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2 THETA ASE, s.r.o. Český Těšín, CZ 

 Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach, PL  
Komisja Śladowej Analizy Nieorganicznej PAN, PL 

 VILLA LABECO, s.r.o. Spišská Nová Ves, SK 
 

 

Vás srdečně zvou na 17. ročník  

     česko - polsko – slovenské konference 

 

(39. Hutní analytika  

41. Konferencja Analityki Hutniczej ) 

8. - 11. 4. 2019 

Karlov pod Pradědem 

1. cirkulář 

 

 
  

Organizační zabezpečení : 

2 THETA ASE, s..r.o. -  Ing. Dagmar Krucinová,  Ing. Václav Helán 
Jasná 307, 735 62 Český Těšín 

Tel/fax: +420 558 732 122, mobil + 420 602 240 553 
2theta@2theta.cz 

Instytut Metalurgii Żelaza, Dr. Grażyna Stankiewicz 
ul. K. Miarki 12, 44-101 Gliwice 

Tel. +48 32 2345248, fax +48 32 2345300 
gstankiewicz@imz.gliwice.pl  

VILLA  LABECO, s.r.o., RNDr. Marian Kovaľ 
Chrapčiakova 1,052 01 Spišská Nová Ves 
Tel.: + 421-905 351206 :+421-905 259848 

villalabeco@villalabeco.sk 
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Hutní a průmyslová 

analytika 2019 
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„HUTNÍ A PRŮMYSLOVÁ ANALYTIKA 2019” 

17. ročník tradiční konference českých, polských 
a slovenských analytiků v hutníctví, strojírenství, hornictví, 
chemickém průmyslu i dalších průmyslových oborech a 
v kontrole životního prostředí. 

Konference se uskuteční v horském hotelu KAMZÍK, který 

se nachází v Karlově pod Pradědem v oblasti Hrubého 
Jeseníku. Pro všechny účastníky je rezervováno ubytování i 
stravování v hotelu.  

  

 

TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ 

1) Chemické a fyzikálně chemické metody rozboru 
průmyslových surovin, produktů a odpadů. 

2) Chemické a fyzikálně chemické metody pro kontrolu 
technologie v hutnictví a dalších průmyslových 
oborech. 

3) Hodnocení analytických výsledků, organizace 
laboratoří, systémy jakosti. 

4) Certifikované referenční materiály. 

5) Mechanické zkoušky v hutnictví, strojírenství, průmyslu 
silikátů… 

6) Optimalizace instrumentálního vybavení laboratoří, 
novinky přístrojové techniky.  

7) Životní a pracovní prostředí v průmyslových oblastech. 

ODBORNÝ PROGRAM 

Bude sestavený z přednášek (20-40 minut) a krátkých 
sdělení (15 minut) přihlášených účastníků a vyzvaných 
přednášek našich i zahraničních odborníků. 

Podrobný program bude uveden ve II. cirkuláři, který bude 
zaslán všem přihlášeným účastníkům do  
31. 3. 2019.  

 

 

Pondělí  8.4. 

Příjezd a prezence účastníků od 10.30 hod. 

Od 14.00 hod. zahájení konference, přednášky, diskuse, 
vystoupení zástupců firem.  

 

Úterý 9.4., středa 10.4. , čtvrtek 11.4. 

V úterý během dopoledne odborný program, v odpoledních 
hodinách výjezd na Praděd, po návratu společenský večer. 

Ve středu odborný program, diskuse, vystoupení zástupců 
firem.  

Ve čtvrtek po ukončení dopoledního odborného programu  
návštěva vodní elektrárny Dlouhé straně, po prohlídce 
individuální odjezd, ukončení konference. 

 

ÚČAST FIREM 

Firemní stánky budou přístupny po celou dobu konference, 
firemní vystoupení budou zařazena do programu v úterý 
a ve středu. Informujte se u organizátorů o možnostech 
firemní prezentace.  

 

KONFERENČNÍ JAZYKY 

Český, polský, slovenský a anglický jazyk. 

 

SBORNÍK 

Prosíme účastníky, kteří si přihlásí přednášku, aby nám 

zaslali do 25. 3. 2019 text přednášky v délce do 10 stran 
s abstraktem do ½ stránky, e-mailem,  v editoru MS WORD, 
velikost písma 12 b., řádkování jednoduché. Autory 
krátkých sdělení prosíme o příspěvek do 2 stran včetně 
abstraktu do 10 řádků.  

Pokud bude příspěvek ve Vašem národním jazyku, připojte 

abstrakt v angličtině a naopak. Sborník bude vydán 

v elektronické podobě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONFERENČNÍ  POPLATKY 
 

 CZK  

(s 21% DPH) 

EUR  

(s 20% DPH) 

Konferenční poplatek 3 025,- Kč 112,- EUR 

Hotelové služby  
ve dvoulůžkovém pokoji 
v jednolůžkovém pokoji 

  

1 300,- Kč/1 noc 
2 030,- Kč/1 noc  

        

1 300,- Kč/1 noc 
2 030,- Kč/1 noc     

Konferenční poplatek zahrnuje náklady spojené 
s organizací konference, konferenční materiály, poplatky za 
exkurze včetně dopravy, služby spojené s pobytem v 
hotelu. Poplatek uhraďte převodním příkazem dle přihlášky. 

Náklady na ubytování a stravu (hotelové služby) se 

hradí na místě v hotelu. Úhradu je možno provést v Kč 

nebo platební kartou. 

V případě neúčasti přihlášeného zašleme konferenční 
materiály, poplatek  nevracíme. 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – NEPŘEHLÉDNĚTE 

Informujeme účastníky o možnosti využit příjezdu na 
konferenci již v neděli 07. 04. 2019. V tomto případě bude 
vaše cena navýšena o tento nocleh. Prosím však o 
informace o tomto požadavku na naši adresu.  

Upozorňujeme účastníky konference, že všechny služby 

závazně objednané na přihlášce, které se týkají 

ubytování a stravování, musí být uhrazeny. Ceny 

uvedené v tabulce jsou pouze určeny pro tuto akci a 

jsou fixní. 

 

PRIHLÁŠKY 

Účastníci z České republiky se hlásí na adrese 2 THETA, 
ze Slovenské republiky na adrese VILLA LABECO,  
účastníci z Polské republiky na adrese IMŽ. Účastníci 
z ostatních států se hlásí tomu organizátorovi, od kterého 
dostali pozvánku.  

Prosím, vyplňte obě strany hůlkovým písmem 
(nezapomeňte na IČO a DIČ (DRČ) Vašeho podniku),  

a pošlete do 15. 3. 2019. Daňový doklad Vám bude zaslán 
po úhradě konferenčních  poplatků. 

 

www.2theta.cz                           www.villalabeco.sk 

 

www.imz.gliwice.pl 
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