
Odborný garant:
Ing. Ján Meravý

súdny znalec v odbore elektrotechnika
a bezpečnosť práce

Organizačný garant:
ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o.

Dlhá 107, 949 01 Nitra
Mobil: +421 905 211 728

office@elektromanagement.sk
www.elektromanagement.sk

www.road-show.sk

ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. a OBO BETTERMANN s.r.o.,
poprední slovenskí a českí elektrotechnickí odborníci,

domáci a zahraniční výrobcovia el. prvkov a zariadení,
si Vás dovoľujú pozvať na

IX. CELOŠTÁTNE STRETNUTIE PROJEKTANTOV
a konštruktérov elektro, elektrotechnikov,

energetikov, pracovníkov MaR a pracovníkov
elektromontážnych firiem a elektroúdržby SR

22. - 24. 10. 2019
Wellness Hotel Grand Jasná **** 
Demänovská Dolina 71 - Liptovský Mikuláš

Konferencia sa uskutoční v prekrásnom prírodnom
prostredí Nízkych Tatier v Jasnej.
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Raňajky

Odborná exkurzia vo výrobnom závode
MIBA SINTER SLOVAKIA s.r.o. v Dolnom Kubíne
Spoločnosť MIBA SINTER SLOVAKIA patrí
medzi najvýznamnejšie výrobné závody 
v regióne Oravy. Od roku 1991, kedy spustila 
v Dolnom Kubíne výrobný program, dodáva
svojim zákazníkom – svetovej špičke
výrobcov automobilov – aplikácie
vyznačujúce sa vysokou technickou
presnosťou a kvalitou. Miba spekané
komponenty sú vysoko precízne a vysoko
odolné diely. Používajú sa v motoroch,
prevodovkách, systémoch riadenia,
brzdách a tlmičoch osobných automobilov.

(Vlastné auto je možné zaparkovať v Liptovskom Mikuláši 
a pokračovať do Dolného Kubína spoločným 
autobusom). 

Návrat do Liptovského Mikuláša/ku Grand hotelu 
Jasná****

Raňajky

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

Projektová dokumentácia ako podklad 
pre realizáciu a následnú odbornú prehliadku 
a odbornú skúšku VTZE, alebo Nehľadajme 
rozpory, hľadajme jednotu
Radoslav Rieger, revízny technik EZ – E2A

Ako projektovať elektrické inteligentné 
podlahové vykurovanie
Ladislav Šemšej, obchodný riaditeľ ANOS s.r.o. - 
teplá podlahaTM

Prestávka 

Ochrana malých (MFE) a veľkých (FVE) 
fotovoltických elektrární proti prepätiu
Ing. Daniel Sidun, konateľ KIWA sk, s.r.o.

Obed  

Problematika spínania LED svietidiel
Ing. Jan Krejčí, vedúci technickej kancelárie 
OEZ s.r.o., člen TNK Českej agentúry 
pre štandardizáciu: TNK 130, TNK 22, TNK 40

Praktické skúsenosti s navrhovaním senzorov 
a senzorovej techniky pre projektantov
Mgr. Roman Stopka, konateľ NECO s.r.o.

Prestávka

Trendy vo vývoji a stavbe distribučných 
rozvádzačov a rozvádzačov do elektrických 
prípojok. Nové pripravované STN v oblasti 
elektrických predpisov.
Marcel Čatloš, člen TK 43 a TK 84 pri ÚNMS SR

Práva a povinnosti pracovníkov energetiky 
z pohľadu zákona 656/2004 o energetike 
občianskeho a farmárskeho zákona
Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore 
elektrotechnika a bezpečnosť práce, člen klubu 
ILPC, člen TK 84 pri ÚNMS SR

Tombola, vyhodnotenie súťažného workshopu, 
ukončenie prednáškovej časti konferencie

Večera

Večerná exkurzia lanoviek v Jasnej

Možnosť individuálneho využitia relaxačných 
služieb Grand hotela Jasná****

08:00 - 10:00
 

10:00 - 17:00

10:00 - 10:15

10:15 - 11:15

11:20 - 12:20

12:20 - 13:20

13:20 - 14:20

14:25 - 14:55

14:55 - 15:30

15:30 - 16:15

16:20 - 17:20 

17:30 - 18:30

19:00 - 22:00
 

do 21:00

PROGRAM 24. OKTÓBRA 2019PROGRAM 23. OKTÓBRA 2019
Prezentácia účastníkov v Grand hoteli Jasná****, 
ubytovanie

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

Otvorenie konferencie, úvodný príhovor 
s organizačnými pokynmi

Elektrická inštalácia v domoch a bytoch 
z pohľadu projektanta
Ing. Edmund Pantůček, ANTIRISK - EMC s.r.o., 
súdny znalec v odbore elektrotechnika 
a elektronika, člen TNK Českej agentúry 
pre štandardizáciu: TNK 5, TNK 22, TNK 47 a TNK 97 

Protokol o určení vonkajších vplyvov ako súčasť 
projektovej dokumentácie ochrany pred bleskom
Ing. Rudolf Štober, elektroprojektant a špecialista
na ochranu pred bleskom a prepätím, člen ILPC

Obed

Vypracovanie rôznych stupňov projektovej 
dokumentácie: chyby, triky a návody
Ing. Jozef Daňo, obchodno-technický manažér 
OBO Bettermann, s.r.o., člen klubu ILPC

Ako doba mení elektroprojektovanie
Matúš Babinec, obchodno-technický manažér 
TECHNODAT Elektro s.r.o. 
Ing. Jiří Klohna, technická podpora Elcad 
a Engineering Base TECHNODAT Elektro s.r.o.

Prestávka  

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.

Dôležité zásady a postupy pri výbere, projek-
tovaní a realizácii ochranných opatrení pred 
účinkami blesku
Jiří Kroupa, spracovateľ slovenského znenia STN 
EN 62305-3 a 4, riaditeľ kancelárie DEHN SE + Co 
pre Slovensko, člen klubu ILPC
Gabriel Krescanko, projektant elektro, člen klubu 
ILPC

Workshop: Zdroje UPS ako súčasť inteligentných 
elektrických sietí
- Praktické ukážky kompenzácie jalovej energie 
  a filtrácie vyšších harmonických
- obmedzenie odberových špičiek
Zabezpečuje: spoločnosť A2B, Ing. Peter Švolik

Večera a spoločenský program

Možnosť individuálneho využitia relaxačných 
služieb Wellness hotela Grand Jasná

07:00 - 09:00

09:00 - 16:00

09:00 - 10:00 

10:00 - 10:30

10:30 - 11:00

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:00

14:05 - 14:50

14:50 - 15:10

15:10 - 16:10

16:15 - 17:15

17:15 - 17:30

17:45 - 20:00

18:30 - 21:30

do 21:00

07:00 - 08:00

08:00 - 14:00

14:00

PROGRAM 22. OKTÓBRA 2019



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

2. Predaj odbornej literatúry a pomôcok pre elektrikárov
3. Workshop:
    Zdroje UPS ako súčasť inteligentných elektrických sietí
4. Súťažný workshop:
    Viete, čo je to EPLAN Smart Wiring?
    Po veľkom úspechu súťažného workshopu 
    na tohtoročnej konferencii ELTECH SK sa spoločnosť   
    Rittal rozhodla tento workshop v pozmenenej podobe   
    zrealizovať aj na konferencii PROJEKTANTI.
    EPLAN 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.

5. Večerná exkurzia lanoviek v Nízkych Tatrách

6. Odborná exkurzia vo výrobnom závode
    MIBA SINTER SLOVAKIA s.r.o. v Dolnom Kubíne
7. Individuálne využitie wellness a ďalších relaxačných
    služieb hotela Grand Jasná****

SPRIEVODNÝ PROGRAM ORGANIZAČNÉ POKYNY

1. TERMÍN A MIESTO KONANIA AKCIE:

22. - 24. október 2019

Grand hotel Jasná****
Demänovská Dolina 71 - Liptovský Mikulá

2. POVINNÝ ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

130 € osoba pri úhrade do 10. 10. 2019
140 € osoba pri úhrade od 11. 10. 2019

Účastnícky poplatok zahŕňa:

• Náklady spojené s usporiadaním konferencie
• Prístup k elektronickému zborníku prednášok
• Obed 22. a 23. 10. 2019
• Občerstvenie
• Osvedčenie o absolvovaní konferencie

3. POPLATOK ZA UBYTOVANIE 
    V GRAND HOTELI JASNÁ****

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

Jednolôžková izba  80 € / osoba / noc
Dvojlôžková izba  50 € / osoba / noc
Trojlôžková izba   50 € / osoba / noc
Štvorlôžková izba  50 € / osoba / noc
  
Večerná exkurzia   25 € / osoba

(v cene je zahrnutá doprava, vstupenka na lanovku)
Odborná exkurzia  15 € / osoba

(v cene je zahrnutá doprava a obed)
Raut 22. 10. 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 10. 10. 2019)

 Platba prevodom 140 € / osoba
 (pri prihlásení sa a úhrade od 11. 10. 2019)

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

Mám(e) záujem zúčastniť sa bezplatného workshopu:

 Zdroje UPS ako súčasť inteligentných
 elektrických sietí

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

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

Možnosti úhrady:
A) prevodným príkazom na účet: 

IBAN: SK47 0900 0000 0050 3030 9159
SWIFT: GIBASKBX
názov účtu: ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o., Dlhá 107, 949 01 Nitra
IČO: 46701958
IČ DPH: SK2023529585
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: číslo vygenerovanej zálohovej faktúry

B) na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou

REZERVOVAŤ UBYTOVANIE A EXKURZIU MÔŽETE: 

A) vyznačením možnosti - záujmu o ubytovanie resp.     
     exkurzie pri objednávke vstupeniek alebo samostatne na: 
     www.elektromanagement.sk/rezervacia

B) zaslaním rezervácie na mail:
     rezervacie@elektromanagement.sk

Možnosti úhrady:
A) prevodným príkazom na účet: 

IBAN: SK22 0900 0000 0051 5716 3396
BIC SWIFT kód: GIBA SKBX
názov účtu: MH ECONOMY, s.r.o., Ždiarska 710/26, 949 01 Nitra
IČO: 52357660
DIČ: 2120991015
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: číslo vygenerovanej zálohovej faktúry

B) na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou

Po odoslaní objednávky Vám podľa objednaných služieb
prídu na vyplnený email 1 alebo 2 zálohové faktúry.

Medzi dodávateľom (ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o.,
MH ECONOMY, s.r.o.) a odberateľom vzniká záväzný
právny vzťah. V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok 
a rezervácia nevracia, môžete však vyslať náhradníka.

1. UBYTOVANIE:
 
 21. - 22. 10. 2019
 22. - 23. 10. 2019
 23. - 24. 10. 2019

 Jednolôžková izba 80 € / osoba / noc
 Dvojlôžková izba 50 € / osoba / noc
 Trojlôžková izba  50 € / osoba / noc
 Štvorlôžková izba 50 € / osoba / noc
Mená ubytovaných: ............................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

Spôsob platby:

 Prevodným príkazom
 Na mieste (v hotovosti alebo platobnou kartou)

2. EXKURZIA:

 23. 10. Večerná exkurzia 25 € / osoba

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

 24. 10. Odborná exkurzia 15 € / osoba

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

Spôsob prepravy na odbornú exkurziu:
 Pocestujem spoločným autobusom

 (auto je možné nechať v Jasnej alebo zaparkovať 

 v Liptovskom Mikuláši)

 Pocestujem vlastným autom

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

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

Podpis a pečiatka*
* Podpisom súhlasíte so spracovaním osobných údajov 

(meno, priezvisko, tel. kontakt, email) podľa nariadenia GDPR

VŠETKY PRIHLÁŠKY PRIJÍMAME
DO 17. 10. 2019 

alebo do naplnenia kapacity

www.elektromanagement.sk

A. PRIHLÁŠKA A ÚHRADA ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU:

B. REZERVÁCIA A ÚHRADA UBYTOVANIA A EXKURZIE:

A. ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE


