ORGANIZAČNÉ POKYNY
1. TERMÍN A MIESTO KONANIA AKCIÍ:
9. apríl 2019
HOLIDAY INN ŽILINA****, Športová 2
010 01 Žilina
2. ÚČASTNÍCKY POPLATOK (uvedené ceny sú s DPH):
50 €/osoba pri prihlásení sa a platbe do 25. 3. 2019
55 €/osoba pri prihlásení sa a platbe od 26. 3. 2019
prevodom alebo na mieste.
V cene sú zahrnuté:
∙ náklady spojené s usporiadaním konferencie
∙ elektronický zborník prednášok
∙ katalógy vystavujúcich firiem
∙ občerstvenie a obed
∙ osvedčenie o absolvovaní konferencie
3. ÚHRADA ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU:
Po zakúpení vstupenky v e-shope Vám príde
na vyplnený email objednávka, s údajmi na úhradu.
Vstupenka Vám bude odovzdaná v deň konania
konferencie pri registrácii.
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

6. ZASLANÍM ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKY (ZAKÚPENÍM
VSTUPENKY) VZNIKÁ PRÁVNY VZŤAH
medzi dodávateľom Elektro Management, s.r.o.
a odberateľom.
Po obdržaní záväznej objednávky a jej úhrade
pred konferenciou môže odstúpiť iba na základe
vyplneného formulára na:
www.elektromanagement.sk/refundacia
Pri refundácii do 14 dní pred konferenciou bude
refundovaná čiastka z účastníckeho poplatku vo výške
100%, 10 dní pred konferenciou 75% a do 7 dní 50%.
Pri neuplatnení práva vzniká povinnosť účastníka uhradiť
dodávateľovi objednané služby.
V prípade neúčasti účastnícky poplatok nevraciame.
Odberateľ služieb môže vyslať náhradníka alebo mu
pošle prístup na elektronický zborník prednášok.

ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. a KIWA sk, s.r.o.,
poprední slovenskí a českí odborníci
si Vás dovoľujú pozvať na

XII. regionálne stretnutie elektrotechnikov
stredoslovenského regiónu

ELEKTRO KONTAKT
ktoré sa uskutoční

GENERÁLNY PARTNER

OFICIÁLNI PARTNERI

PARTNERI

9. 4. 2019
v Žiline

C) na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou
4. 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
C) poštou na adresu:
Elektro Management, s.r.o. , Dlhá 107, 949 01 Nitra
5. TERMÍN NA PRIHLÁSENIE:
najneskôr do 6. 4. 2019
alebo do naplnenia kapacity

MEDIÁLNI PARTNERI

Odborný garant:
Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika
Organizačný garant:
Elektro Management, s.r.o.
Dlhá 107, 949 01 Nitra
Mobil: 0905 211 728
office@elektromanagement.sk
www.elektromanagement.sk

PROGRAM
07:30 - 08:15

Registrácia poslucháčov

08:15 - 08:30

Otvorenie konferencie, úvodný príhovor

08:30 - 09:30
Nová norma na ochranu pred úrazom
		
z roku 2018 vo väzbe na normy
		
na inštalácie nízkeho napätia
		JUDr. Zbyněk Urban, revízny technik
EZ-E2A, člen TNK 22 pri ÚNMZ ČR

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

NÁVRATKA
Dôležité odoslať do 2. 4. 2019

9. 4. 2019, Žilina, Holiday Inn Žilina****
Názov firmy: .........................................................................

Prehľad našich konferencií v roku 2019

Adresa: .................................................................................
Tel./mobil: .............................................................................

09:35 - 10:30
Rozvádzače - postrehy z ich výroby
		
a ich umiestňovania
		Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore
elektrotechnika a bezpečnosť práce,
člen klubu ILPC, člen TK 84 SÚTN
Bratislava

e-mail: ..................................................................................

10:35 - 10:45
Engineering Base a možnosti
		
generovania dokumentácie
		Matúš Babinec, obchodno-technický
manažér TECHNODAT Elektro s.r.o.

IČ DPH: ..................................................................................

10:45 - 11:15

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

Vnútorná ochrana proti prepätiu (SPD)
od návrhu cez montáž a následných
kontrol a meranie SPD až po odborné
prehliadky a odborné skúšky
		
elektrických inštalácií opatrených
		
vnútornou ochranou proti prepätiu (SPD)
		
v súlade s platnými normami (STN)
		
a dokumentáciou výrobcov zariadení
		Radoslav Rieger, revízny technik EZ-E2A,
technický zástupca HAKEL spol. s r.o.

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

Nový dizajn a s ním atraktívne výhody
s našou vernostnou kartou

14:35 - 15:35
Bezpečnostné požiadavky na elektrickú
		
inštaláciu v domoch pre komerciu
		
a bývanie
		Ing. Edmund Pantůček, súdny znalec
v odbore elektrotechnika a elektronika
Tombola, záver konferencie

Spôsob platby označte krížikom

Platba prevodom
Platba na mieste v hotovosti, platobnou kartou
Zľavu označte krížikom
Zľava za prihlásenie a platbu do 25. 3. 2019
Zľavu si neuplatním(e)

Obed

13:30 - 14:30
Odborná prehliadka a odborná skúška
		
(revízia) elektrických zariadení podľa
		
STN 33 2000-6:2018
		Miroslav Hutyra, inšpektor EZ,
Technická inšpekcia a.s.

15:30 - 15:45

prihlášky a v prípade platby prevodom, pokyny k úhrade.

Prestávka

11:15 - 12:30
		
		

12:30 - 13:30

Na tento e-mail zašleme potvrdenie prijatia Vašej

V: ...........................................................................................
Dňa: .......................................................................................
Nové výhody:
• za každých 10 € získavate 1 bod
• vytvorili sme 3 úrovne karty podľa počtu
bodov: basic, silver a gold
• 3x do roka zľavové kupóny
• v deň narodenín Vás odmeníme
naviac 5 bodmi

Podpis a pečiatka

Viac informácií, podmienky a prihlasovací formulár
nájdete na: www.elektromanagement.sk/karta

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

