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1. cirkulář 



 
 

inovativní sanační technologie 

pilotní ověření inovativních sanačních technologií 
matematické modelování 
technologie ukládání vysoce toxických a radioaktivních odpadů 

membránové technologie 

nové metody čištění vod 

biotechnologie 
 

Programový výbor vyzývá odborníky z výzkumu, vývoje, odborných firem, 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, pilotních pokusů, inovativních sanačních metod i o zkušenostech 
s aplikacemi těchto metod v praxi atd. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Soutěžní podmínky 
 

 věk do 32 let nebo status studenta, příp. doktoranda 
 relevance příspěvku vůči celkovému zaměření konference a vůči vypsaným 

programovým blokům 
 novost a realizovatelnost prezentovaných myšlenek 
 přihlášení příspěvku v termínu do 2. června 2014 
 dodání příspěvku v el. formě a dle předepsaného vzoru organizátorům do 31. července 

2014 
 osobní účast autora na konferenci 

 

Kritéria hodnocení příspěvků 
 

vlastní podíl autora na zpracování prezentovaného řešení/projektu 
relevance příspěvku, novost prezentovaných myšlenek 
uvedení vlastních výpočtů, vlastního měření/vzorkování, původních obrázků, grafů, 

fotografií atd. 
dodržení předepsané formální úpravy, správné citace 
úroveň přednesu a zpracování prezentace i příspěvku pro sborník 

 

Hodnocení soutěže  
 

příspěvky budou vyhodnoceny komisí tvořenou členy programového výboru v závěru 
konference 

programový výbor si vyhrazuje právo neudělit některou z cen, nebudou-li příspěvky 
odpovídat hodnoticím kritériím 



Ceny  
Kategorie REFERÁT  
      1. místo – Velká cena Ekomonitoru  15.000 Kč 
      2. místo – Cena Technické univerzity v Liberci  10.000 Kč 
      3. místo – Cena programového výboru konference    6.000 Kč 
Kategorie PLAKÁTOVÉ SDĚLENÍ   
      1. místo – Cena Ekomonitoru za poster     6.000 Kč 









Programový výbor konference obdržel v závěru roku 2013 zprávu od CSAB (Content 
Selection & Advisory Board). Registraci elektronického sborníku (on line pokračujícího zdroje  
http://www.ekomonitor.eu/publications/innovative-remediation-technologies), INNOVATIVE 
REMEDIATION TECHNOLOGIES – RESEARCH AND EXPERIENCE, ISSN 1805-0182) CSAB zatím 
odmítl. O zařazení se můžeme znovu ucházet po listopadu 2015, pokud zpřístupníme texty 
širšímu okruhu odborníků a zpřísníme kritéria výběru příspěvků.   

S ohledem na výše uvedené rozhodnutí CSAB bude sborník příspěvků letošní konference 
vydán POUZE V ELEKTRONICKÉ FORMĚ (DVD), a to ve dvojí verzi: 
-   sborník se všemi odevzdanými příspěvky (v českém/slovenském jazyce + názvy příspěvků, 

abstrakty a klíčová slova v angličtině)  
-   on line pokračující zdroj s vybranými příspěvky, které doporučí recenzenti a které budou 

obsahovat plné texty v angličtině  
Autoři, jejichž příspěvky budou na konferenci přijaty, odešlou texty příspěvků pro sborník 

v předepsané formě do 31. července 2014 na adresu olga.halouskova@ekomonitor.cz. 
(Pokyny pro úpravu příspěvků budou autorům zároveň s vyrozuměním o přijetí příspěvku 
rozeslány do 15. června 2014.) 



 
 
Konference se bude konat ve dnech 15. - 16. října 2014 v hotelu Populus, U Staré 

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

Přihlášky referátů a plakátových sdělení doplněné abstraktem přijímá organizační 
výbor na adrese olga.halouskova@ekomonitor.cz do 2. čevna 2014. O přijetí příspěvků 
budou autoři informováni do 15. června 2014.  

Organizaci konference zajišťuje společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., 
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III. Dotazy a přihlášky k pasivní účasti (bez příspěvku) 
adresujte prosím na Bc. Kláru Kánskou klara.kanska@ekomonitor.cz, tel. 469 682 303. 

Autoři, jejichž příspěvky budou na konferenci přijaty, odešlou texty příspěvků 
v češtině/slovenštině + angličtině pro sborník v předepsané elektronické formě do 
31. července 2014 na adresu olga.halouskova@ekomonitor.cz. (Pokyny pro úpravu 
příspěvků budou autorům rozeslány zároveň s vyrozuměním o přijetí příspěvku.) 

 Předběžná výše vložného vč. DPH 
      
plné vložné 3300 Kč autorské vložné 1800 Kč 
studentské vložné 2200 Kč vložné pro zaměstnance VŠ 

a veřejnou správu 
2800 Kč 

    
 

 V hotelu Populus je pro účastníky rezervována do 5. 9. 2014 ubytovací kapacita. 
V rámci této kapacity si účastníci objednávají a hradí ubytování sami přímo v hotelu. 
Při objednávce laskavě uveďte, že se hlásíte jako účastník konference Inovativní 
sanační technologie. Cena ubytování v jednolůžkovém pokoji vč. snídaně je 1.150 Kč, 
cena dvoulůžkového pokoje vč. snídaně 1700 Kč.  

 Stravování pro účastníky bude zajištěno v hotelu Populus, předběžná cena jednoho 
oběda vč. DPH je 150,- Kč. Účast na společenském večeru dne 15. 10. 2014 je 
podmíněna úhradou vložného. Cena společenského večera je předběžně 300,- Kč vč. 
DPH. 

Zájemce o komerční účast (vystavovatele) prosíme, aby si vyžádali u organizátorů 
podrobnější informace. 

Definitivní ceny, program a další potřebné informace budou uvedeny ve 2. cirkuláři, 
který přihlášeným zájemcům zašleme v průběhu srpna 2014.  

http://www.ekomonitor.eu/publications/innovative-remediation-technologies
mailto:olga.halouskova@ekomonitor.cz
mailto:info@populus.cz
http://www.populus.cz/
mailto:olga.halouskova@ekomonitor.cz
mailto:klara.kanska@ekomonitor.cz
file://fileserver/dokumenty/Data_Seminare/akce/2014/141015_IST%20VII/cirkulář/olga.halouskova@ekomonitor.cz


 

Vyplněním přihlášky souhlasím se zasíláním elektronické nabídky seminářů  

a konferencí společnosti VZ Ekomonitor. 

Nesouhlasíte-li, škrtněte prosím výše uvedenou větu. 

 

PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA 

INOVATIVNÍ SANAČNÍ TECHNOLOGIE VE VÝZKUMU A PRAXI VII 
 

Vyplňte (laskavě škrtněte, co se nehodí) a odešlete  
 

- do 2. 6. 2014 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 nebo klara.kanska@ekomonitor.cz 

 

Titul, jméno, příjmení    

Zaměstnavatel/škola/plátce   

Kontaktní adresa  
(vč. PSČ)  

  

Tel. 
 

  

E-mail    

Splňuji podmínky soutěže □  ano  □ ne 

Mám zájem o účast na spol. večeru □  ano  □ ne 

Mám zájem o účast  
formou:  
(Označte prosím zřetelně formu 
účasti.) 

□  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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