
Odborný garant:
Ing. Ján Meravý

súdny znalec v odbore elektrotechnika
a bezpečnosť práce

Organizačný garant:
ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o.

Dlhá 107, 949 01 Nitra
Mobil: +421 905 211 728

office@elektromanagement.sk
www.elektromanagement.sk

www.road-show.sk

ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o., 
Rittal s.r.o., EPLAN ENGINEERING CZ s.r.o.,

poprední slovenskí a českí elektrotechnickí odborníci,
domáci a zahraniční výrobcovia el. prvkov a zariadení,

si Vás dovoľujú pozvať na

X. CELOŠTÁTNE STRETNUTIE PROJEKTANTOV
a konštruktérov elektro, elektrotechnikov,

energetikov, pracovníkov MaR a pracovníkov
elektromontážnych firiem a elektroúdržby SR

19. - 21. 10. 2021
Hotel Partizán**** 
Bystrá 108, 976 81 Tále

Konferencia sa uskutoční
v krásnom prírodnom prostredí na Táloch.

MEDIÁLNI PARTNERI

GENERÁLNI PARTNERI

OFICIÁLNI PARTNERI

PARTNERI

FOTOGALÉRIA



Raňajky

Odborná exkurzia v Železiarňach Podbrezová
Železiarne Podbrezová patria medzi najstaršie 
hutnícke podniky v strednej Európe. Podnik sa 
zaoberá výrobou ocele, oceľových bezšvových 
rúr, presných rúr a druhovýrobou. Od roku 2000 
je spoločnosť certifikovaným dodávateľom pre 
automobilový priemysel.      
V rámci exkurzie navštívime niekoľko výrobných 
hál (oceliareň, ťaháreň), Hutnícke múzeum 
a malú vodnú elektráreň v Jasení.

Ukončenie konferencie PROJEKTANTI 2021

Raňajky

Súťažný workshop Konfigurácia rozvádzačov 
v Rittal Configuration System – RiCS  
Zabezpečuje: spoločnosť Rittal

Workshop Modelovanie rozvádzača pomocou 
novej platformy EPLAN
Zabezpečuje: spoločnosť EPLAN 

Žiadne obavy z projektovania KNX 
systémových inštalácií
Ing. Josef Kunc, sekretár spolku KNX národná 
skupina ČR, člen TNK 22 a TNK 130 Českej 
agentúry pre štandardizáciu  

Elektromobilita a jej vplyv na protipožiarnu 
bezpečnosť stavieb
Ing. František Gilian, FIRE ELECTRIC INSTITUTE s.r.o., 
generálny sekretár APPO SR, zástupca výboru 
RTN v elektrotechnickej oblasti - ÚNMS SR, člen 
sektorovej rady pre elektrotechniku - MPSVaR SR, 
expert centra technickej normalizácie 
pri Asociácii výrobcov káblov a vodičov ČR a SR

Prestávka

Ako si poradiť aj v tých najzáludnejších 
zapojeniach izolovaných sústav 
Ing. Roman Smékal, obchodný riaditeľ GHV 
Trading spol. s r.o., člen TNK 22 Českej agentúry 
pre štandardizáciu
  
Obed

HBES a BACS – sú požiadavky týchto noriem 
nereálne?
Ing. Edmund Pantůček, ANTIRISK - EMC s.r.o., 
súdny znalec v odbore elektrotechnika 
a elektronika, člen technických normalizačných 
komisií Českej agentúry pre štandardizáciu: 
TNK 5, TNK 22, TNK 47 a TNK 97

Problémy pri projektovaní metalických 
a optických dátových káblových rozvodov 
v komerčných budovách
Ing. Juraj Galba, MBA, projektant a revízny 
technik elektrických zariadení

Prestávka

Núdzové zastavenie a núdzové vypnutie 
elektrického zariadenia tlačidlami CENTRAL STOP 
podľa STN EN 60204-1: 2019 z pohľadu súdneho 
znalca
Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore 
elektrotechnika a bezpečnosť práce, člen TK 84 
pri ÚNMS SR, certifikovaný elektrotechnik 
špecialista na projekty VTZE, revízny technik VTZE 
bez obmedzenia napätia v obj. skupiny A a B

Tombola, vyhodnotenie súťažného workshopu, 
ukončenie prednáškovej časti konferencie

Večera

Bowlingový turnaj v hoteli Partizán 

Možnosť individuálneho využitia relaxačných 
služieb hotela Partizán 

08:00 - 10:00
 

10:00 - 17:00

10:30 - 17:00

10:00 - 10:15

10:15 - 10:35

10:40 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:00

14:05 - 15:15

15:15 - 15:45

15:45 - 16:30

16:35 - 17:20 

19:00 - 22:00
 

do 21:00

Prezentácia účastníkov v hoteli Partizán, 
ubytovanie v hoteli Partizán / v hoteli Stupka

Súťažný workshop Konfigurácia rozvádzačov 
v Rittal Configuration System – RiCS 
Zabezpečuje: spoločnosť Rittal

Workshop Modelovanie rozvádzača pomocou 
novej platformy EPLAN
Zabezpečuje: spoločnosť EPLAN 

Otvorenie konferencie, úvodný príhovor 
s organizačnými pokynmi

Riešenie EPLAN v rôznych oblastiach 
elektrotechniky
Ing. Radovan Ovcarčík, konzultant 
EPLAN ENGINEERING CZ s.r.o. 

Ochrana pred bleskom - výpočet rizika 
Jiří Kroupa, spracovateľ slovenského znenia 
STN EN 62305-3 a 4, riaditeľ kancelárie DEHN SE 
pre Slovensko, člen klubu ILPC

Obed

Odporúčané projekčné postupy a nedostatky 
v projektoch ochrany pred bleskom
Ing. Rudolf Štober, projektant EZ a špecialista 
na ochranu pred bleskom a prepätím, člen ILPC

Návrh vnútornej ochrany pred bleskom (SPD) 
začína manažérstvom rizík (STN EN 62305-2:2013), 
ale v žiadnom prípade to tým nekončí
Radoslav Rieger, revízny technik VTZE 
bez obmedzenia napätia v obj. skupiny A, 
konzultant Hakel s.r.o.

Prestávka

Rozvádzačové prepäťové ochrany 
s vysokofrekvenčným odrušovacím filtrom 
Ing. Daniel Sidun, konateľ KIWA sk, s.r.o.

Ochrana fotovoltických elektrární pred bleskom 
a prepätím
Ing. Jozef Daňo, obchodno-technický manažér 
OBO Bettermann, s.r.o., člen klubu ILPC

Večera a spoločenský program v Tálskej Bašte

Možnosť individuálneho využitia relaxačných 
služieb hotela Partizán 

07:00 - 09:00

09:00 - 15:00

09:00 - 15:00

09:00 - 10:00 

10:05 - 10:50

10:50 - 11:15

11:15 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 13:45

13:50 - 14:50

14:50 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 16:15

18:00 - 20:00

20:00 - 22:00

do 21:00

07:00 - 08:00

08:30 - 12:00

12:00

PROGRAM 19. OKTÓBRA 2021 PROGRAM 20. OKTÓBRA 2021 PROGRAM 21. OKTÓBRA 2021



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

2. Predaj odbornej literatúry a pomôcok pre elektrikárov

3. Workshop: 
    Modelovanie rozvádzača pomocou novej 
    platformy EPLAN

4. Súťažný workshop:
    Konfigurácia rozvádzačov v Rittal Configuration 
    System - RiCS
    Každý účastník konferencie si v rámci súťažného 
    workshopu môže vyskúšať v online platforme RiCS 
    nakonfigurovať IE/IT rozvádzač, ich modifikácie 
    a príslušenstvo.
    Účastník workshopu dostane 3D zadanie, ktoré bude   
    musieť podľa RiCS nakonfigurovať čo najpresnejšie. 
    Každý súťažiaci, ktorého konfigurácia bude správna,  
    dostane darček od spoločnosti Rittal a zároveň bude   
    zaradený do žrebovania o Rittal tašku s náradím.

5. Odborná exkurzia v Železiarňach Podbrezová

6. Individuálne využitie wellness a ďalších relaxačných
    služieb hotela Partizán****

4. VŠEOBECNÉ OPATRENIA PRE HROMADNÉ PODUJATIA:

(podľa Vyhlášky 241 Úradu verejného zdravotníctva 
SR uverejnenej dňa 12. 8. 2021)

• Pri registrácii sa každý účastník preukáže 
   jedným z potvrdení:
• o plnom očkovaní:
a) 2-dávková vakcína = 2 týždne od 2. dávky, nie viac ako
     12 mesiacov
b) 1-dávková vakcína = 3 týždne od 1. dávky, nie viac ako
     12 mesiacov
c) osoby po prekonaní ochorenia COVID-19 a 2 týždne 
     od 1. dávky vakcíny do 180 dní od prekonania ochorenia
• o negatívnom teste:
a) antigénový test nie starší ako 48 hodín
b) PCR, LAMP test nie starší ako 72 hodín
• o prekonaní ochorenia COVID-19 
   pred menej 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 osoba povinná zostať v domácej izolácii

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

• Zákaz podávania rúk

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

Prihlášku a ďalšie informácie nájdete na 
www.elektromanagement.sk

nosenie
ochranných

rúšok

2m
odstup

dezinfekcia
rúk

dezinfikovanie
priestorov

1. TERMÍN A MIESTO KONANIA AKCIE:

19. - 21. 10. 2021
Hotel Partizán**** Bystrá 108 - Tále

2. POVINNÝ ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

130 € / osoba

Účastnícky poplatok zahŕňa:

• Účasť na všetkých prednáškach a workshopoch
• Konzultácie s lektormi a vystavovateľmi
• Obed 19. a 20. 10. 2021
• Spoločenský večer a raut 19. 10. 2021
• Občerstvenie
• Osvedčenie o absolvovaní konferencie

3. POPLATOK ZA UBYTOVANIE:
(v cene ubytovania je miestna daň, raňajky 
vo vybranom hoteli, večera v hoteli Partizán, 

vstup do wellness vo vybranom hoteli, parkovanie, wifi)

Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe

Hotel PARTIZÁN**** 80 € / osoba / noc
Hotel STUPKA***  59 € / osoba / noc

Ubytovanie v jednolôžkovej izbe

Hotel PARTIZÁN**** 125 € / osoba / noc
Hotel STUPKA***  69 € / osoba / noc

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

Máte otázky k jednotlivým prednáškam, ktoré Vás
zaujímajú a hľadáte na ne odpovede?

Využite možnosť zadávať otázky počas našich 
          konferencií cez aplikáciu       

na www.sli.do a do poľa zadajte

JOIN# elektromanagement

ORGANIZAČNÉ POKYNYSPRIEVODNÝ PROGRAM

KONFERENCIA BEZ OBÁV



Názov firmy: ............................................................................
Adresa: ....................................................................................
Tel./mobil: ................................................................................
IČO: ..........................................................................................
DIČ: ..........................................................................................
IČ DPH: .....................................................................................
e-mail: .....................................................................................
Na tento e-mail zašleme potvrdenie prijatia Vašej

prihlášky a v prípade platby prevodom, pokyny k úhrade 

Účastník(ci), pracovná pozícia: ...........................................
...................................................................................................
...................................................................................................

Počet osôb: ...............

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
 
 Platba prevodom 130 € / osoba
 
Mená zúčastnených: ...........................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

PRIHLÁSIŤ SA NA KONFERENCIU MÔŽETE:

A) zakúpením elektronickej vstupenky v e-shope na:
     www.elektromanagement.sk/e-shop
B)  zaslaním objednávky na mail:
     objednavky@elektromanagement.sk

Možnosti úhrady:
A) prevodným príkazom na účet: 

IBAN: SK47 0900 0000 0050 3030 9159
SWIFT: GIBASKBX
názov účtu: ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o., Dlhá 107, 949 01 Nitra
IČO: 46701958
IČ DPH: SK2023529585
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: číslo vygenerovanej zálohovej faktúry

B) na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou

REZERVOVAŤ UBYTOVANIE A EXKURZIU MÔŽETE: 

A) vyznačením možnosti - záujmu o ubytovanie resp.     
     exkurzie pri objednávke vstupeniek alebo samostatne na: 
     www.elektromanagement.sk/rezervacia

B) zaslaním rezervácie na mail:
     rezervacie@elektromanagement.sk

Možnosti úhrady:
A) prevodným príkazom na účet: 

IBAN: SK22 0900 0000 0051 5716 3396
BIC SWIFT kód: GIBA SKBX
názov účtu: MH ECONOMY, s.r.o., Ždiarska 710/26, 949 01 Nitra
IČO: 52357660
DIČ: 2120991015
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: číslo vygenerovanej zálohovej faktúry

B) na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou

Po odoslaní objednávky Vám podľa objednaných služieb
prídu na vyplnený email 1 alebo 2 zálohové faktúry.

Medzi dodávateľom (ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o.,
MH ECONOMY, s.r.o.) a odberateľom vzniká záväzný

právny vzťah. V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok 
a rezervácia nevracia, môžete však vyslať náhradníka.

1. UBYTOVANIE:
 
 18. – 19. 10. 2021
 19. – 20. 10. 2021
 20. – 21. 10. 2021

Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe
 Hotel PARTIZÁN (80 € / osoba / noc)
 Hotel STUPKA (59 € / osoba / noc)

Ubytovanie v jednolôžkovej izbe
 Hotel PARTIZÁN (125 € / osoba / noc)
 Hotel STUPKA (69 € / osoba / noc)

Odborná exkurzia   10 € / osoba
Raut     ZDARMA
Wellness pre ubytovaných účastníkov ZDARMA

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

Mená ubytovaných: ............................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
Spôsob platby:
 Prevodným príkazom
 Na mieste (v hotovosti alebo platobnou kartou)

2. EXKURZIA:
 21. 10. Odborná exkurzia 10 € / osoba

Mená zúčastnených: ...........................................................

.................................................................................................
Spôsob prepravy na odbornú exkurziu:
 Pocestujem spoločným autobusom
 Pocestujem vlastným autom

Spôsob platby:
 Prevodným príkazom
 Na mieste (v hotovosti alebo platobnou kartou)

V ....................................................................................
Dňa ....................................................................................

Podpis a pečiatka*
* Podpisom súhlasíte so spracovaním osobných údajov 

(meno, priezvisko, tel. kontakt, email) podľa nariadenia GDPRwww.elektromanagement.sk

A. PRIHLÁŠKA A ÚHRADA ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU:

B. ZÁVÄZNÁ REZERVÁCIA UBYTOVANIA A EXKURZIE:

A. ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE B. ZÁVÄZNÁ REZERVÁCIA UBYTOVANIA A EXKURZIE

VŠETKY PRIHLÁŠKY PRIJÍMAME
DO 15. 10. 2021 

alebo do naplnenia kapacity


