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ORGANIZAČNÉ POKYNY

ŽILINA - 6. 4. 2022

1. TERMÍN A MIESTO KONANIA KONFERENCIÍ:
6. apríl 2022 - HOLIDAY INN ŽILINA****
Športová 2, 010 01 Žilina

2. ÚČASTNÍCKY POPLATOK (uvedené ceny sú s DPH):
55 €/osoba pri prihlásení sa a platbe do 28. 3. 2022
60 €/osoba pri prihlásení sa a platbe od 29. 3. 2022
prevodom alebo na mieste.

V cene sú zahrnuté:
∙ účasť na všetkých prednáškach
∙ konzultácie s lektormi a vystavovateľmi
∙ katalógy vystavujúcich firiem
∙ občerstvenie a obed
∙ osvedčenie o absolvovaní konferencie

3. PRIHLÁSIŤ SA NA KONFERENCIU MÔŽETE:
A) zakúpením elektronickej vstupenky v e-shope na:      
     www.elektromanagement.sk

B) zaslaním objednávky na mail:
    objednavky@elektromanagement.sk

C) poštou na adresu: 
     Elektro Management, s.r.o. , Dlhá 107, 949 01 Nitra

4. ÚHRADA ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU:
Po zakúpení vstupenky v e-shope. V prípade platby 
prevodom Vám príde na vyplnený email zálohová fak-
túra.

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 zálohovej faktúry

B) platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány  

C) na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou

5. TERMÍN NA PRIHLÁSENIE:
    najneskôr do 4. 4. 2022
    alebo do naplnenia kapacity

6. ZASLANÍM ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKY
(ZAKÚPENÍM VSTUPENKY) VZNIKÁ PRÁVNY VZŤAH

medzi dodávateľom Elektro Management, s.r.o. 
a odberateľom. 
Po obdržaní záväznej objednávky a jej úhrade 
pred konferenciou môže odstúpiť iba na základe 
vyplneného formulára na: 
www.elektromanagement.sk/refundacia
Pri refundácii do 14 dní pred konferenciou bude 
refundovaná čiastka z účastníckeho poplatku vo výške 
100%, 10 dní pred konferenciou 75% a do 7 dní 50%.
Pri neuplatnení práva vzniká povinnosť účastníka 
uhradiť dodávateľovi objednané služby.
V prípade neúčasti účastnícky poplatok nevraciame.
Odberateľ služieb môže vyslať náhradníka alebo mu 
pošle prístup na elektronický zborník prednášok.

XIV. ročník celoštátnej konferencie

venovanej problematike VN a VVN



07:45 - 08:35
 

08:35 – 08:45

08:45 – 09:45  

09:50 – 10:35   

10:35 – 11:05

11:05 – 12:00  

12:00 – 13:00

13:00 – 13:20

13:25 – 13:55

13:55 – 14:05

14:10 - 15:00

15:00

Registrácia poslucháčov

Otvorenie konferencie, úvodný príhovor

Ochrana pred bleskom a prepätím 
budov v elektrických staniciach
Ing. Jiří Kutáč, PhD., súdny znalec v odbore 
elektrotechnika a energetika, predseda Únie
súdnych znalcov ČR, konateľ spoločnosti DEHN

Metódy merania uzemnenia s tipmi 
a trikmi na meranie s prístrojom 
Chauvin Arnoux PylonBox
Ing. Jan Kančo, technicko-obchodný 
špecialista spoločnosti GHV Trading

Prestávka

Výhody riešenia kioskových staníc 
a možnosti ich konfigurácie
Michal Kubín, technický riaditeľ BETONBAU

Obed

Koncepcia a nástroje EPLAN 
na prehľadné projektovanie komplexných 
zariadení v energetike
Ing. Radovan Ovcarčík, konzultant EPLAN 
ENGINEERING CZ 

Automatizácia sústavy VN
Ing. Matúš Kolej, špecialista 
Východoslovenská distribučná a.s

Prestávka

Poznatky z odborných prehliadok 
a odborných skúšok na zariadeniach VN
Ing. Vladimír Judíny, revízny technik VTZE 
bez obmedzenia napätia v obj. A a B

Tombola, záver konferencie

PROGRAM

KONFERENCIA BEZ OBÁV

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

nosenie
ochranných

rúšok

2m
odstup

dezinfekcia
rúk

dezinfikovanie
priestorov

Podpis a pečiatka

Podrobné informácie aj elektronickú prihlášku 
nájdete na www.elektromanagement.sk

NÁVRATKA

Dôležité odoslať do 4. 4. 2022

6. 4. 2022, Žilina, Holiday Inn Žilina****

Názov firmy: .........................................................................
Adresa: .................................................................................
Tel./mobil: .............................................................................
e-mail: ..................................................................................
Na tento email Vám bude zaslaná vstupenka, 

v prípade platby prevodom faktúra a organizačné pokyny. 

IČO: .......................................................................................
DIČ: .......................................................................................
IČ DPH: ..................................................................................
Účastník(ci), pracovná pozícia: ........................................
................................................................................................
................................................................................................

Spôsob platby označte krížikom

 Platba prevodom
 Platba na mieste v hotovosti, platobnou kartou

Zľavu označte krížikom
 Zľava za prihlásenie a platbu do 28. 3. 2022
 Zľavu si neuplatním(e)

V: ...........................................................................................
Dňa: .......................................................................................

.................................


