
ELEKTRO MANAGEMENT s.r.o., Betonbau s.r.o. 
a poprední slovenskí a českí odborníci

si Vás dovoľujú pozvať na

Odborný garant:
Miroslav Hutyra

inšpektor EZ, Technická inšpekcia a.s.

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

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

office@elektromanagement.sk
www.elektromanagement.sk

ktorá sa uskutoční

MEDIÁLNI PARTNERI

GENERÁLNY PARTNER

OFICIÁLNI PARTNERI

PARTNERI

ORGANIZAČNÉ POKYNY

ŽILINA - 25. 4. 2023

1. TERMÍN A MIESTO KONANIA KONFERENCIÍ:
25. apríl 2023 - HOLIDAY INN ŽILINA****
Športová 2, 010 01 Žilina

2. ÚČASTNÍCKY POPLATOK (uvedené ceny sú s DPH):
65 €/osoba pri prihlásení sa a platbe do 10. 4. 2023 
70 €/osoba pri prihlásení sa a platbe od 11. 4. 2023 
prevodom alebo na mieste.

V cene je zahrnuté:
∙ účasť na všetkých prednáškach
∙ konzultácie s lektormi a vystavovateľmi
∙ elektronický zborník prednášok
∙ katalógy vystavujúcich firiem
∙ občerstvenie a obed
∙ osvedčenie o absolvovaní konferencie
∙ prístup k mobilnému sprievodcovi konferencie

3. 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

4. ÚHRADA ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU:
Po zakúpení vstupenky v e-shope. 
V prípade platby prevodom Vám príde na vyplnený 
email zálohová faktúra.

Možnosti úhrady:
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 objednávky

B) platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány

C) na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou

5. TERMÍN NA PRIHLÁSENIE:
    najneskôr do 21. 4. 2023
    alebo do naplnenia kapacity

6. ZASLANÍM ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKY
(ZAKÚPENÍM VSTUPENKY) VZNIKÁ PRÁVNY VZŤAH

medzi dodávateľom Elektro Management, s.r.o. 
a odberateľom. 
V prípade neúčasti účastnícky poplatok nevraciame.
Odberateľ služieb môže vyslať náhradníka alebo mu 
bude zaslaný prístup na elektronický zborník prednášok.

XV. ročník celoštátnej konferencie

venovanej problematike VN a VVN



Spúšťame mobilnú aplikáciu, 

ktorá vás bude sprevádzať počas našich konferencií a 
odborných seminárov, kde nájdete vstupenku, všetky 
aktuálne informácie, novinky, program, materiály od 
lektorov, možnosť zadávať otázky priamo lektorovi a 
mnoho ďalšieho.
Aplikáciu je možné stiahnuť cez google play alebo 
appstore. Vstup do podujatia vám bude sprístupnený 
po zakúpení vstupenky.

Druhou novinkou je vernostný program, ktorý sme 
už spustili, všetky informácie vrátane registrácie sú 
zverejnené na našej stránke elektromanagement.sk.

Pri kúpe vstupenky môžete získať vernostné body
1€ = 1b , ktoré môžete využiť na zľavu pri daľšom nákupe 
alebo uplatniť body výberom z darčekovej ponuky.
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Registrácia poslucháčov

Otvorenie konferencie, úvodný príhovor

Návrh distribučných a odberateľských 
trafostaníc
Ing. Miroslav Morávek, obchodný riaditeľ 
BETONBAU 

Prestávka

Konštrukčná dokumentácia a nedostatky 
v dokumentáciách pre transformačné 
stanice VN/NN
Miroslav Hutyra, inšpektor EZ, 
Technická inšpekcia a.s.

Prestávka

Lokalizácia porúch v sieťach vysokého 
napätia pomocou merania v DTS
Ing. Jan Souček, technik vývoja meracích 
zariadení pre elektroenergetiku, 
MEgA – Měřící Energetické Aparáty, a.s.

Obed

Pravidlá prevádzkovania distribučných sústav
Ing. Edmund Pantůček, ANTIRISK - EMC s.r.o., 
súdny znalec v odbore elektrotechnika   
a elektronika, člen TNK 5, 22, 47 a 97 
Českej agentúry pre štandardizáciu

Spoľahlivé tesniace systémy nielen pre káble 
Marián Živčic, obchodno-technický zástupca 
pre Slovensko BETTRA SK, s.r.o.

Prestávka

Vykonávanie OPaOS na zariadeniach VN 
a VVN – postrehy a skúsenosti
Bc. Marek Varga, revízny technik VTZE 
bez obmedzenia napätia v obj. skupiny A a B

Tombola, záver konferencie

PROGRAM

Podpis a pečiatka

Podrobné informácie aj elektronickú prihlášku 
nájdete na www.elektromanagement.sk

NÁVRATKA

Dôležité odoslať do 21. 4. 2023

25. 4. 2023, Žilina, Holiday Inn Žilina****

Názov firmy: .........................................................................
Adresa: .................................................................................
Tel./mobil: .............................................................................
e-mail: ..................................................................................
Na tento email Vám bude zaslaná vstupenka, 

v prípade platby prevodom faktúra a organizačné pokyny. 

IČO: .......................................................................................
DIČ: .......................................................................................
IČ DPH: ..................................................................................
Účastník(ci), pracovná pozícia: ........................................
................................................................................................
................................................................................................

Spôsob platby označte krížikom

Platba prevodom
Platba na mieste v hotovosti, platobnou kartou

Zľavu označte krížikom
Zľava za prihlásenie a platbu do 10. 4. 2023
Zľavu si neuplatním(e)

V: ...........................................................................................
Dňa: .......................................................................................

.................................

VZDELÁVANIE - BIZNIS - ZÁŽITKY
v odbore elektroKONFERENCIE 2023

Dve novinky v roku 2023

1 €URO
=

1 bod


