POZVÁNÍ

TÉMATA KONFERENCE

Odborná sekce Klimatizace a větrání

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
dovoluji si Vás srdečně pozvat na 23. konferenci Klimatizace
a větrání 2019.

23. konference

KLIMATIZACE
A VĚTRÁNÍ 2019

Konference pořádané odbornou sekcí Klimatizace a větrání
Společnosti pro techniku prostředí se staly už
neodmyslitelnou součástí odborného dění v České
republice. Věřím, že i tato v pořadí již dvacátá třetí
konference na tuto tradici úspěšně naváže.
Program konference je již tradičně zaměřen na nejnovější
poznatky z oboru klimatizace a větrání související s činností
projektantů, výrobců a montážních firem VZT zařízení
i souvisejících profesí. Příspěvky na konferenci mohou
přihlásit všichni, kteří mají k oboru větrání a klimatizace co
říci, vítány jsou jak teoretické příspěvky, tak praktické
zkušenosti. Všechny články projdou recenzí a přijaté budou
publikovány ve sborníku konference.
Lze očekávat, že bude v rámci již tradičních témat, jako je
vnitřní prostředí, energetické nároky, projektování a
provozování zařízení větrání a klimatizace, věnován větší
důraz týkající se novinek v legislativě v oblasti staveb
s téměř nulovou spotřebou energie a poznatků z praxe
spojených s návrhem technických systémů pro tyto budovy.

16. a 17. 10. 2019
Autoklub ČR, Opletalova 29, Praha 1

Minulá konference ukázala, že mladá generace projektantů
má zájem o účast na takovýchto odborných setkáních
a doufám, že tento trend bude i nadále pokračovat
a konference se stane příležitostí k výměně zkušeností, jak
odborníků jednotlivých profesí, tak i rozdílných generací.
Nedílnou součástí konference je i možnost seznámení se
s výrobky významných zúčastněných dodavatelů a výrobců
klimatizační a větrací techniky.
Těším se na setkání s Vámi na 23. konferenci Klimatizace
a větrání 2019.
Ing. Miloš Lain, Ph.D., odborný garant konference

1. INFORMACE A VÝZVA K PŘIHLÁŠENÍ PŘÍSPĚVKŮ

Společnost pro techniku prostředí, z. s.
Člen Českého svazu vědeckotechnických společností
člen REHVA — Evropská asociace společností z oboru TZB
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
e-mail: stp@stpcr.cz
http://www.stpcr.cz

ONLINE INFORMACE

Tel.: +420 221 082 353
IČ: 00499978
DIČ: CZ00499978

A PŘIHLÁŠKA NA WWW.KVCR.CZ
.

•

Vnitřní prostředí

•

Uvádění do provozu a provoz klimatizace

•

Projektování

•

Požární větrání

•

Energetické nároky klimatizace a větrání,
Euronormy

•

Klimatizace a větrání pro rodinné a bytové domy,
školy

•

Klimatizace a větrání v historických budovách

•

Klimatizace a větrání datových center a
průmyslových objektů

VĚDECKÝ A PŘÍPRAVNÝ VÝBOR KONFERENCE
Ing. Radka Čapková, Ing. Radim Čermák, Ph.D.,
Ing. Jiří Frýba, Ing. Marcel Kadlec, Ing. Miloš Lain, Ph.D.,
Ing. Zuzana Mathauserová, Ing. Jiří Petlach,
Ing. Jan Schwarzer, Ph.D., Ing. Karel Tomek

VÝZVA K PŘIHLÁŠENÍ PŘÍSPĚVKŮ

PŘIHLÁŠKY

Nabídku příspěvku do sborníku konference formou abstraktu
v českém (nebo slovenském) jazyce (maximum 300 slov) je
možno zaslat v elektronické podobě.

KONFERENČNÍ POPLATEK

Uzávěrka pro zaslání abstraktů je 28. 2. 2019.
Registrace abstraktů: www.kvcr.cz.
Vyrozumění o přijetí příspěvků přijatých na konferenci obdrží
autoři elektronickou poštou včetně pokynů pro zaslání
konečných textů do 28. 3. 2019.
Uzávěrka plných textů příspěvků je 28. 6. 2019.
Pro autory příspěvků je účast na konferenci
zdarma.

Pro členy STP 500 Kč, pro ostatní 1200 Kč
Studenti (členové STP) zdarma
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Více informací o členství v STP najdete v závěru této
pozvánky nebo na www.stpcr.cz.
Konferenční poplatek je stanoven dohodou mezi
pořadatelem a účastníkem konference. Součástí poplatku
jsou náklady spojené s uspořádáním konference, cena
sborníku
a
občerstvení
v
průběhu
konference
i společenského a kulturního programu včetně doprovodné
osoby.
Cestovné a ubytování hradí vysílající organizace.

PŘÍSPĚVKY DO SBORNÍKU KONFERENCE
Sborník k 23. konferenci Klimatizace a větrání 2019 bude
vydán tištěný. Zaslané příspěvky musí dodržet předepsaný
formát a nesmí svým rozsahem překročit 6 stran včetně
abstraktu, obrázků, tabulek a pramenů. Příspěvky se zasílají
elektronickou poštou.

ÚHRADA POPLATKU
Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena
faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro
techniku prostředí:
Komerční banka, číslo účtu 43837011/0100
Variabilní symbol = číslo faktury.

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE
16. a 17. 10. 2019
Konference se uskuteční v prostorách Autoklubu ČR,
Opletalova 29, Praha 1
– doprava metro „C“, stanice Hlavní nádraží

ONLINE PŘIHLÁŠKA www.kvcr.cz
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Společnost pro techniku prostředí, z. s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel: 221 082 353, e-mail: stp@stpcr.cz, http://www.stpcr.cz

NABÍDKA ČLENSTVÍ

SPOLEČNOST PRO TECHNIKU
PROSTŘEDÍ POSKYTUJE SVÝM ČLENŮM:
• Odborný recenzovaný časopis "Vytápění, větrání,
instalace" – 5x ročně. Časopis je určený pracovníkům,
zabývajícím se zařízeními techniky prostředí, přináší
informace projektantům, investorům, konstruktérům,
energetikům v průmyslových závodech, montážním a
instalačním
technikům,
podnikatelům,
výrobcům,
provozním technikům, pracovníkům odborných i vysokých
škol, či orgánům státní správy. Je určen také těm, kteří
chtějí být informováni o možnostech, metodách a
způsobech ke zlepšení pohody svého osobního
i pracovního prostředí. V časopise najdete informace o
konferencích, seminářích, kurzech, firemních prezentacích
pořádaných STP.
• Výraznou slevu vložného na konferencích, seminářích
a kurzech pořádaných STP.
• Zasílání informací o pořádaných odborných akcích z oboru
technika prostředí.
• Začlenění se do okruhu odborníků v oboru techniky
prostředí, navázání osobních a obchodních kontaktů.
Roční členský příspěvek
600 Kč
Snížený členský příspěvek pro studenty a důchodce 300 Kč
(Zdarma 1. rok členství pro studenty se zaměřením na
techniku prostředí, TZB a příbuzné obory – prezenční forma
studia, věková hranice do 30 let)
Máte-li zájem o členství v STP, vyplňte a
odešlete přihlášku členství na w w w . s t p c r . c z .
Členský příspěvek uhraďte bankovním převodem na účet
Společnosti pro techniku prostředí číslo 43837011 / 0100.
Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo, abychom
mohli platbu identifikovat. Nechcete-li uvádět rodné číslo,
napište do zprávy pro příjemce své jméno a příjmení.
Bližší informace o členství v STP
na www.stpcr.cz nebo na tel. 221 082 353.

Mediální partneři konference

