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2 THETA ASE, s.r.o. Český Těšín, CZ 

 Zakład Chemii Analitycznej 

Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach, PL 

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

 

 

Serdecznie zapraszają na  

siedemnastą czesko – polsko – słowacką 

konferencję  

 
(41 Konferencja Analityki Hutniczej  

39 Hutní analityka) 

08 - 11. 04. 2019 

Karlov pod Pradědem 

1. komunikat 

  

 Komitet organizacyjny: 

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 12-14, 44-100 Gliwice; www.imz.pl 

Tel. +48 32 2345248, fax +48 32 2345302 

gstankiewicz@imz.pl  

VILLA  LABECO, s.r.o., RNDr. Marian Kovaľ 

Chrapčiakova 1,052 01 Spišská Nová Ves 

Tel.: Tel.: + 421-905 351206 :+421-905 259848 

villalabeco@villalabeco.sk  
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Analityka Hutnicza 

i Przemysłowa 2019 
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„ANALITYKA HUTNICZA I PRZEMYSŁOWA 2019” 

17. edycja tradycyjnej konferencji czeskich, polskich  

i słowackich analityków w hutnictwie, inżynierii, górnic-

twie, ale także w innych dziedzinach przemysłowych i 

kontroli środowiska. Konferencja odbędzie się w góskim 

hotelu KAMZÍK, położonym w Karlovie pod Pradziadem 

w Jeseníkach. Dla wszystkich uczestników zarezerwo-

wano zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu. 

 

 

 

TEMATYKA KONFERENCJI 
 

1) Chemiczne i fizykochemiczne metody analizy 

surowców, produktów i odpadów przemysłowych. 

2) Chemiczne i fizykochemiczne metody kontroli 

w technologii hutniczej i innych działach przemysłu. 

3) Ocena wyników analiz chemicznych, organizacja 

laboratorium i zapewnienie jakości.  

4) Certyfikowane materiały odniesienia składu 

chemicznego. 

5) Analityka zanieczyszczeń organicznych w 

surowcach i odpadach przemysłowych. 

6) Optymalizacja wyposażenia instrumentalnego 

laboratoriów, nowości w technikach instru-

mentalnych. 

7) Środowisko naturalne i środowisko pracy w 

okręgach przemysłowych. 

 

RAMOWY PROGRAM 
 

Na program Konferencji złożą się referaty (20-40 

minut) i krótkie wystąpienia (15 minut), które będą 

wygłoszone przez uczestników oraz przez 

zaproszonych gości. 
 

Szczegółowy program konferencji zostanie 

przedstawiony w drugim komunikacie, który będzie 

rozesłany zgłoszonym uczestnikom do 30 marca. 

 

Poniedziałek 08.04. 

Przyjazd uczestników od godziny 10-tej. 

Otwarcie konferencji, referaty, dyskusje, wystąpienia 

przedstawicieli firm. 

 

Wtorek 09.04, środa 10.04 i czwartek 11.04 

Referaty, dyskusje, wystąpienia przedstawicieli firm.  

We wtorek po zakończeniu porannego programu  

wycieczka na Pradziada; wieczorem zaplanowana jest 

uroczysta kolacja. 

W środe Referaty, dyskusje, wystąpienia firm.  

W czwartek po zakończeniu porannego programu  

wycieczka do elektrowni wodnej na Dlouhé stráně, 

zakończenie konferencji. 

 

UDZIAŁ FIRM 

Stanowiska firmowe będą dostępne przez cały czas 

trwania konferencji. Wystąpienia firm będą włączone do 

wtorkowego, środowego i czwartkowego programu 

wystąpień. Informacje na temat możliwości prezentacji 

firm dostępne są u organizatorów. 

 

JĘZYKI  KONFERENCJI 

Słowacki, czeski, polski i angielski. 

 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE 

Prosimy uczestników wygłaszających referaty 

o nadesłanie do 25 marca 2019 e-mailem, tekstów 

referatów w objętości do 10 stron, z abstraktem na ½ 

strony napisanych w edytorze MS WORD, (wielkość 

czcionki 12 pkt., pojedyncza interlinia).  

Autorów krótkich wystąpień prosimy o streszczenia 

w objętości do 2 stron z abstraktem do 10 linii. 

Do wystąpienia w języku krajowym prosimy o 

abstrakt oraz opisy slajdów w prezentacji w 

języku angielskim, do wystąpień w języku angielskim 

prosimy o abstrakt w języku narodowym. 

 

OPŁATA KONFERENCYJNA 

 

Koszty organizacyjne  505  zł brutto 

Koszty pełnego 

wyżywienia i 

zakwaterowania jednej 

osoby / 1 dzień 

Jedno-osobowy pokoj 

2030,00 Kč 

Dwuosobowy pokoj 

1300,00  

 

Koszty wyżywienia i zakwaterowania, w zależności od 

wybranych dni uczestnictwa (patrz karta zgłoszenia) 

wynoszą do 2030,00 Kč (z podatkiem VAT) za 1 dzień i 

będą regulowane przez uczestników na miejscu 

Konferencji - w recepcji Hotelu Kamzík.  W Hotelu 

istnieje możliwość dokonania wpłaty za pomocą karty 

płatniczej.  

Opłata z tytułu kosztów organizacyjnych dla 

uczestników z Polski - na konto 2 THETA ASE s.r.o. w 

terminie do 25 marca 2019 w EUR lub CZK, lub ZLP. 

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa prześlemy 

materiały konferencyjne. Koszty organizacyjne nie będą 

zwracane. 

 

DODATKOWA INFORMACJA 

Istnieje możliwość skorzystania z noclegu w Hotelu 

Kamzík z 07/08 kwietnia za dodatkową opłatą (nocleg 

ze śniadaniem, parking - płatne w recepcji Hotelu 

Kamzík).  Zgłoszenia o dodatkowym noclegu prosimy 

kierować do 2THETA. 

 

ZGŁOSZENIA 

Uczestnicy z Polski zgłaszają się na adres IMŻ, 

uczestnicy ze Słowacji na adres VILLA, uczestnicy 

z Czech na adres 2 THETA. Uczestnicy z innych krajów 

zgłaszają się u tego organizatora, od którego otrzymali 

zaproszenie. 

Prosimy o wypełnienie zgłoszenia drukowanym pismem 

i odesłanie wraz z potwierdzeniem wpłaty do 

20.03.2018. Prosimy nie zapomnieć o numerze NIP. 

https://www.hotelkamzik.cz/image.php?nid=3017&oid=2837057&width=900

