ORGANIZAČNÉ POKYNY
1. TERMÍN A MIESTO KONANIA AKCIÍ:
23. máj 2019
Výstavisko Agrokomplex v Nitre, pavilón K
Výstavná 4, 949 01 Nitra
Bezplatné parkovanie v OC Centro (strešné parkovisko)
2. ÚČASTNÍCKY POPLATOK (uvedené ceny sú s DPH):
20 €/osoba pri prihlásení sa a platbe do 13. 5. 2019
25 €/osoba pri prihlásení sa a platbe prevodom
od 14. 5. 2019 a na mieste 23. 5. 2019
V cene sú zahrnuté:
∙ náklady spojené s usporiadaním konferencie
∙ elektronický zborník prednášok
∙ katalógy vystavujúcich firiem
∙ občerstvenie
∙ 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
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:
uzávierka elektronickej prihlášky 20. 5. 2019
a návratky možno odoslať do 16. 5. 2019

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.
7. VSTUPENKA NA VÝSTAVISKO:
Využite možnosť vytlačiť si
VOĽNÚ VSTUPENKU NA VÝSTAVISKO
na adrese: www.elektromanagement.sk

elektro
MANAGEMENT
Elektro Management, s.r.o.,
KIWA sk, s.r.o.,
Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p.,
poprední slovenskí a českí elektrotechnickí odborníci
a domáci a zahraniční vystavovatelia
si Vás dovoľujú pozvať v rámci
XXVI. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu
na

XXIII. ročník celoštátnej konferencie
zameranej na revízie, projekciu, údržbu
a montáž elektrických zariadení

Vstupenka je jednorazová! Každý účastník si musí
vygenerovať vlastnú vstupenku s originálnym
čiarovým kódom, alebo zakúpiť návštevnícku
vstupenku priamo v pokladni výstaviska.

MSV v Nitre 21. - 24. 5. 2019

Medzinárodný
strojársky
veltrh
23. 5. 2019
v areáli výstaviska AGROKOMPLEX - pavilón K
Výstavná 4, 949 01 Nitra
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
08:00 - 08:30

Prezentácia účastníkov v pavilóne K

08:30 - 08:40

Úvodný príhovor

08:40 - 09:40
Nová norma STN 33 2000-4-41: 2019
		
Ochrana pred zásahom elektrickým
		
prúdom z pohľadu jej zavedenia
		
do praxe
		Ing. Ján Meravý, súdny znalec
		
v odbore elektrotechnika a bezpečnosť
		
práce, certifikovaný elektrotechnik
		
špecialista na projekty VTZE, revízny
		
technik VTZE bez obmedzenia napätia
		
v obj. A a B, Trenčín
09:40 - 09:50

Prestávka

GENERÁLNY PARTNER

Záväzná prihláška pre účastníkov

23. 5. 2019 - Nitra

OFICIÁLNI PARTNERI

Tel./mobil: .............................................................................
e-mail: ..................................................................................
Na tento e-mail zašleme potvrdenie prijatia Vašej
prihlášky a v prípade platby prevodom, pokyny k úhrade.

PARTNERI

11:50 - 12:30

................................................................................................
................................................................................................
Spôsob platby označte krížikom

Platba prevodom

MEDIÁLNI PARTNERI

13.25 - 14:30
Vnútorná ochrana proti prepätiu (SPD)
		
od návrhu (projektovanie) cez montáž,
		
kontroly a meranie SPD až po OP a OS
		
elektrických inštalácií opatrených SPD
		Radoslav Rieger, revízny technik EZ-E2A,
		
technický zástupca HAKEL spol. s r.o.
14:30
		

Tombola, záver a individuálna
prehliadka výstaviska

Platba na mieste v hotovosti, platobnou kartou
Zľavu označte krížikom

Prestávka na občerstvenie

Prestávka

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

Zľava za prihlásenie a platbu do 13. 5. 2019

12:30 - 13:15
Správny návrh a špecifikácia
		
prepäťových ochrán v trojstupňovom
		
koncepte ochrany pred prepätím
		Ing. Daniel Sidun, konateľ KIWA sk, s.r.o.
13:15 - 13:25

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

Prestávka na kávu

10:50 - 11:50
Bleskozvody v súčasnosti z pohľadu
		
revízneho technika
		Ing. Ivan Sýkora, revízny technik VTZE
		
bez obmedzenia v obj. A a B, lektor
		
vzdelávania elektrotechnikov, Trnava

Názov firmy: .........................................................................
Adresa: .................................................................................

09:50 - 10:20
Inteligentné podlahové vykurovanie.
		
Ochranné systémy pomocou
		
vykurovacích káblov.
		Ladislav Šemšej, obchodný riaditeľ
		
ANOS s.r.o. - teplá podlahaTM
10:20 - 10:50

NÁVRATKA

Zľavu si neuplatním(e)

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

Dňa: .......................................................................................

Využite možnosť zadávať otázky počas našich
konferencií cez aplikáciu
na www.sli.do a do poľa zadajte

		Za účasť na konferencii získate 		
		2 body na vernostnú kartu
Viac informácií, podmienky a prihlasovací formulár
nájdete na: www.elektromanagement.sk/karta

Podpis a pečiatka
Podrobné informácie aj elektronickú prihlášku
nájdete na www.elektromanagement.sk

