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LUMEN V4 

V. Konference Vyšegrádských zemi pro osvĕtleni 

V. Visegrádi Országok Világítási Konferenciája 

V. konferencia Vyšehradských krajín pre osvetlenie 

V. Konferencja oświetleniowa krajów Grupy Wyszehradskiej 

 

Vyšehrad, Maďarsko 

8.-10. októbra 2014 
 

TRETIE OZNÁMENIE, POZVÁNKA 
 
V mene Svetelnotechnickej spoločnosti Maďarského elektrotechnického zväzu, ako aj v mene 

organizačného výboru Vás srdečne a s radosťou pozývame na V. konferenciu Vyšehradských 

krajín, ktorá sa uskutoční v dňoch 8.-10. októbra 2014. Miestom konania konferencie je 

Vyšehrad (Visegrád), zrekonštruovaný kráľovský palác, kde v roku 1335 maďarský kráľ 

Karol Róbert, český kráľ Ján Luxemburský a poľský kráľ Kazimír Veľký uzatvorili politickú 

a obchodnú alianciu.  

 

Počas konania konferencie bude príležitosť na prezentáciu a výstavku produktov, čo isto 

využijú výrobcovia a predajcovia svetelnej techniky. 

 

Program konferencie: 
 

8. október (streda) 

12:00 – 21:00 - registrácia, ubytovanie 

14:00   - fakultatívny výlet do citadely alebo do Ostrihomu (bazilika) 

19:00  - prípitok na privítanie 

19:30  - večera 

 

9. október (štvrtok) 

 Doobeda: 

   8:00 –   9:00 - raňajky 

9:00 –   9:20 - otvorenie konferencie 

  9:20 –   9:50 - vyžiadaná prednáška 

  9:50 – 10:30 - 2 prednášky, diskusia 

10:30 – 11:00 - prestávka na kávu 

11:00 – 11:30  - vyžiadaná prednáška 

11:30 – 12:25  - 3 prednášky, diskusia 

12:25 – 13:30 - obed 

 

 

 

 

 

 



Poobede: 

13:30 – 14:00 - prezentácia posterov 

 14:00 – 14:30 - vyžiadaná prednáška 

14:30 – 15:40  - 4 prednášky, diskusia 

15:40 – 16:10  - prestávka na kávu 

16:10 – 17:05 - 3 prednášky, diskusia 

17:05 – 18:00 - prezentácia posterov 

Večer: 

19:30  - spoločenský večer 

 

10. október (piatok) 
 Doobeda: 

8:00 –  9:00  - raňajky 

9:00 –  9:30 - vyžiadaná prednáška 

9:30 – 10:25  - 3 prednášky, diskusia 

10:25 – 10:50  - prestávka na kávu 

 10:50 – 11:30  - 2 prednášky, diskusia 

11:30 – 12:30 - firemné a produktové prezentácie sponzorov a vystavovateľov 

12:30 – 14:00  - obed 

Poobede: 

14:00 – 15:10 - 4 prednášky, diskusia 

15:10 – 15:30 - prestávka na kávu 

15:30 – 16:25 - 3 prednášky, diskusia 

  16:25  - ukončenie konferencie 

  18:00  - výlet loďou na Dunaji 

19:30  - opekačka 

 

Podrobnejší program konferencie sa dá nájsť na webovej stránke www.lumenv4.com. 

 

Oficiálne jazyky konferencie: 
Český, poľský, maďarský a slovenský (postery a abstrakty prednášok sa pripravujú 

v angličtine) 

Program pre sprevádzajúce osoby: (v prípade záujmu) 
9. október (štvrtok)  Výlet do Budapesti, celodenná prehliadka mesta  

10. október (piatok) Výlet do mesta Szentendre, poldenná prehliadka mesta 

 

Prihlášku na konferenciu prijímame vo forme na to určeného formulára. Ten sa nachádza na 

webovej stránke www.lumenv4.com, odkiaľ sa dá stiahnuť a následne poslať. Súčasne 

s prihláškou je potrebné uhradiť aj účastnícky poplatok prevodom na účet Maďarskej 

svetelnotechnickej spoločnosti pri MEE (MEE Világítástechnikai Társaság) v banke MKB 

Bank Zrt. na účet HU16-1030-0002-1055-1584-4882-0018.  

 

Dátumom prihlášky na konferenciu sa chápe dátum pripísania prostriedkov na účet!  
 

Konečným termínom na prihlásenie je 31.7.2014! Je to súčasne posledný deň možného 

stornovania účasti. Po tomto termíne môžeme nového účastníka prijať len pri stornovaní 

iného účastníka.  
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Účastnícke poplatky:  
 Suma do 30.6.2014 30.6. až 31.7.2014 

Registračný poplatok: 

[Euro, s DPH 27 %] 100,00 120,00 

(Poplatok zahŕňa organizačné výdavky, 

prenájom priestorov, technické vybavenie, 

tlmočenie, tlmočnícku techniku, 

privítanie (večera vo forme studeného bufetu, 

nápoje), spoločenský večer s programom, 

kávu a občerstvenie počas prestávok,  

výlet loďou na Dunaji, opekačka,  

plnotextové verzie prednášok a posterov na USB.) 

 

Sprevádzajúce osoby: 

[Euro, s DPH 27 %] 60,00   80,00 

(Poplatok zahŕňa organizačné výdavky, 

privítanie (večera vo forme studeného bufetu, 

nápoje), spoločenský večer s programom, 

výlet loďou na Dunaji, opekačka.) 

 

Poplatok pre študentov: 

[Euro, s DPH 27 %] 40,00 50,00 
(Poplatok zahŕňa organizačné výdavky, 

prenájom priestorov, technické vybavenie, 

tlmočenie, tlmočnícku techniku, 

plnotextové verzie prednášok a posterov na USB.)  

 

 

Údaje na bankový prevod: 
 

Príjemca: MEE Világítástechnikai Társaság 

Adresa príjemcu:  Árpád út 67. I/6, Budapest / Hungary, H-1042. 

Číslo účtu (IBAN): HU16-1030-0002-1055-1584-4882-0018 

Názov banky: MKB Bank Zrt. 

Adresa banky:, Váci utca 38., Budapest / Hungary H-1056. 

SWIFT kód: MKKB HU HB 

V prevodnom príkaze v časti poznámky prosím uveďte mená osôb, ktorých sa úhrada 

týka! 
 

 

Ceny ubytovania:  
Ubytovanie na mieste v hoteloch Visegrád Tours. 

1 posteľová izba:  56,00 EUR/osoba/noc 

2 posteľová izba: 33,00 EUR/ osoba/noc 

3 posteľová izba: 28,00 EUR/ osoba/noc 

V cene ubytovania sú zahrnuté raňajky, daň z pridanej hodnoty (DPH) a taktiež pobytová daň! 

Vyplnením a zaslaním prihlášky sa automaticky zarezervuje aj ubytovanie! 

 

 

 

 

 



 

Ceny fakultatívnych služieb: 
 

 Stravovanie:  Obed (9.10. a 10.10.):   10,00 EUR/ks 

 Výlety:  Ostrihom (8.10. poobede):   13,00 EUR/osobu 

    Budapešť (9.10. celý deň):   22,00 EUR/osobu 

     Szentendre (10.10. doobeda):  13,00 EUR/osobu 

 

Ubytovanie a fakultatívne služby sa platia na mieste! Faktúru a doklad o platbe dostanú 

účastníci takisto na mieste.  

 

 

 

Výzva autorom prednášok: 

Končeným termínom na zaslanie plnotextovej verzie prijatých príspevkov resp. posterov 

v anglickom jazyku je 30. jún 2014. Tieto materiály sú potrebné na vydanie zborníka z 

konferencie. Ak do tohto termínu príspevok nebude zaslaný, programový výbor konferencie 

vyčiarkne príslušnú prednášku z programu konferencie a miesto nej si vyberie náhradnú 

prednášku. 

Anotácie prednášok spolu s príslušnými vysvetlivkami (komentárom) v národnom 

jazyku je potrebné zaslať do 12. septembra 2014. Tieto podklady dostanú tlmočníci ako 

pomôcku pri svojej práci.  

 

Výstavný priestor:  
Termín na prihlásenie: 30.6.2014 (respektíve kým nebude obsadený celý priestor) 

Cena:  4 m2 plocha – 320,00 EUR 

  6 m2 plocha – 480,00 EUR 

Objednávku výstavnej plochy zašlite prosím na elektronickú adresu organizačného 

výboru konferencie.  

 

Koordinačný výbor:   
     Név     E-mail 

Česká republika:  prof. Karel Sokanský  karel.sokansky@vsb.cz 

Poľsko:   dr. Jan Grzonkowski  jan.grzonkowski@ee.pw.edu.pl 

     prof. Wojciech Żagan  wojciech.zagan@ien.pw.edu.pl 

Maďarsko:   János Nagy   elnok@vilagitas.org 

     dr. András Majoros  amajoros@t-online.hu 

Slovensko:   prof. Alfonz Smola  alfonz.smola@stuba.sk 

     dr. Milan Hrdlík  mhrdlik@ami.sk 

 

Programový výbor: 
Česká republika:  dr. Tomáš Novák  novak@metasport.cz 

Poľsko:   dr. Dariusz Sawicki  dariusz.sawicki@ee.pw.edu.pl 

     dr. Piotr Pracki  piotr.pracki@ee.pw.edu.pl 

Maďarsko:   dr. Tóth Zoltán  zoltan2.toth@ge.com  

Slovensko:   dr. Dionýz Gašparovský dionyz.gasparovsky@stuba.sk 

     dr. Stanislav Darula  stanislav.darula@savba.sk 
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Organizačný výbor: 
Adresa:  MEE Világítástechnikai Társaság 

H-1042. Budapest, Árpád út 67. I. / 6. (Hungary) 

e-mail   vtt@vilagitas.org, alebo meevtt@gmail.com  

fax   +36 1 369 6631 

 

Predseda: Sándor ALMÁSI  lumenv4@vilagitas.org 

Mobil: +36 30 940 4534 

Podpredseda:  Tamás PERCZE  lumenv4@vilagitas.org 

   Mobil: +36 30 951 6878 
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