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Registrácia poslucháčov
 
Aktuálny stav legislatívy a noriem 
na Slovensku

Navrhovanie a zriaďovanie 
zachytávacích sústav, komponenty 
a odolnosť zachytávacích stožiarov 
pred nárazovým vetrom

Návrh, komponenty a spôsoby realizácie 
zvodov bleskozvodu na priemyselných 
a obytných objektoch

Nabíjacia stanica ako súčasť existujúcich 
čerpacích staníc alebo objektov
Jiří Kroupa

Prestávka

Zásady a skúsenosti s návrhom a revíziou 
fotovoltaických zariadení

Faradayova klietka jednoducho 
a rýchlo?

Uplatnenie v praxi zvodičov 
SPD typu 1, 2 a 3
Jan Hájek (septembrové termíny)
Ing. Jiří Kutáč, Ph.D. (októbrové termíny)

Obed

Ochranné zariadenie 3v1 
proti prechodnému prepätiu (POP)

Objekty so slamenými strechami 
Ing. Rudolf Štober
  
Diskusia

08:30 - 09:00

09:00 - 10:30

10:30 - 10:45

10:45 - 12:00

12:00 - 12:45

12:45 - 14:00

14:00

Podrobné informácie o mieste 
konania a o jednotlivých prednáškach 

sa dozviete na webovej stránke 
www.elektromanagement.sk

DEHN AKADÉMIA ILPC 
v týchto mestách:

7. 9. Košice - KONGRES Hotel Roca***, Južná trieda 117

8. 9. Žilina - Hotel Galileo, Hlinská 25

9. 9. Senec - Hotel Sun****, Slnečné jazerá - Sever

12. 10. Nitra - Boutique HOTEL 11, Ďurkova 11

13. 10. Banská Bystrica - Hotel DIXON****, Švermova 32

14. 10. Poprad - Hotel Mamut, Moyzesova 30

ORGANIZAČNÉ POKYNY:
1. Vstupenka na odborné školenie je pre všetkých 
    účastníkov ZDARMA.

2. Vyberte si miesto konania odborného školenia,  
    ktoré Vám najviac vyhovuje.

3. Prihláste sa jednou z možností:
 • zakúpením bezplatnej vstupenky na: 
    www.elektromanagement.sk
 • mailom na: 
    objednavky@elektromanagement.sk
 • telefonicky na: Ing. Michal Hála 
       0905 211 728

4. Prihlásiť sa môžete najneskôr jeden deň 
    pred konaním odborného školenia, ktorého 
    sa chcete zúčastniť.

5. Pre každého účastníka je zabezpečené 
    občerstvenie a obed.

6. Odborné školenia sa uskutočnia za podmienok 
    podľa aktuálnych epidemiologických opatrení.

POZOR
Kapacita miest je obmedzená, 

preto odporúčame prihlásiť sa čo najskôr.


