
6. Záväzná prihláška:

Zaslaním záväznej prihlášky vznikne právny vzťah medzi 
dodávateľom – Elektro Management, s. r. o.
a odberateľom, ktorý ukladá povinnosť účastníkovi 
uhradiť dodávateľovi objednané služby. Po obdržaní 
záväznej prihlášky v prípade neúčasti účastnícky 
poplatok nevraciame. Odberateľ služieb môže vyslať 
náhradníka, alebo mu dodávateľ poštou zašle zborník 
prednášok v elektronickej podobe.

7. Vstupenka na výstavisko:

Využite možnosť vytlačiť si VOĽNÚ VSTUPENKU ZDARMA 
na adrese: 
www.elektromanagement.sk/konferencie/electron-nitra

Vstupenka je jednorazová! Každý účastník si musí
vygenerovať vlastnú vstupenku s originálnym
čiarovým kódom, alebo zakúpiť návštevnícku

vstupeknu priamo v pokladni výstaviska.

MSV v Nitre 22. - 25. 5. 2018

1. Termín a miesto konania:

24. máj 2018
Výstavisko Agrokomplex v Nitre, pavilón K
Výstavná 4, 949 01 Nitra
Bezplatné parkovanie v OC Centro (strešné parkovisko)

2. Účastnícky poplatok (uvedené ceny sú s DPH):

50 €/osoba pri prihlásení sa a platbe do 14. 5. 2018
55 €/osoba pri prihlásení sa a platbe od 15. 5. 2018
a pri platbe na mieste

V cene sú zahrnuté:
∙ náklady spojené s usporiadaním konferencie
∙ zborník prednášok na USB
∙ katalógy vystavujúcich fi riem
∙ občerstvenie a obed
∙ voľný vstup na výstavu MSV v Nitre
∙ osvedčenie o absolvovaní konferencie

3. Úhrada účastníckeho poplatku:

Po prijatí prihlášky Vám bude vystavená preddavková 
faktúra a zaslaná na Váš email uvedený v prihláške.
Preddavkovú faktúru môžete uhradiť:
a) prevodným príkazom na účet Elektro Management:
 IBAN: SK47 0900 0000 0050 3030 9159
 SWIFT: GIBASKBX
 IČO: 46701958
 IČ DPH: SK2023529585

b) na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou 

4. Prihlásiť na konferenciu sa môžete:

a) elektronicky na:
 www.elektromanagement.sk
b) telefonicky na tel. čísle:
 0905 211 728
c) zaslaním objednávky na mail:
 offi ce@elektromanagement.sk
d) poštou na adresu:
 Elektro Management, s. r. o.
 Dlhá 107, 949 01 Nitra

5. Termín na prihlásenie je najneskôr 21. 5. 2018:

Po tomto termíne je možné sa prihlásiť výhradne
po telefonickom dohovore na čísle 0905 211 728

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Odborný garant:
Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnike

Organizačný garant:
Elektro Management, s.r.o.

Dlhá 107, 949 01 Nitra
Mobil: 0905 211 728

offi ce@elektromanagement.sk
www.elektromanagement.sk

www.road-show.sk

MANAGEMENT
elektro

Elektro Management, s.r.o., 
KIWA sk, s.r.p.,

Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p.,
Technická inšpekcia a.s. pracovisko Nitra,

poprední slovenskí a českí elektrotechnickí odborníci  
a domáci a zahraniční vystavovatelia

si Vás dovoľujú pozvať v rámci 
XXV. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu

na

XXII. ročník celoštátnej konferencie
zameranej na revízie, projekciu, údržbu

a montáž elektrických zariadení

ELECTRON
24. 5. 2018

v areáli výstaviska AGROKOMPLEX - pavilón K
Výstavná 4, 949 01 Nitra

Medzinárodný
strojársky
veltrh
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NÁVRATKA

Záväzná prihláška pre účastníkov

Názov fi rmy: ............................................................................
Adresa: ....................................................................................
Tel./mobil: ................................................................................
IČO: ..........................................................................................
DIČ: ..........................................................................................
IČ DPH: .....................................................................................
e-mail: .....................................................................................
Na tento e-mail zašleme potvrdenie prijatia Vašej
prihlášky a preddavkovú faktúru.
Účastník(ci), pracovná pozícia: ...........................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

Počet osôb: ...............

Spôsob platby označte krížikom
 Platba prevodom
 Platba na mieste v hotovosti, platobnou kartou

Uplatňujeme zľavy:
 50 € / osoba pri prihlásení sa a platbe 
 do 14. 5. 2018 
 bez zľavy: 55 € / osoba pri prihlásení sa 
 a platbe od 15. 5. 2018 a pri platbe na mieste 
V .............................................................................................
Dňa .........................................................................................

Podpis a pečiatka

ON-LINE prihlášku nájdete na:
www.elektromanagement.sk

PROGRAM GENERÁLNY PARTNER

OFICIÁLNI PARTNERI

PARTNERI

MEDIÁLNY PARTNER

Prezentácia účastníkov v pavilóne K

Blokovacie zariadenia ochranných krytov, 
ochranné zariadenia - výber a umiestnenie 
so zreteľom na rýchlosť približujúcich sa častí 
ľudského tela a dobehu pohyblivých častí stroja
Diskusia
David Sárka, inšpektor EZ, STR, TI SR, a.s. Nitra

Niektoré záludnosti pri vykonávaní revízií 
jednoúčelových zariadení a vo zvláštnych 
priestoroch z pohľadu novozavádzajúcej 
STN 33 2000-6: 2017 (ČSN 33 2000-6: ed. 2) 
v Českej a Slovenskej republike
Diskusia                   
Ing. Miloslav Valena, súdny znalec v odbore 
elektrotechnika, podpredseda Únie súdnych 
znalcov ČR, člen TNK 22 pri Úrade 
pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo v ČR
 
Prestávka

Ochrana pred bleskom a prepätím pre IP kamery 
(PoE siete)
1) Vonkajšia ochrana pred bleskom
2) Ochrana pred škodlivými účinkami prepätia
Diskusia
Ing. Jozef Daňo, obchodno-technický manažér 
OBO Bettermann, s.r.o. 

Obed

Ochrana verejného osvetlenia LED svietidiel 
proti prepätiu. Aktualizácia poznatkov 
z vykonaných skúšok o prepäťových 
ochranách pre LED svietidlá.
Diskusia
Ing. Jozef Černička, CSc., 
konateľ spoločnosti KIWA sk, s.r.o. 

Engineering Base – ako uľahčujeme 
projektantovi život
Matúš Babinec, obchodno-technický 
manažér TECHNODAT Elektro s.r.o.

Ochranné opatrenia pred zásahom 
elektrickým prúdom podľa 
STN 33 2000-4-41: 2007 s nadväznosťou 
na novú STN 33 2000-4-41: 2018
Diskusia
Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore 
elektrotechnika a bezpečnosť práce, člen 
klubu ILPC,člen TK 84 elektroinštalácie a ochrana 
pred zásahom elektrickým prúdom SÚTN Bratislava 

Tombola, záver a individuálna prehliadka 
výstaviska


