ORGANIZAČNÉ POKYNY

5. TERMÍN NA PRIHLÁŠKY

1. TERMÍN A MIESTO KONANIA AKCIE:

Prihlášky prijímame najneskôr do 22. 11. 2019

26. november 2019
Wellness Hotel Patince ****
946 39 Patince

6. ZASLANÍM ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKY (ZAKÚPENÍM
VSTUPENKY) VZNIKÁ PRÁVNY VZŤAH
medzi dodávateľom Elektro Management, s.r.o.
a odberateľom. Po obdržaní záväznej prihlášky môže
do 14 dní odo dňa potvrdenia prijatia objednávky
odstúpiť na základe formulára, pri neuplatnení práva,
vzniká povinnosť účastníkovi uhradiť dodávateľovi
objednané služby. V prípade neúčasti účastnícky
poplatok nevraciame.
Odberateľ služieb môže vyslať náhradníka, alebo
mu dodávateľ poštou zašle zborník prednášok
v elektronickej podobe.

2. ÚČASTNÍCKY POPLATOK (uvedené ceny sú s DPH):

50 €/osoba pri prihlásení sa a platbe do 17. 11. 2019
55 €/osoba pri prihlásení sa a platbe od 18. 11. 2019
a pri platbe na mieste v hotovosti, platobnou kartou
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 prijatí prihlášky Vám bude vystavená objednávka
s pokynmi na úhradu na Váš email uvedený v prihláške
Možnosti úhrady:
A) prevodným príkazom na účet: 5030309159/0900
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

ktoré sa uskutoční

OFICIÁLNI PARTNERI

PARTNERI

26. 11. 2019
Wellness Hotel Patince ****
946 39 Patince

C) na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou
4. PRIHLÁSIŤ SA NA KONFERENCIU MÔŽETE:

Odborný garant:
Ing. Ján Meravý,
súdny znalec v odbore elektrotechnika
a bezpečnosť práce

A) zakúpením elektronickej vstupenky v e-shope na:
www.elektromanagement.sk
B) telefonicky na tel. čísle:
+421 905 211 728 (Ing. Michal Hála)

D) poštou na adresu:
Elektro Management s.r.o. Dlhá 107, 949 01 Nitra

X. Stretnutie elektrotechnikov
južného Slovenska

GENERÁLNY PARTNER

B) platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány

C) zaslaním objednávky na mail:
objednavky@elektromanagement.sk

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

MEDIÁLNI PARTNERI

Organizačný garant:
Elektro Management, s.r.o.
Dlhá 107, 949 01 Nitra
Mobil: 0905 211 728
office@elektromanagement.sk
www.elektromanagement.sk
www.road-show.sk

NÁVRATKA

PROGRAM
08:00 - 08:45 Prezentácia účastníkov

(Dôležité odoslať do 20. 11. 2019 na adresu usporiadateľa)

Záväzná prihláška pre účastníkov

08:45 - 09:00 Úvodný príhovor
09:00 - 10:00 Aké sú nedostatky pri výrobe rozvádzačov
v súčasnosti z pohľadu súdneho znalca?
Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore
elektrotechnika a bezpečnosť práce,
člen TK 84 pri ÚNMS SR
10:05 - 10:15 Engineering Base a schéma rozmiestnenia
rozvádzača
Matúš Babinec, obchodno-technický manažér
TECHNODAT Elektro s.r.o.
10:15 - 11:00 Prestávka na kávu
11:00 - 12:00 Regulácia intenzity LED svietidiel a svetelných
zdrojov v bytových objektoch a priemyselných
halách
Ing. Štefan Bucz, PhD., produktový manažér
TRACON SLOVAKIA, s.r.o.

Názov firmy: .........................................................................
Adresa: .................................................................................
Tel./mobil: .............................................................................
e-mail: ..................................................................................
Na tento e-mail zašleme potvrdenie prijatia Vašej
prihlášky a preddavkovú faktúru.
IČO: .......................................................................................
DIČ: .......................................................................................
IČ DPH: ..................................................................................
Účastník(ci), pracovná pozícia: ........................................
................................................................................................

12:00 - 13:00 Obed

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

13:00 - 14:00 Ochrana fotovoltických zdrojov pred bleskom
a prepätím a ochrana dátových / riadiacich
vedení pred indukovaným prepätím
v moderných riadiacich systémoch
Ing. Jozef Daňo, obchodno-technický manažér
OBO Bettermann, s.r.o.

Celkom: ........................................€

14:05 - 14:35 Elektrické podlahové vykurovanie a ochranné
systémy s vykurovacími káblami značky teplá
podlahaTM
Ing. Vratko Mikuláš, MBA, riaditeľ ANOS s.r.o. teplá podlahaTM
14:35 - 14:45 Prestávka
14:45 - 15:45 Bezpečnosť elektrických zariadení od návrhu
cez realizáciu až po uvedenie do prevádzky
OP a OS, alebo Uvedením zariadenia
do prevádzky to z pohľadu bezpečnostných
požiadaviek nekončí
Radoslav Rieger, revízny technik EZ-E2A
15:45 - 16:00 Tombola, záver konferencie

Spôsob platby označte krížikom
Platba prevodom
Platba na mieste v hotovosti, platobnou kartou
Uplatňujeme zľavy:
50 € / osoba pri prihlásení sa a platbe
do 17. 11. 2019
bez zľavy: 55 € / osoba pri prihlásení sa
a platbe od 18. 11. 2019 a pri platbe na mieste
V ............................................................................................
Dňa ........................................................................................

Podpis a pečiatka
Elektronickú prihlášku nájdete na
www.elektromanagement.sk

