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MANAGEMENT
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ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o.,
SALTEK Slovakia, 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
REVÍZNYCH TECHNIKOV EZ, 

PROJEKTANTOV ELEKTRA, PRACOVNÍKOV 
ELEKTROMONTÁŽNYCH FIRIEM

12. - 14. 6. 2018
GRAND HOTEL BELLEVUE****

Horný Smokovec 21

Stretnutie sa uskutoční v prekrásnom prírodnom 
prostredí Vysokých Tatier v Hornom Smokovci.
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PROGRAM 14. JÚNA 2018 PROGRAM 12. JÚNA 2018 PROGRAM 13. JÚNA 2018 

Prezentácia účastníkov v Grand hoteli Bellevue 
Horný Smokovec, ubytovanie 

Otvorenie konferencie, úvodný príhovor 
s organizačnými pokynmi 

Ochranné opatrenia pred zásahom elektrickým 
prúdom podľa STN 33 2000-4-41: 2007 
s nadväznosťou na novú STN 33 2000-4-41: 2018
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

Funkcie a použitie oblúkových ochrán
Ing. Jan Krejčí, vedúci technickej kancelárie OEZ 
s.r.o., člen normalizačných komisií úradu
ÚMNZ: TNK 130, TNK 22, TNK 40

Obed

Problémy spojené s vykonávaním 
východiskových a pravidelných revízií podľa 
novej ČSN 33 2000-6 ed. 2:2017 
(STN 33 2000-6:2017) v súvislosti s novými 
vydávanými normami súboru ČSN (STN) 33 2000 
v roku 2018 a spôsoby zapracovania tejto 
problematiky do pripravovanej TNI v ČR. 
Výsledky z jednania CENELEC TC 64 týkajúce 
sa vykonávania revízií v súvislosti s novou 
normou na revízie. 
Ing. Pavel Vojík, odborný referent Českej agentúry 
pre štandardizáciu s.p.o., súdny znalec v odbore 
elektrotechnika a revízny technik, tajomník TNK 
22 Elektrotechnické predpisy pri ÚNMS, predseda 
revíznej komisie, člen Únie súdnych znalcov ČR 

Ďalšie praktické skúsenosti so zavádzaním novej 
normy na revízie s prihliadnutím na súvisiace 
normy a okruhy tém k riešeniu, v Českej republike 
zavádzané TNI k tejto norme, z pohľadu 
povinností a rizík práce projektanta, montéra 
a revízneho technika a možnosti ich použitia 
v praxi slovenského revízneho technika 
Ing. Miloslav Valena, súdny znalec v odbore 
elektrotechnika a revízny technik, člen TNK 22 
Elektrotechnické predpisy pri ÚNMS, podpredseda 
Únie súdnych znalcov ČR

Prestávka

Priestory s nebezpečenstvom výbuchu a krátky 
doplnok k revíziám podľa STN 33 2000-6:2017
Miroslav Hutyra, inšpektor EZ, 
Technická inšpekcia a.s.

Overovanie bezpečnosti vyhradených 
technických zariadení elektrických
Ing. Michal Horňak, odbor inšpekcie práce, 
Národný inšpektorát práce Košice

Workshop meraní a meracej techniky 
pri revíziách a kontrolách elektrických zariadení                              
Zabezpečuje spoločnosť ZTS Elektronika SKS

Osobné voľno, možnosť individuálneho využitia 
relaxačných služieb Grand hotela Bellevue

Večera a spoločenský program (raut, živá hudba 
v podaní hudobníka Romana Omachela) 
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Raňajky

Workshop meraní a meracej techniky 
pri revíziách a kontrolách elektrických zariadení                           
Zabezpečuje spoločnosť ZTS Elektronika SKS

Revízie elektrických zariadení a bleskozvodov 
v prostredí ohrozenom výbuchom
Ing. Edmund Pantůček, ANTIRISK - EMC s.r.o., 
súdny znalec v odbore elektrotechnika 
a elektronika 

Nový štandard v rozvádzačoch 
práve vstúpil na trh 
Ing. Igor Bartošek, riaditeľ Rittal s.r.o. 

Prestávka 

Výťahy a zdvíhacie zariadenia – súčasné 
podmienky na ich prevádzku 
Štefan Fábry, revízny technik EZ a zdvíhacích 
zariadení 

Engineering Base – Čas sú peniaze 
alebo ako projektantovi ušetriť čas 
Matúš Babinec

Obed

Postup pri návrhu vonkajšieho LPS, metódy 
určovania ochranného priestoru, požiadavky 
na komponenty vonkajšieho LPS 
Jiří Kroupa, spracovateľ slovenského znenia STN 
EN 62305-3 a 4, riaditeľ kancelárie DEHN+SÖHNE 
pre Slovensko, člen klubu ILPC 

Izolovaný bleskozvod a jeho použitie 
1) Detailný výpočet dostatočnej vzdialenosti 
2) Požiadavky normy IEC TS 62561-8 
3) Systémové použitie vysokonapäťových vodičov 
    a ochrana pred dotykovým napätím 
Ing. Jozef Daňo, obchodno-technický manažér 
OBO Bettermann, s.r.o., člen klubu ILPC 

Prestávka

Projektovanie prepäťových ochrán 
v trojstupňovom koncepte ochrany 
pred prepätím. Zásady správneho umiestňovania 
a najčastejšie chyby pri inštalácii prepäťových 
ochrán. 
Ing. Daniel Sidun, konateľ KIWA sk, s.r.o. 

Postup pri vykonávaní východiskovej 
i periodickej odbornej prehliadky a odbornej 
skúšky vyhradených technických zariadení 
elektrických opatrených vnútornou ochranou 
proti prepätiu (SPD) v súlade s normou 
STN 33 2000-6:2017 (norma v anglickom jazyku) 
Radoslav Rieger, revízny technik EZ – E2A, 
technický zástupca HAKEL spol. s r.o. 

Tombola, ukončenie ofi ciálnej časti konferencie

Osobné voľno, možnosť individuálneho využitia 
relaxačných služieb Grand hotela Bellevue

Večera

07:30 - 08:30
 
08:30 - 14:30

      14:30

Raňajky

Odborná exkurzia nekonvenčných dopravných 
systémov v Tatranskej Lomnici, spojená 
s prehliadkou observatória na Skalnatom plese
Odborný sprievodca pán Juraj Husovský 
nás prevedie ovládacím pracoviskom, strojovňou 
kabínkovej 4miestnej lanovky na Štarte, predvedie 
nám pohon + napájanie, núdzový pohon 
hydrauliky, elektrocentrálu 200 kWh, pohon 
lanovky zo Skalnatého Plesa na Lomnický štít 
a v prípade priaznivého počasia sa ňou 
aj vyvezieme hore.      

Návrat ku Grand hotelu Bellevue, 
možnosť individuálnej prehliadky tatranskej prírody  



1. TERMÍN A MIESTO KONANIA AKCIE:

12. - 14. jún 2018

Grand hotel BELLEVUE****
Horný Smokovec 21

2. POVINNÝ ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

120 € osoba pri úhrade do 24. 5. 2018
130 € osoba pri úhrade od 25. 5. 2018

Účastnícky poplatok zahŕňa:

• Náklady spojené s usporiadaním konferencie
• Zborník prednášok na USB
• Obed 12. a 13. 6. 2018
• Občerstvenie
• Katalógy vystavujúcich spoločností
• 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  75 € / osoba / noc
Dvojlôžková izba  53 € / osoba / noc
Trojlôžková izba   53 € / osoba / noc
Štvorlôžková izba  53 € / osoba / noc
  
Odborná exkurzia  20 – 45 € / osoba
(v cene je zahrnutá doprava a vstupenky na lanovky) 
 
Raut 12. 6. 2018    ZDARMA

Wellness pre ubytovaných účastníkov ZDARMA

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

1. Výstavky

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

2. Možnosť neformálnej diskusie so slovenskými 
    a českými lektormi a vystavovateľmi

Diskutovať s Vami radi budú: Ing. Jan Krejčí, 
Ing. Ján Meravý, Ing. Pavel Vojík, Ing. Miloslav Valena, 
p. Miroslav Hutyra, Ing. Edmund Pantůček, 
Ing. Michal Horňak, p. Štefan Fábry, p. Jiří Kroupa, 
Ing. Jozef Daňo, p. Radoslav Rieger a ďalší...

3. Predaj odbornej literatúry a pomôcok 
    pre elektrikárov

4. Workshop meraní a meracej techniky pri revíziách 
    a kontrolách elektrických zariadení
Účastníci workshopu si budú môcť vyskúšať viaceré typy 
meracích prístrojov a praktické merania používané 
pri kontrolách a revíziách elektrických zariadeniach. 
Záujemcovia si môžu priniesť aj vlastné meracie prístroje. 
Jednotlivé meracie metódy budú demonštrované 
pod vedením skúseného lektora od spoločnosti ZTS 
Elektronika SKS.
Počet miest je obmedzený, v prípade záujmu 
vyznačte v prihláške

5. Odborná exkurzia do Tatranskej Lomnice

6. Individuálne využitie wellness a ďalších relaxačných   
    služieb hotela Bellevue****
 - fínska sauna
 - parná inhalačná sauna
 - bylinková sauna
 - soľná sauna
 - eukalyptová sauna
 - tepidárium
 - jacuzzi
 - plavecký bazén

SPRIEVODNÝ PROGRAM ORGANIZAČNÉ POKYNY

4. 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
 SWIFT: GIBASKBX
 názov účtu: Elektro Management, s.r.o.
 IČO: 46701958
 IČ DPH: SK2023529585
 Konštantný symbol: 0308
 Variabilný symbol: číslo preddavkovej faktúry

B) na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou

5. PRIHLÁSIŤ SA NA KONFERENCIU MÔŽETE:

A) elektronickou prihláškou

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

6. TERMÍN NA PRIHLÁŠKY

Prihlášky prijímame najneskôr do 5. 6. 2018.

7. 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.



POŽADOVANÉ SLUŽBY OZNAČTENÁVRATKA

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
Workshop:
 12. 6. 2018 17:30 - 18:00
 13. 6. 2018 08:30 - 09:00
Zľavu označte krížikom:
 Zľava za platbu do 24. 5. 2018
 Zľavu si neuplatním 
V .............................................................................................
Dňa .........................................................................................

Podpis a pečiatka*

* Podpisom súhlasíte so spracovaním osobných údajov 
(meno, priezvisko, tel. kontakt, email) na účely 

zabezpečenia služieb počas konferencie

UBYTOVANIE
(v cene ubytovania je zahrnutá mestská daň, 
raňajky, trojchodová večera, wifi , parkovanie, 
jednorazový vstup do wellness)

 11. - 12. 6. 2018
 12. - 13. 6. 2018
 13. - 14. 6. 2018

Ubytovanie:

 Jednolôžková izba  75 € / osoba / noc
 Dvojlôžková izba  53 € / osoba / noc
 Trojlôžková izba  53 € / osoba / noc
 Štvorlôžková izba 53 € / osoba / noc

EXKURZIA 14. 6. 2018
NEKONVENČNÉ DOPRAVNÉ SYSTÉMY V TATRANSKEJ 
LOMNICI A OBSERVATÓRIUM NA SKALNATOM PLESE
(v cene sú zahrnuté poplatky za dopravu,
 lanovky a vstup do observatória)

Označte podľa vybranej časti exkurzie:

 1. Tatranská Lomnica – Skalnaté Pleso 
     20 € / osoba
     zúčastním/e sa: počet osôb: ..............................

 2. Tatranská Lomnica – Skalnaté Pleso – 
     Lomnický štít 45 € / osoba
     zúčastním/e sa: počet osôb: ..............................

 3. nezúčastním/e sa

Z organizačných dôvodov nie je možná 
po prihlásení sa na vybranú exkurziu zmena.

CENA CELKOM: ................................................................... €
Celkovú cenu si vypočítate na základe povinného 
účastníckeho poplatku, počtu osôb a Vami 
požadovaných služieb a požadovanej zľavy.
Všetky ceny sú uvedené s DPH.

ON-LINE prihlášku nájdete na:

DÔLEŽITÉ!
VŠETKY PRIHLÁŠKY PRIJÍMAME

DO 5. 6. 2018

GENERÁLNY PARTNER

OFICIÁLNI PARTNERI

PARTNERI

MEDIÁLNY PARTNER
www.elektromanagement.sk


