar Elektrotechnikai  
Egyesület tagja 

Stowarzyszenie Elektryków  
Polskich  

   

   

dionyz.gasparovsky@stuba.sk  vtt@vilagitas.org  pkosw@ciepoland.pl  info@cso.lighting  

 
 

ORGANIZAČNÍ PARTNERI 

 
   
 
 
 
 
 

KONTAKT 

 
Slovenská svetelnotechnická spoločnosť   +421 903 455035 
FEI STU v Bratislave   dionyz.gasparovsky@stuba.sk 
Ilkovičova 3  
812 19 Bratislava 
Slovensko 
 
Najprv vždy kontaktujte svojho národného zástupcu – e-mailové adresy pre vašu krajinu nájdete v časti „Organizátori konferencie“.  

Slovenský národný komitét CIE 

spoluorganizátor 

Časopis SVĚTLO 

mediálny partner 
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