
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PROGRAM KONFERENCE: 

 

 inovativní sanační technologie 
 pilotní ověření inovativních sanačních technologií 
 matematické modelování 
 technologie ukládání vysoce toxických a radioaktivních odpadů 
 membránové technologie 
 biotechnologie 
 

Programový výbor vyzývá odborníky z výzkumu, vývoje, praxe, veřejné správy, 
kontrolních orgánů a všechny další, aby na konferenci k výše uvedeným 
tématům přihlásili referáty a plakátová sdělení o výsledcích výzkumu a vývoje, 
matematického modelování, laboratorního ověřování a pilotních pokusů, 
inovativních sanačních metod, o zkušenostech s aplikacemi těchto metod 
v praxi atd. 

 

 
PRO PODPORU KONFERENCE MEZI MLADÝMI ODBORNÍKY 

PROGRAMOVÝ VÝBOR VE SPOLUPRÁCI S PARTNERY 
VYHLAŠUJE SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PŘÍSPĚVKY. 

 

C E N Y 
 

udělí programový výbor autorům 3 nejlepších referátů a 1 posteru. 
 
Soutěže o nejlepší příspěvek se mohou zúčastnit 
 studenti a doktorandi bez omezení věku 
 ostatní odborníci, kteří v kalendářním roce 2013 nepřekročí věk 32 let 
 

Ceny budou uděleny v kategorii REFERÁT 

 1. místo – VELKÁ CENA EKOMONITORU   15.000,- Kč 

 2. místo – CENA TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI 10.000,- Kč 

 3. místo – CENA EKOMONITORU ZA REFERÁT    8.000,- Kč 

a v kategorii PLAKÁTOVÉ SDĚLENÍ 

 CENA EKOMONITORU ZA POSTER                5.000,- Kč  
 

Příspěvky budou hodnoceny podle těchto kritérií: 

 shoda s vypsanými bloky a celkovým zaměřením konference 
 novost a realizovatelnost prezentovaných myšlenek  
 možnost uplatnění prezentovaných myšlenek v praxi 
 úroveň přednesu a zpracování prezentace i příspěvku pro sborník 

 
V případě, že se autor příspěvku konference nezúčastní, bude příspěvek ze soutěže 
vyloučen. Diplomy a odměny za nejlepší přednesené referáty a za nejlepší 
plakátové sdělení budou uděleny v závěru konference dne 17. 10. 2013. 
Hodnotitelská komise si vyhrazuje právo neudělit ceny (některou z cen) v případě, že 
úroveň příspěvků nebude odpovídat kritériím pro udělení cen.  

 



ORGANIZAČNÍ INFORMACE 
 

 Konference se bude konat ve dnech 16. - 17. října 2013 v hotelu Populus, (U staré 

cihelny 2182/11, 130 00 Praha – Žižkov, tel. 420 255 712 111, info@populus.cz, 

http://www.populus.cz).  

 Přihlášky referátů a plakátových sdělení v elektronické formě a doplněné abstraktem 

přijímá organizační výbor na adrese olga.halouskova@ekomonitor.cz do 25. 6. 2013. 

O přijetí příspěvků budou autoři informováni rovněž do 15. 7. 2013. Na tutéž adresu 

do 15. 7. 2013 laskavě zasílejte i předběžné přihlášky k účasti bez příspěvku.  

 Ke konferenci bude vydán sborník příspěvků. Jeho cena bude zahrnuta ve vložném 

na konferenci. Termín odeslání příspěvků do sborníku je 5. 9. 2013. 

 Organizační výbor v průběhu konference vyhodnotí vystavené postery a přednesené 

referáty a vítězným autorům budou v závěru konference uděleny diplomy a ceny.  

 Předběžná výše vložného (včetně DPH): 

plné vložné 3.300,- Kč 

studentské vložné 2.000,- Kč 

vložné pro zaměstnance VŠ a veřejnou správu 2.600,- Kč 

autorské vložné (první autoři) 1.800,- Kč 

 

 V hotelu Populus je pro účastníky rezervována do 5. 9. 2013 ubytovací kapacita. 

Účastníci si v rámci této kapacity objednávají a hradí ubytování sami přímo v hotelu. 

Při objednávce laskavě uveďte, že se hlásíte jako účastník konference Inovativní 

sanační technologie ve výzkumu a praxi VI. Cena za ubytování vč. snídaně činí  

v jednolůžkovém pokoji 1.150,- Kč, cena dvoulůžkového pokoje je 1.700,- Kč vč. 

DPH. 

 Stravování pro účastníky bude zajištěno v hotelu Populus, předběžná cena jednoho 

oběda vč. DPH je 130,- Kč. Účast na společenském večeru dne 16. 10. 2013 je 

podmíněna úhradou vložného. Cena společenského večera je předběžně 280,- Kč 

vč. DPH.  

 Definitivní ceny, program a další potřebné informace budou obsaženy ve druhém 

cirkuláři.  

 

PROGRAMOVÝ VÝBOR KONFERENCE 

doc. Dr. Ing. Martin Kubal    doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc. 

doc. Ing. Jiří Burkhard, CSc.   RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD. 

Ing. Miloslav Slezák, CSc.    Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D.  

Ing. Martina Nováková, Ph.D.    Ing. Ondřej Uhlík, Ph.D. 

Mgr. Peter Šottník, PhD.     Ing. Jiří Mikeš 

Mgr. Pavel Vančura    Dr. Ing. Jiří Marek 

Olga Halousková     Bc. Klára Kánská 

mailto:info@populus.cz
http://www.populus.cz/


 

*Zájemce o komerční prezentaci prosíme, aby si vyžádali bližší informace u organizátorů.  

 

PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA 

INOVATIVNÍ SANAČNÍ TECHNOLOGIE VE VÝZKUMU A PRAXI VI 

 

Vyplňte (laskavě škrtněte, co se nehodí) a odešlete  
 

- do 25. 6. 2013 v případě, že přihlašujete příspěvek, 
- do 15. 7. 2013 v případě, že se předběžně přihlašujete pouze k pasivní účasti  

 

na adresu 
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, 

olga.halouskova@ekomonitor.cz; seminare@ekomonitor.cz 
 

titul, jméno, příjmení    

firma    

kontaktní adresa  
(vč. PSČ)  

  

tel. 
 

  

e-mail    

Splňuji podmínky soutěže □  ano  □ ne 

Mám zájem o účast na 
společenském večeru 

□  ano  □ ne 

 Mám zájem o účast  
formou:  

□  referátu nebo  
     plakát. sdělení 

□  krátkého (komerčního)*    
     sdělení 

□  pouze referátu □  výstavky* 

□  pouze plakát.     
     sdělení 

□  inzerce ve sborníku* 

□  jako účastník □  rozdávání propagačních*     
     materiálů  

  

Název referátu nebo 

plakátového sdělení  

a krátký abstrakt 
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