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ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o.,
poprední slovenskí a českí elektrotechnickí odborníci, 
domáci a zahraniční výrobcovia elektrických prvkov 

a zariadení, si Vás dovoľujú pozvať na

XI. ročník 
celoštátnej konferencie 

ELTECH SK

7. - 9. 6. 2021
GRAND HOTEL BELLEVUE****

Horný Smokovec 21

Stretnutie sa uskutoční v prekrásnom prírodnom 
prostredí Vysokých Tatier v Hornom Smokovci.
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SPRIEVODNÝ PROGRAM

15:00 - 18:00

16:30 - 18:00

18:00 - 20:00

do 22:00 

07:00 - 08:50

08:50 - 09:00

09:00 - 09:45

09:50 - 10:40

10:40 - 11:00

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 13:55

14:00 - 14:45

14:45 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 16:45

Registrácia účastníkov v Grand hoteli Bellevue 
Horný Smokovec, ubytovanie

Praktický workshop Revízie elektrických 
spotrebičov prístrojmi REVEXmax
Večera

Možnosť individuálneho využitia relaxačných 
a športových služieb Grand hotela Bellevue

Raňajky pre ubytovaných účastníkov

Oficiálne otvorenie konferencie, úvodný 
príhovor s organizačnými pokynmi

Elektrická inštalácia v priestoroch 
s nebezpečenstvom výbuchu
Ing. Edmund Pantůček, ANTIRISK - EMC s.r.o., 
súdny znalec v odbore elektrotechnika 
a elektronika, člen TNK 5, 22, 46, 97 Českej 
agentúry pre štandardizáciu

Bezpečnosť práce a ochrana elektronických 
zariadení pred poškodením pri vykonávaní 
revízií a OPaOS
Ing. Leoš Koupý, konateľ ILLKO s.r.o.

Prestávka  

Posudzovanie a OPaOS systému ochrany 
pred bleskom podľa STN EN 62305-1 až 4
Jiří Kroupa, spracovateľ slovenského znenia 
STN EN 62305-3 a 4, riaditeľ kancelárie 
DEHN+SE pre Slovensko, člen klubu ILPC

Obed

Montážne chyby pri vyhotovovaní 
bleskozvodov 
Ing. Rudolf Štober, elektroprojektant

Komplexný návrh ochrany pred prepätím 
pre inteligentné stavby
Ing. Jozef Daňo, obchodno-technický 
manažér OBO Bettermann, s.r.o.

Prestávka

Elektromobily – nabíjacie stanice a ich revízie
Prof. Ing. Viktor Ferencey, PhD., 
Ústav automobilovej mechatroniky FEI STU BA
Doc. Ing. Ján Vlnka, PhD., 
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej 
informatiky SjF STU BA
 
Prípojky nabíjacích staníc elektromobilov 
a nabíjanie elektromobilov z obnoviteľných 
zdrojov
Ing. Július Száraz, CEO Led.sk

18:00 - 20:00

20:00 - 21:00

do 22:00

Večera

Diskusia s Petrom Petrasom - dlhoročným 
horským nosičom a od roku 1997 správcom 
Rainerovej chaty v Starolesnianskej Poľane, 
ktorú zachránil pred schátraním.

Možnosť individuálneho využitia relaxačných 
a športových služieb Grand hotela Bellevue

07:00 - 09:00
 
09:00 - 10:00

10:05 - 10:50

10:50 - 11:10

11:10 - 12:00

12:00 - 13:00 
13:00 - 13:55

14:00 - 15:00

15:00

Raňajky pre ubytovaných účastníkov

Inteligentné inštalácie v rodinných domoch
Ing. Josef Kunc, člen TNK 22 Českej agentúry 
pre štandardizáciu, sekretár spolku KNX 
národná skupina ČR

Používanie Schuko 230 V zásuviek u nás 
a druhy zásuviek používaných v súčasnosti 
vo svete
Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore 
elektrotechnika a bezpečnosť práce, člen 
TK 84 pri ÚNMS SR, revízny technik VTZE bez 
obmedzenia napätia v obj. skupiny A a B

Prestávka

Revízie strojových zariadení 
(výrobné linky, robotizované pracoviská)
Ing. Ján Vereš, inšpektor EZ, TI SR, a.s. Nitra 
David Sárka, inšpektor EZ, STR, TI SR, a.s. Nitra

Obed

Poznatky súdneho znalca z vykonávania 
OPaOS elektrických inštalácií a bleskozvodov 
vyhotovených podľa dnes už neplatných 
noriem
Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore 
elektrotechnika a bezpečnosť práce, člen 
TK 84 pri ÚNMS SR, revízny technik VTZE bez 
obmedzenia napätia v obj. skupiny A a B

Overením návrhu a kusovým overením 
rozvádzača NN to nekončí
Radoslav Rieger, revízny technik VTZE 
bez obmedzenia napätia v obj. skupiny A

Tombola a záver konferencie

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

2. Predaj odbornej literatúry a pomôcok pre elektrikárov

3. Výstava starých meracích prístrojov

4. Workshop:

Praktický workshop Revízie elektrických spotrebičov 
prístrojmi REVEXmax

Zabezpečuje: Ing. Leoš Koupý, ILLKO s.r.o. a 
           Radoslav Rieger, revízny technik VTZE

• Predstavenie prístrojov REVEXmax W a REVEXmax S

• Čítačky čiarových kódov a RFID čipov

• Ukážky revízií vybraných spotrebičov s použitím doplnkov:

 • predlžovacie prívody 

 • UPS a odnímateľné prívody

 • Vŕtačky

 • Prenosné RCD (PRCD)

Prístroje EUROTEST určené na OPaOS inštalácií a ich použitie 
pri vykonávaní revízií spotrebičov.

5. Diskusia s chatárom Petrom Petrasom

6. Individuálne využitie wellness a ďalších relaxačných 
    a športových služieb hotela Bellevue****

PROGRAM 9. JÚNA 2021

PROGRAM 7. JÚNA 2021

PROGRAM 8. JÚNA 2021



4. VŠEOBECNÉ OPATRENIA PRE HROMADNÉ PODUJATIA:

(podľa Vyhlášky 208 Úradu verejného zdravotníctva 
SR uverejnenej dňa 14. 5. 2021)

• Pri registrácii sa každý účastník preukáže jednou z možností:
• Negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového 
testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín
• Potvrdením o zaočkovaní 2. dávkou mRNA vakcíny proti 
ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 
14 dní
• Potvrdením o zaočkovaní 1. dávkou vektorovej vakcíny 
proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac 
ako 4 týždne
•  Potvrdením o zaočkovaní 1. dávkou mRNA alebo vektoro-
vej vakcíny a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, no 
zároveň bola podaná táto vakcína do 180 dní od prekona-
nia ochorenia COVID-19
• Potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 v období 
pred nie viac ako 180 dňami

• Vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia bude 
možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami

• V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je oso-
ba povinná zostať v domácej izolácii

• Ak sa u niekoho objavia príznaky akútneho respiračného 
ochorenia, je potrebné opustiť miesto hromadného podu-
jatia

• Zákaz podávania rúk

• Dodržiavať rozostupy 2 m medzi osobami, čo však neplatí 
pre:
• Osoby žijúce v jednej domácnosti
• Partnerov
• Osoby usadené v hľadisku podujatia
• Osoby školiace voči osobám školeným
• Iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že 
tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné 
dodržať

5. O VŠETKÝCH ZMENÁCH A AKTUÁLNE PLATNÝCH 
    NARIADENIACH BUDEME VŠETKÝCH ÚČASTNÍKOV 
    KONFERENCIE PRIEBEŽNE INFORMOVAŤ 

Prihlášku a ďalšie informácie nájdete na 
www.elektromanagement.sk

1. TERMÍN A MIESTO KONANIA KONFERENCIE:

7. - 9. jún 2021
Grand hotel BELLEVUE****

Horný Smokovec 21

2. POVINNÝ ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

120 € s DPH / osoba

Účastnícky poplatok zahŕňa:

• Účasť na všetkých prednáškach a workshopoch
• Konzultácie s lektormi a vystavovateľmi
• Obed 8. a 9. 6. 2021
• Občerstvenie
• Osvedčenie o absolvovaní konferencie

Účastnícky poplatok bude fakturovaný firmou 
ELEKTRO MANAGEMENT s.r.o

3. POPLATOK ZA UBYTOVANIE 
    V GRAND HOTELI BELLEVUE:

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

Jednolôžková izba  94 € / osoba / noc
Dvojlôžková izba  64 € / osoba / noc

Všetky ceny sú uvedené s DPH.

Ubytovanie bude fakturované spoločnosťou 
MH ECONOMY, s.r.o.

ORGANIZAČNÉ POKYNYFOTOGALÉRIA


