
1. Termín a miesto konania akcie:

10. apríl 2018
Hotel Holiday Inn**** 
Športová 2, 010 01 Žilina

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

50 €/osoba pri prihlásení sa a platbe do 26. 3. 2018
55 €/osoba pri prihlásení sa a platbe od 27. 3. 2018
a pri platbe na mieste v hotovosti, platobnou kartou

V cene sú zahrnuté:
∙ náklady spojené s usporiadaním konferencie
∙ zborník prednášok na USB
∙ katalógy vystavujúcich fi riem
∙ občerstvenie a obed
∙ 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:
 IBAN SK47 0900 0000 0050 3030 9159
 Názov účtu: Elektro Management, s.r.o
 IČO: 46701958, DIČ: 2023529585
 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:
 +421 905 211 728 (Ing. Michal Hála)
c) zaslaním objednávky na mail:
 offi ce@elektromanagement.sk
d) poštou na adresu:
 Elektro Management, s. r. o.
 Dlhá 107, 949 01 Nitra

ORGANIZAČNÉ POKYNY
5. Uzávierka prihlášok je 6. 4. 2018

Po tomto termíne je možné sa prihlásiť výhradne
po telefonickom dohovore na čísle +421 905 211 728.

6. Záväzná prihláška

Zaslaním záväznej prihlášky vznikne právny vzťah medzi 
dodávateľom – Elektro Management, s. r. o. a odbera-
teľom, ktorý ukladá povinnosť účastníkovi uhradiť dodá-
vateľovi objednané služby. Po obdržaní záväznej prihlášky 
v prípade neúčasti účastnícky poplatok nevraciame. 
Odberateľ služieb môže vyslať náhradníka, alebo mu 
dodávateľ poštou zašle eletronický zborník z konferencie.
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ELEKTRO KONTAKT
ktoré sa uskutoční

10. 4. 2018
v Žiline

ELEKTRO MANAGEMENT s.r.o. a KIWA sk, s.r.o.,
poprední slovenskí a českí elektrotechnickí odborníci         

si Vás dovoľujú pozvať na

XI. regionálne stretnutie elektrotechnikov
stredoslovenského regiónu



12:30 - 13:30 Obed

13:30 - 14:30 Čo má obsahovať správny projekt  
  bleskozvodu podľa STN EN 62305  
  a ako k tomu prispieť
14:30 - 14:45 Diskusia
              Ing. Jozef Daňo,
  obchodno-technický manažér
  OBO Bettermann, s.r.o. 

14:45 - 15:45 Ochrana pred zásahom elektrickým  
  prúdom podľa technickej normy  
  STN 33 2000-4-41: 2007 - aplikácia  
  v praxi s nadväznosťou na novú  
  pripravovanú STN 33 2000-4-41 
15:45 - 16:00  Diskusia
  Ing. Ján Meravý, súdny znalec  
  v odbore elektrotechnika   
  a bezpečnosť práce, člen klubu  
  ILPC, člen TK 84 elektrické   
  inštalácie a ochrana pred zásahom  
  elektrickým prúdom SÚTN Bratislava
 

16:00 - 16:15 Tombola, záver konferencie 

07:45 - 08:30 Prezentácia poslucháčov

08:30 - 08:45 Otvorenie konferencie, 
  úvodný príhovor

08:45 - 09:45 Montáž a revízie stožiarových
  trafostaníc
09:45 - 10:00 Diskusia
                          Miroslav Hutyra, inšpektor EZ, 
  Technická inšpekcia a.s.

10:00 - 10:45 Projektovanie a inštalácia  
  prepäťových ochrán KIWA 
  v trojstupňovom koncepte ochrany 
  pred prepätím
  Ing. Daniel Sidun, konateľ  
  spoločnosti KIWA sk, s.r.o.

10:45 - 11:15 Prestávka

11:15 - 12:15 Základy pre návrh vnútorného
  systému ochrany proti prepätiu 
  (SPD) v súlade s STN 33
  2000-5-534: 2017; STN 33 2000- 
  4-443: 2017 (povinnosť inštalácie 
  prepäťových ochrán) s odkazom  
  na novú normu STN 33 2000-6:
  2017 - Elektrické inštalácie nízkeho  
  napätia Časť 6: Revízia (norma  
  v anglickom jazyku)
12:15 - 12:30 Diskusia
  Radoslav Rieger, revízny technik  
  EZ-E2A, technický zástupca   
  HAKEL spol. s r.o.
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  Ing. Daniel Sidun, 
  spoločnosti KIWA sk, s.r.o.
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PROGRAM

(Dôležité odoslať do 2. 4. 2018 na adresu usporiadateľa)
Záväzná prihláška pre účastníkov

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

Celkom: ........................................€

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

Uplatňujeme zľavy:
 50 € / osoba pri prihlásení sa a platbe 
 do 26. 3. 2018 
 bez zľavy: 55 € / osoba pri prihlásení sa 
 a platbe od 27. 3. 2018 a pri platbe na mieste 
V ............................................................................................
Dňa ........................................................................................

NÁVRATKA

Podpis a pečiatka

Elektronickú prihlášku nájdete na
www.elektromanagement.skMANAGEMENT

elektro


