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ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o.,
SALTEK Slovakia, s.r.o.,

poprední slovenskí a českí elektrotechnickí odborníci, 
domáci a zahraniční výrobcovia elektrických prvkov 

a zariadení, si Vás dovoľujú pozvať na

X. CELOŠTÁTNE STRETNUTIE
REVÍZNYCH TECHNIKOV EZ, 

PROJEKTANTOV ELEKTRA, PRACOVNÍKOV 
ELEKTROMONTÁŽNYCH FIRIEM

11. - 13. 6. 2019
GRAND HOTEL BELLEVUE****

Horný Smokovec 21

Stretnutie sa uskutoční v prekrásnom prírodnom 
prostredí Vysokých Tatier v Hornom Smokovci.
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14:40 - 15:40

15:40 - 15:50
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18:45 - 22:00

08:00 - 10:00

10:00 - 10:15
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11:50 - 13:00

13:00 - 13:45

13:50 - 14:50

14:50 - 15:15

15:15 - 16:00

16:15 - 17:00

15:15 - 16:15

16:30 - 18:00

10:00 - 16:00

PROGRAM 11. JÚNA 2019

PROGRAM 12. JÚNA 2019

Prezentácia účastníkov v Grand hoteli 
Bellevue Horný Smokovec, ubytovanie

Otvorenie konferencie, úvodný príhovor 
s organizačnými pokynmi

Prúdové chrániče a ich praktické využitie
Ing. Jan Krejčí, vedúci technickej kancelárie 
OEZ s.r.o., člen TNK Českej agentúry 
pre štandardizáciu: TNK 130, TNK 22, TNK 40

Špecifikácia prepäťových ochrán a správny 
návrh PO typu I v trojstupňovom koncepte 
ochrany pred prepätím
Ing. Daniel Sidun, konateľ KIWA sk, s.r.o.
  
Obed

Požiadavky na návrh a zhotovenie 
protipožiarnych prestupov a upchávok 
podľa platnej legislatívy
Ing. Jozef Daňo, obchodno-technický 
manažér OBO Bettermann, s.r.o.

Revízia elektrických spotrebičov 
(STN 331610: 2002) a ručného náradia 
(STN 331600: 1996) z pohľadu noriem, 
vyhlášok, zákonov a praxe revízneho 
technika VTZE
Radoslav Rieger, revízny technik EZ – E2A, 
technický zástupca HAKEL spol. s r.o.

Prestávka

Seminárna miestnosť A:
Workshop Praktické merania nielen 
pre revíznych technikov
Zabezpečuje: Radoslav Rieger, 
revízny technik EZ – E2A, technický zástupca 
HAKEL spol. s r.o. 

Workshop Praktické merania nielen 
pre revíznych technikov
Zabezpečuje: Radoslav Rieger, 
revízny technik EZ – E2A, technický zástupca 
HAKEL spol. s r.o. 

Seminárna miestnosť B:
Workshop Tradičný elektrocad 
vs Engineering Base
Zabezpečuje: spoločnosť TECHNODAT 
Elektro 

Workshop Praktická realizácia prestupov 
a protipožiarnych upchávok 
OBO Bettermann
Zabezpečuje: spoločnosť OBO Bettermann

Súťažný workshop 
Viete, čo je to Smart Wiring? 
(koná sa pri výstavnom stolíku Rittal)
Zabezpečuje: spoločnosť Rittal

PROGRAM 13. JÚNA 2019

19:00 - 23:00

do 22:00

Spoločenský večer v kongresových 
priestoroch
Slávnostný prípitok, raut, ľudová hudba 
Kuštárovci, vystúpenie OZ Odváž sa spoznať, 
DJ Dali, večerom bude sprevádzať 
moderátorka Nena Rothová

Možnosť individuálneho využitia relaxačných 
služieb Grand hotela Bellevue

07:00 - 08:45
 
08:45 - 09:30

09:35 - 10:05

10:05 - 10:30

10:30 - 11:30 

11:35 - 12:20

12:20 - 13:20

13:00 - 16:00

13:20 - 14:30

14:30 - 14:40

Raňajky

Elektromagnetická kompatibilita 
domových inštalácií
Ing. Edmund Pantůček, ANTIRISK - EMC s.r.o., 
súdny znalec v odbore elektrotechnika 
a elektronika, člen technických 
normalizačných komisií Českej agentúry 
pre štandardizáciu: TNK 5, TNK 22, TNK 47 
a TNK 97

Energetická náročnosť a výhody 
inteligentného podlahového vykurovania
Ladislav Šemšej, obchodný riaditeľ ANOS s.r.o. 
- teplá podlahaTM

Prestávka

Bezpečnosť strojových zariadení v prevádzke
David Sárka, inšpektor EZ, STR,  TI SR, a.s. Nitra

Názvoslovie káblov včera, dnes a zajtra. 
Značenie káblov z hľadiska medzinárodných 
a podnikových noriem jednotlivých firiem, 
rozpoznávanie káblov pri revíziách v praxi.
Ing. Rastislav Valach, vedúci divízie Káble 
a vodiče VUKI, a.s. Bratislava 

Obed

Súťažný workshop
Viete, čo je to Smart Wiring? 
(koná sa pri výstavnom stolíku Rittal)
Zabezpečuje: spoločnosť Rittal

Kvalitná uzemňovacia sústava 
ako základná súčasť systému ochrany 
pred účinkami blesku 
Jiří Kroupa, spracovateľ slovenského 
znenia STN EN 62305-3 a 4, riaditeľ kancelárie 
DEHN+SÖHNE pre Slovensko, člen klubu ILPC
Ing. Rudolf Štober, elektroprojektant

Prestávka

Ako ovplyvňuje nedostatočné či nesprávne 
určenie vonkajších vplyvov či podcenenie 
správneho rozsahu revízie jej objektívne 
prevedenie a následné spracovanie revíznej 
správy, a niektoré nové riziká plynúce 
z nekvalitnej práce projektanta a montéra 
pri tejto činnosti 
Ing. Miloslav Valena, súdny znalec v odbore 
elektrotechnika a revízny technik, člen TNK 22 
pri ÚNMZ (Česká agentura pro standardizaci), 
podpredseda Únie súdnych znalcov ČR

Prestávka

Vybrané tragické prípady úrazov 
od elektrických zariadení s rozborom 
ich príčin z praxe súdneho znalca
Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore 
elektrotechnika a bezpečnosť práce, 
člen klubu ILPC, člen TK 84 SÚTN Bratislava

Tombola, vyhodnotenie súťažného 
workshopu, ukončenie prednáškovej 
časti konferencie

Večera

Možnosť individuálneho využitia relaxačných 
služieb Grand hotela Bellevue

75 tajomstiev lanovky na Skalnatom Plese
Presun vlakom do Tatranskej Lomnice, 
večerná jazda lanovkou na Skalnaté Pleso, 
nočná prehliadka pôvodnej strojovne 
lanovky so sprievodcom, dokumentárny 
film Príbeh jednej lanovky, krásne výhľady 
na nočné Tatry a Podtatranskú kotlinu. 

07:00 - 08:00
 
08:00 - 14:00

14:00

Raňajky

Odborná exkurzia - prehliadka výrobného 
závodu Minerálne vody a.s. v Baldovciach
V závode jedného z popredných výrobcov 
balených minerálnych a pramenitých vôd 
budeme môcť vidieť plne automatizovanú 
výrobnú linku KRONES, trafostanicu, rôzne 
elektrické rozvodne a elektroinštalácie 
Siemens.

Návrat ku Grand hotelu Bellevue, možnosť 
individuálnej prehliadky tatranskej prírody



5. Súťažný workshop: Viete, čo je to Smart Wiring?
Smart Wiring je revolučná metóda zapájania 
rozvádzačov. V podstate je to programom riadené 
zapájanie. Jedným šmahom podstatne zredukujeme 
zabudnuté a nesprávne prepoje a umožníme zdieľanie 
práce medzi viacerými pracovníkmi, pričom je vždy 
jasné, čo je urobené a koľko toho ešte zostáva. 
Na workshope si toto riadené zapájanie bude 
možné prakticky vyskúšať a nielen to.  

6. Večerná exkurzia 75 tajomstiev lanovky 
    na Skalnatom Plese 

7. Odborná exkurzia do výrobného závodu 
    Minerálne vody a.s. v Baldovciach

8. Individuálne využitie wellness a ďalších 
    relaxačných služieb hotela Bellevue****

1. Výstavky domácich a zahraničných výrobcov 
    a distribútorov meracích prístrojov, el. prvkov 
    a zariadení

2. Predaj odbornej literatúry a pomôcok pre elektrikárov

3. Výstava starých meracích prístrojov

4. Workshopy:

Praktické merania nielen pre revíznych technikov
Názorné ukážky merania s použitím vhodných meracích 
prístrojov:

a) Meranie zvodičov prepätia (SPD) 
     a následný zápis hodnôt do RS 
(Použité meracie prístroje: GIGATEST pro, EUROTEST 
61557) Porovnanie spôsobu merania 
a vyhodnotenia výsledku merania do RS

b) Meranie elektrických spotrebičov (pri revízii) - 
     voľba metódy merania, postup, komunikácia 
     meracieho prístroja s PC 
(Použité meracie prístroje: 
PU 184 Delta, PU 194 Delta – Metra, REVEXplus USB + 
komunikácia s PC, REVEXprofi II + komunikácia s PC + 
čítačka, REVEXmax + komunikácia s PC + čítačka)

Tradičný elektrocad vs Engineering Base
Workshop je zameraný na porovnanie tradičného 
elektrocadu, napr. Elcad s elektrocadom novej 
generácie Engineering Base. Jednotlivé rozdiely 
budete môcť sledovať súbežne na dvoch plátnach. 

Praktická realizácia prestupov 
a protipožiarnych upchávok OBO Bettermann 

Workshop je zložený z 5 stanovíšť s reálnymi ukážkami 
prestupov, pričom každú sekciu vedie vyškolený 
odborný zamestnanec firmy OBO Bettermann s.r.o., 
ktorý účastníkov uvedie do problematiky fungovania 
jednotlivých výrobkov zo skupiny BSS. Následne 
si účastníci vyskúšajú využitie OBO výrobkov v praxi. 
Praktickú skúsenosť získajú pri montáži nasledujúcich 
výrobkov: maltová upchávka PYROMIX®, mäkké 
upchávky PYROPLAE® Fibre, protipožiarna pena 
PYROSIT® NG, podušková upchávka PYROBAG®, 
penové bloky PYROPLUG® Block a rúrková manžeta 
PYROCOMB®. Trvanie praktickej časti je cca. 60 min. 
Po absolvovaní obdržia účastníci certifikát, ktorý 
oprávňuje držiteľa vykonávať zhotovenie požiarnych 
konštrukcií s použitím protipožiarnych systémov 
OBO Bettermann.  

SPRIEVODNÝ PROGRAM ORGANIZAČNÉ POKYNY

1. TERMÍN A MIESTO KONANIA AKCIE:

11. - 13. jún 2019
Grand hotel BELLEVUE****

Horný Smokovec 21

2. POVINNÝ ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

130 € osoba pri úhrade do 20. 5. 2019
140 € osoba pri úhrade od 21. 5. 2019

Účastnícky poplatok zahŕňa:

• Náklady spojené s usporiadaním konferencie
• Prístup k elektronickému zborníku prednášok
• Obed 11. a 12. 6. 2019
• Občerstvenie
• Osvedčenie o absolvovaní konferencie

3. POPLATOK ZA UBYTOVANIE 
    V GRAND HOTELI BELLEVUE:

(v cene ubytovania je mestská daň, raňajky 
a trojchodová večera, jednorazový vstup do wellness)

Jednolôžková izba  84 € / osoba / noc
Dvojlôžková izba  58 € / osoba / noc
Trojlôžková izba   58 € / osoba / noc
Štvorlôžková izba  58 € / osoba / noc
  
Večerná exkurzia   25 € / osoba

(v cene je zahrnutá doprava, vstupenka na lanovku)
Odborná exkurzia  12 € / osoba

(v cene je zahrnutá doprava a občerstvenie)
Raut 11. 6. 2019    ZDARMA
Wellness pre ubytovaných účastníkov ZDARMA

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

Máte otázky k jednotlivým prednáškam, ktoré Vás
zaujímajú a hľadáte na ne odpovede?

Využite možnosť zadávať otázky počas našich 
konferencií cez aplikáciu       
na www.sli.do a do poľa zadajte

  Za účasť na konferencii získate   
  13 bodov na vernostnú kartu 

Viac informácií, podmienky a prihlasovací formulár 
nájdete na: www.elektromanagement.sk/karta

JOIN# elektromanagement



B. ZÁVÄZNÁ REZERVÁCIA UBYTOVANIA A EXKURZIE

Názov firmy: ............................................................................
Adresa: ....................................................................................
Tel./mobil: ................................................................................
IČO: ..........................................................................................
DIČ: ..........................................................................................
IČ DPH: .....................................................................................
e-mail: .....................................................................................
Na tento e-mail zašleme potvrdenie prijatia Vašej

prihlášky a v prípade platby prevodom, pokyny k úhrade 

Účastník(ci), pracovná pozícia: ...........................................
...................................................................................................
...................................................................................................

Počet osôb: ...............

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
 
 Platba prevodom 130 € / osoba
 (pri prihlásení sa a úhrade do 20. 5. 2019)

 Platba prevodom 140 € / osoba
 (pri prihlásení sa a úhrade od 21. 5. 2019)

 Platba na mieste 140 € / osoba
 (v hotovosti, platobnou kartou)

Mám(e) záujem zúčastniť sa bezplatného workshopu:

 Praktické merania nielen 
 pre revíznych technikov

Mená zúčastnených: .........................................................

 Tradičný elektrocad vs Engineering Base

Mená zúčastnených: .........................................................

 Praktická realizácia prestupov 
 a protipožiarnych upchávok OBO Bettermann

Mená zúčastnených: ..........................................................

V ..................................................................................
Dňa ..................................................................................

PRIHLÁSIŤ SA NA KONFERENCIU MÔŽETE:
A) zakúpením elektronickej vstupenky v e-shope na:
     www.elektromanagement.sk/e-shop
B) zaslaním objednávky na mail:
    objednavky@elektromanagement.sk
C) poštou na adresu:
     Elektro Management s.r.o. Dlhá 107, 949 01 Nitra

Po zakúpení vstupenky v e-shope Vám príde
na vyplnený email objednávka s údajmi na úhradu.
Vstupenka Vám bude odovzdaná v deň konania
konferencie pri registrácii.
Možnosti úhrady:
A) prevodným príkazom na účet: 
 IBAN: SK47 0900 0000 0050 3030 9159
 SWIFT: GIBASKBX
 názov účtu: Elektro Management, s.r.o.
 IČO: 46701958
 IČ DPH: SK2023529585
 Konštantný symbol: 0308
 Variabilný symbol: číslo objednávky
B) platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány
C) na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou

REZERVOVAŤ UBYTOVANIE A EXKURZIU MÔŽETE: 
A) vyplnením rezervácie podľa požiadaviek na: 
     elektromanagement.reenio.sk
B) zaslaním rezervácie na mail:
     rezervacie@elektromanagement.sk
C) poštou na adresu:
     Elektro Management, s.r.o. , Dlhá 107, 949 01 Nitra

Po rezervácii Vám príde na vyplnený email potvrdenie 
rezervácie a pokyny k úhrade podľa vybraného 
spôsobu platby.
Možnosti úhrady:
A) prevodným príkazom na účet: 
 IBAN: SK48 0900 0000 0050 7645 1265
 názov účtu: Ing. Michal Hála
 IČO: 47876646
 DIČ: 1077678558
 Konštantný symbol: 0308
 Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry
B) platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány
C) na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou

1. UBYTOVANIE:
 
 10. - 11. 6. 2019
 11. - 12. 6. 2019
 12. - 13. 6. 2019

 Jednolôžková izba 84 € / osoba / noc
 Dvojlôžková izba 58 € / osoba / noc
 Trojlôžková izba  58 € / osoba / noc
 Štvorlôžková izba 58 € / osoba / noc

Mená ubytovaných: ............................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

Spôsob platby:

 Prevodným príkazom
 Na mieste (v hotovosti alebo platobnou kartou)

2. EXKURZIA:

 12. 6. Večerná exkurzia 25 € / osoba

Mená zúčastnených: ...........................................................

 13. 6. Odborná exkurzia 12 € / osoba

Mená zúčastnených: ...........................................................

Spôsob prepravy na odbornú exkurziu:
 Pocestujem spoločným autobusom
 Pocestujem vlastným autom

Spôsob platby:
 Prevodným príkazom
 Na mieste (v hotovosti alebo platobnou kartou)

Podpis a pečiatka*

* Podpisom súhlasíte so spracovaním osobných údajov 
(meno, priezvisko, tel. kontakt, email) podľa nariadenia GDPR

DÔLEŽITÉ!
VŠETKY PRIHLÁŠKY PRIJÍMAME 

DO 3. 6. 2019 alebo do naplnenia kapacity www.elektromanagement.sk

A. PRIHLÁŠKA A ÚHRADA ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU:

B. REZERVÁCIA A ÚHRADA ÚBYTOVANIA A EXKURZIE:

A. ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE


