Slovenská svetelnotechnická spoločnosť
Člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností
a spoluorganizátori
Česká společnost pro osvětlování
Slovenský národný komitét CIE
vás pozývajú na odborný serminár

FEI STU v Bratislave
20. – 22. novembra 2019

1. informácia

TERMÍN A MIESTO KONANIA:
20.–22. november 2019
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ilkovičova 3, 812 19 BRATISLAVA
GPS: N 48.152926, E 17.073567
www.fei.stuba.sk

POZVÁNKA
Pozývame vás na tematický seminár SLOVALUX 2019, ktorý sa uskutoční v priestoroch Fakulty
elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Nosnou témou seminára je Inteligentné „smart“
osvetlenie v interiérovom aj exteriérovom osvetlení. Na seminár pozývame tú najširšiu odbornú
verejnosť – svetelných technikov, elektrikárov, architektov, stavbárov, a to z radov projektantov,
predajcov, obchodníkov, manažérov, investorov, dodávateľov, realizátorov, mestských a
obecných samospráv atď. Na seminári odznejú pôvodné odborné a praktické príspevky formou
prednášok a posterov, súčasťou seminára bude aj výstavka svetelnotechnických produktov a
služieb. Prezentované budú tie najnovšie a najaktuálnejšie poznatky a skúsenosti! Organizátori
pripravujú aj bohatý sprievodný a spoločenský program. Seminár SLOVALUX 2019 predstavuje
možnosť dozvedieť sa niečo nové, nadviazať dôležité kontakty a osobné stretnutia.
Tešíme sa na stretnutie s vami!
Organizačný výbor

DÔLEŽITÉ TERMÍNY
Pre účastníkov:
Zverejnenie 2. informácie s programom:
Zaslanie záväznej prihlášky:

10. október 2019
11. november 2019

Pre autorov:
Zaslanie abstraktu:
Zaslanie príspevku do zborníka:
Zaslanie prezentácie v Power Pointe:

6. október 2019
31. október 2019
11. november 2019

INFORMÁCIE PRE AUTOROV
Program plenárnych prednášok je zostavený z vyžiadaných príspevkov na vopred stanovené
témy. Autori, ktorí majú záujem prezentovať výsledky svojej vedeckovýskumnej alebo odbornej
činnosti, budú mať vytvorený priestor v rámci posterovej sekcie. Posterové príspevky je potrebné
prihlásiť najneskôr do 6.10.2019 zaslaním názvu, autorov a krátkeho abstraktu (max. ½ strany
A4) na e-mailovú adresu stanislav.darula@savba.sk. O zaradení príspevku do programu
seminára a do zborníka rozhodne organizačný výbor. Podrobnejšie informácie o príprave
príspevkov budú komunikované s autormi osobitne.
POZNÁMKA:
Zaradenie prednášok do prednáškových blokov (viď harmonogram konferencie) bude
zverejnené v 2. informácii po 10.10.2019.

HARMONOGRAM KONFERENCIE
20.11.2019 (streda)
12:00
14:00
19:00

Registrácia účastníkov
V stopách Štúrovcov: výlet na zrúcaniny hradu Devín
Welcome Drink

21.11.2019 (štvrtok)
08:00
09:00
09:20
11:00
11:20
12:30
13:30
15:10
15:30
17:30
19:00

Registrácia účastníkov
Otvorenie seminára
BLOK 1: Smart vonkajšie osvetlenie
Prestávka
BLOK 2: Smart vonkajšie osvetlenie
OBED
BLOK 3: Smart vnútorné osvetlenie
Prestávka
BLOK 4: Aplikácie smart osvetlenia
Ukončenie dňa seminára
Spoločenský večer

22.11.2019 (piatok)
08:00
10:00
10:00
10:30
12:00
13:00
13:00
15:00

BLOK 5: Najnovšie informácie, poznatky a trendy vo svetelnej technike
Ukončenie plenárnej časti seminára
Prestávka
Exkurzia vo fotometrických laboratóriách STU
OBED
Workshop A: Meranie kriviek svietivosti svietidiel
Workshop B: Meranie denného svetla pod umelou oblohou (SAV)
Ukončenie workshopov, odovzdanie certifikátov

ORGANIZÁTORI A PARTNERI
Hlavný organizátor

Spoluorganizátori

Mediálny partner

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

KONTAKTY
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