
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

ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o., 
OBO BETTERMANN s.r.o.,

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

si Vás dovoľujú pozvať na

XI. CELOŠTÁTNE STRETNUTIE PROJEKTANTOV
a konštruktérov elektro, elektrotechnikov,

energetikov, pracovníkov MaR a pracovníkov
elektromontážnych firiem a elektroúdržby SR

11. - 13. 10. 2022
Hotel Partizán**** 
Bystrá 108, 976 81 Tále

Konferencia sa uskutoční
v krásnom prírodnom prostredí na Táloch.
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Prezentácia účastníkov pred konferenčnou 
miestnosťou v hoteli Partizán (1. poschodie)

Otvorenie konferencie úvodným príhovorom
Mgr. Petra Bartošková, organizačný garant 
konferencie, Elektro Management s.r.o.

Základné princípy ochrany pred bleskom 
pre kritickú infraštruktúru - návrh, inštalácia 
a údržba
Ing. Jiří Kutáč, PhD., súdny znalec v odbore 
elektrotechnika a energetika, predseda Únie 
súdnych znalcov ČR, konateľ DEHN s.r.o.

Engineering Base – generačne nový softvér 
pre elektro a MaR dokumentáciu
Ing. Jiří Klohna, manažér podpory softvérových 
riešení TECHNODAT Elektro s.r.o.

Prestávka

Praktické riešenia ochrany pred bleskom 
a prepätím
Ing. Jozef Daňo, obchodno-technický manažér 
OBO Bettermann, s.r.o., člen klubu ILPC

Obed formou bufetu

Káble - súčasť elektroinštalácií káblových 
konštrukcií budov
Ing. Rastislav Valach, vedúci výskumu a vývoja 
káblov VUKI a.s.

Strážiče izolačného stavu v IT sieťach
Ing. Michal Závodník, vedúci technického úseku 
HAKEL spol. s r.o.

Praktický workshop Zdravotnícka izolovaná sieť 
HAKEL (1. skupina) 
Zabezpečuje: spoločnosť HAKEL spol. s r.o.

Praktický workshop EPLAN - praktické tipy 
na každodenné úlohy (1. skupina) 
Zabezpečuje: spoločnosť EPLAN

Praktický workshop Zdravotnícka izolovaná sieť 
HAKEL (2. skupina) 
Zabezpečuje: spoločnosť HAKEL 

Praktický workshop EPLAN - praktické tipy 
na každodenné úlohy (2. skupina) 
Zabezpečuje: spoločnosť EPLAN

Praktický workshop Zdravotnícka izolovaná sieť 
HAKEL (3. skupina)
Zabezpečuje: spoločnosť HAKEL 

Praktický workshop EPLAN - praktické tipy 
na každodenné úlohy (3. skupina) 
Zabezpečuje: spoločnosť EPLAN

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

Praktický workshop Realizácia prestupov 
a protipožiarnych upchávok - OBO Bettermann 
Zabezpečuje: spoločnosť OBO Bettermann

Raut a spoločenský večer v Tálskej bašte 

Pre ubytovaných v hoteli Partizán možnosť 
individuálneho využitia relaxačných služieb 
a wellness centra hotela Partizán.

Tombola a záver prednáškovej časti konferencie

Večera formou bufetu pre ubytovaných

Bowlingový turnaj v hoteli Partizán

Pre ubytovaných v hoteli Partizán možnosť 
individuálneho využitia relaxačných služieb a 
wellness centra hotela Partizán.

Raňajky pre ubytovaných

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

Núdzové osvetlenie – normatívne požiadavky 
a návrh núdzového osvetlenia s využitím 
centrálnych batériových systémov
Dušan Komárek, obchodný manažér 
pre ČR a SR Ensto Building Systems, s.r.o.

Budúcnosť je v automatizácii
Luboš Barborík, branch manager Loxone s.r.o.
 
Prestávka

Riešenia elektromobility Schneider Electric 
Ing. Leoš Kabát, obchodno-technický manažér 
Schneider Electric CZ s.r.o.

Obed formou bufetu

TDEE, CENTRAL STOP, TOTAL STOP, hasičský 
spínač, hasičské tlačidlo - množstvo otázok 
a jedno možné riešenie
Ing. Rudolf Štober, projektant EZ a špecialista 
na ochranu pred bleskom a prepätím, 
člen TK 43 pri ÚNMS SR
 
Problematika návrhu, dimenzovania a zapojenia 
frekvenčného meniča
Ing. Josef Konečný, aplikačný inžinier 
Danfoss s.r.o.

Prestávka

Rozsah východiskovej OPaOS pre inštalované 
fotovoltické zariadenie v súčasnosti
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

Raňajky pre ubytovaných

Odborná exkurzia: Sústava malých vodných 
elektrární pre Železiarne Podbrezová 
(Piesok, Podbrezová, Lopej, Dubová a Jasenie)

Predpokladaný koniec exkurzie – odchod 
domov, resp. k hotelu Partizán

PROGRAM 11. OKTÓBRA 2022

PROGRAM 12. OKTÓBRA 2022

PROGRAM 13. OKTÓBRA 2022

WORKSHOPY

Ďalšie WORKSHOPY 11. októbra 2022



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

2. Predaj odbornej literatúry a pomôcok pre elektrotechnikov

3. Praktický workshop 
    Zdravotnícka izolovaná sieť HAKEL 
    Praktická ukážka monitorovania nemocničnej IT siete 
    pomocou systému HAKEL ZIS. Ukážka obsahuje kompletný 
    rozbor zapojenia a obsluhy systému na kontrolu 
    a monitorovanie izolačného stavu tak, ako sa s nimi 
    možno stretnúť v českých a slovenských nemocniciach. 
    Zabezpečuje: spoločnosť HAKEL

4. Praktický workshop 
    EPLAN - praktické tipy na každodenné úlohy
    V priebehu workshopu vás zoznámime s tipmi, 
    ktoré vám uľahčia prípravu projektov. 
    Zameriame sa najmä na tieto oblasti: 

    • nástroje EPLAN pre štruktúrovanie a označovanie 
       podľa noriem
    • 3D návrh rozvádzača
    • automatizácia projektovania
    • spolupráca v prostredí cloudu

5. Praktický workshop 
    Realizácia prestupov a protipožiarnych upchávok 
    OBO Bettermann
    Workshop je zložený z 5 stanovíšť s reálnymi ukážkami 
    prestupov, pričom každú sekciu vedie vyškolený odborný 
    zamestnanec firmy OBO Bettermann, ktorý účastníkov 
    uvedie do problematiky fungovania jednotlivých výrobkov 
    zo skupiny BSS. Praktickú skúsenosť získajú účastníci 
    pri montáži nasledujúcich výrobkov: maltová upchávka 
    PYROMIX, mäkké upchávky PYROPLATE Fibre, protipožiarna 
    pena PYROSIT NG, podušková upchávka PYROBAG, 
    penové bloky PYROPLUG Block a rúrková manžeta 
    PYROCOMB. Po absolvovaní obdržia účastníci certifikát, 
    ktorý oprávňuje držiteľa vykonávať zhotovenie požiarnych 
    konštrukcií s použitím protipožiarnych systémov 
    OBO Bettermann.
    Zabezpečuje: spoločnosť OBO Bettermann

6. Súťažný workshop 
    Konfigurácia rozvádzačov v Rittal Configuration 
    System – RiPanel 
    Každý účastník konferencie si v rámci súťažného workshopu 
    môže vyskúšať v online platforme RiPanel nakonfigurovať 
    IE/IT rozvádzač, ich modifikácie a príslušenstvo. 
    Účastník workshopu dostane 3D zadanie, ktoré bude musieť 
    podľa RiPanel nakonfigurovať čo najpresnejšie.

    Každý súťažiaci, ktorého konfigurácia bude správna, 
    dostane darček od spoločnosti Rittal a zároveň bude 
    zaradený do žrebovania o hodnotnú cenu.

    Záujemcovia sa dozvedia viac aj o softvérovom balíku 
    RiTherm, ktorý sa stará o komplexný výpočet požiadaviek 
    na klimatizáciu. 
    Zabezpečuje: spoločnosť Rittal

7. Odborná exkurzia: Sústava malých vodných elektrární 
    pre Železiarne Podbrezová (Piesok, Podbrezová, Lopej, 
    Dubová, Jasenie)

8. Individuálne využitie relaxačných služieb a wellness centra 
    hotela Partizán****

1. TERMÍN A MIESTO KONANIA AKCIE:
11. - 13. 10. 2022

Hotel Partizán**** Bystrá 108 - Tále

2. POVINNÝ ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 
170 € / osoba pri prihlásení a úhrade do 20. 9. 2022
190 € / osoba pri prihlásení a úhrade od 21. 9. 2022 

      a pri platbe na mieste
Účastnícky poplatok zahŕňa:
• Účasť na všetkých prednáškach a workshopoch
• Konzultácie s lektormi a vystavovateľmi
• Obed formou bufetu 11. a 12. 10. 2022
• Spoločenský večer a raut 11. 10. 2022
• Občerstvenie
• Osvedčenie o absolvovaní konferencie
• Elektronický zborník prednášok

3. POPLATOK ZA UBYTOVANIE:
(v cene ubytovania je miestna daň, raňajky 

vo vybranom hoteli, večera formou bufetu v hoteli Partizán, 
vstup do wellness pre ubytovaných v hoteli Partizán, 

parkovanie, wifi)

Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe
Hotel PARTIZÁN****         105 € / osoba / noc
Chata Tále - Dom Horskej služby          75 € / osoba / noc

Ubytovanie v jednolôžkovej izbe
Hotel PARTIZÁN****         155 € / osoba / noc
Chata Tále - Dom Horskej služby          95 € / 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



www.elektromanagement.sk

VŠETKY PRIHLÁŠKY PRIJÍMAME
DO 7. 10. 2022 

alebo do naplnenia kapacity

PRIHLÁSIŤ SA NA KONFERENCIU MÔŽETE:
A) zakúpením elektronickej vstupenky v e-shope na:
     www.elektromanagement.sk
B) zaslaním objednávky na mail:
    objednavky@elektromanagement.sk
C) poštou na adresu:
     Elektro Management s.r.o. Dlhá 107, 949 01 Nitra
Možnosti úhrady:
A) prevodným príkazom na účet: 
 Názov účtu: Elektro Management, s.r.o. 
 IBAN: SK47 0900 0000 0050 3030 9159
 SWIFT: GIBASKBX
 IČO: 46701958
 IČ DPH: SK2023529585
 Konštantný symbol: 0308
 Variabilný symbol: číslo objednávky
B)  platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány
C) na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou

REZERVOVAŤ UBYTOVANIE A EXKURZIU MÔŽETE: 
A) rezervovaním ubytovania a zakúpením 
     odbornej exkurzie cez:
     www.elektromanagement.sk
B) zaslaním objednávky na:
     objednavky@elektromanagement.sk
C) poštou na adresu:
     Elektro Management, s.r.o. , Dlhá 107, 949 01 Nitra

Po vložení vstupenky, rezervovaní ubytovania 
alebo odbornej exkurzii do košíka je potrebné košík 

následne odoslať. Po správnom odoslaní košíka Vám príde 
do e-mailu potvrdenie objednávky, vstupenka a v prípade 

platby vopred aj zálohová faktúra. Pokiaľ nepríde email, 
prosím skontrolujte priečinok spam, prípadne si môžete 

overiť objednávku po prihlásení do Môjho účtu 
na našom webe a na tel. čísle 0905 211 728.

Možnosti úhrady:
A) prevodným príkazom na účet: 
 Názov účtu: MH ECONOMY SK, s.r.o. 
 IBAN: SK39 0900 0000 0051 9095 0615
 IČO: 54626307
 DIČ: 2121736573
 IČ DPH: neplatca DPH
 Variabilný symbol: číslo objednávky
B)  na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou

A. PRIHLÁŠKA A ÚHRADA ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU A. ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE B. ZÁVÄZNÁ REZERVÁCIA UBYTOVANIA A EXKURZIE

B. REZERVÁCIA A ÚHRADA UBYTOVANIA A EXKURZIE

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 170 € / osoba
 (pri prihlásení sa a úhrade do 20. 9. 2022)

 Platba prevodom 190 € / osoba
 (pri prihlásení sa a úhrade od 21. 9. 2022)

 Platba na mieste 190 € / osoba
 (v hotovosti, platobnou kartou)

Uvedené ceny sú s DPH a účastnícky poplatok bude 
fakturovaný firmou ELEKTRO MANAGEMENT s.r.o

WORKSHOP:
Mám(e) záujem zúčastniť sa bezplatného workshopu:
• Zdravotnícka izolovaná sieť HAKEL 11. 10. 2022
 15:45 - 16:15 16:30 - 17:00 17:30 - 18:00
• EPLAN - praktické tipy na každodenné úlohy 11. 10. 2022
 15:45 - 16:15 16:30 - 17:00 17:30 - 18:00
• Realizácia prestupov a protipožiarnych upchávok
   OBO Bettermann 11. 10. 2022 

Podpis a pečiatka*
* Podpisom súhlasíte so spracovaním osobných údajov 

(meno, priezvisko, tel. kontakt, email) podľa nariadenia GDPR

1. UBYTOVANIE:
 
          10. - 11. 10. 2022
          11. - 12. 10. 2022
          12. - 13. 10. 2022

Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe
          Hotel PARTIZÁN****            105 € / osoba / noc
          Chata Tále - Dom Horskej služby  75 € / osoba / noc

Ubytovanie v jednolôžkovej izbe
          Hotel PARTIZÁN****            155 € / osoba / noc
          Chata Tále - Dom Horskej služby  95 € / osoba / noc

Odborná exkurzia              15 € / osoba
Spoločenský večer                ZDARMA
Wellness pre ubytovaných v hoteli Partizán****   ZDARMA

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

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

2. EXKURZIA:
          13. 10. Odborná exkurzia              15 € / 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 ..........................................................................................

16:30 - 18:00


