Konferencia
EnergyCamp
2013

Návrhy, realizácie a prevádzkovanie energetických
stavieb v oblasti obnoviteľných zdrojov tepla

18. - 19. 4. 2013
Dvojdňová konferencia plná príkladov z praxe o príprave a realizácii energetických
stavieb a IT technológiách, ktoré znižujú náklady a zefektívňujú ich prevádzku
V luxusných priestoroch moderného rekreačno – športového komplexu AquaCity Poprad

Odborný garant

Slovenská inovačná a energetická agentúra, Banská Bystrica, www.siea.sk

www.energycamp.sk

EnergyCamp 2013 je dvojdňová konferencia plná príkladov z praxe o príprave a realizácii
energetických stavieb a IT technológiách, ktoré znižujú náklady a zefektívňujú ich
prevádzku.
V dňoch 18. - 19. apríla 2013 prednesie dvadsať hosťujúcich rečníkov v luxusných
priestoroch rekreačno - športového komplexu AquaCity Poprad , spolu 20 prednášok
v troch tematických sekciách:
Príprava energetických stavieb
Skúsenosti z realizácie a prevádzky stavieb
Využitie IT technológií počas prevádzky

Program konferencie doplní exkurzia do plynových kotolní s malým biomasovým
kotlom v meste Kežmarok a spoločenský večer v bazénoch Blue Diamond Aquacity
Poprad .
Nezabudnite si doma plavky!

Program
Moderátor a odborný garant konferencie Ing. Kosa Pavol, SIEA
ŠTVRTOK 18. 4. 2013
8:00
Registrácia účastníkov
9:00 - 12:15 Príprava energetických stavieb
Rečníci:
Nová smernica EÚ o energetickej efektívnosti 2012/27/EÚ
Dr. Ing. Šoltésová Kvetoslava, CSc., SIEA, Banská Bystrica

Možnosti a hranice spaľovania biomasy
DI Kornfehl Markus, Vedúci predaja KÖB / MAWERA,
Vorarlberg, Rakúsko
Projekty výroby energie z biomasy pyrolytickou cestou
Ing. Wöllner Miroslav, MENERT s.r.o.

Európska legislatíva v oblasti úspor energie pre CZT
Ing. Obšívaný Miroslav, SZVT, STEFE SK a.s.

Výroba energie z biomasy splyňovaním
Ing. Thonhauser Peter, Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s.

Úverovo-grantové programy EBRD, EIB na podporu
financovania projektov energetickej efektívnosti
Ing. Dian Miroslav & Ing. Holúbek Marián
Energy System Group s.r.o.

Predstavenie tepelných výmenníkov MICRO PLATE,
inovatívna a flexibilná konštrukcia
Ing. Czán Martin, Danfoss spol. s r.o.

Navrhovanie a vyhodnocovanie energeticky efektívnych
riešení pre CZT v procese predprojektovej a projektovej
prípravy stavieb
Ing. Stanek Ján , TERMOKLIMA s.r.o. Poprad
Tepelno-hydraulické simulácie tepelných sietí v príkladoch optimalizácia investičných a prevádzkových nákladov
Ing. Bešenej Kamil, TERMOKLIMA s.r.o. Poprad
Komplexné riešenie CZT v Novej Dubnici. Vplyv parametrov
tepelnej siete na celkovú efektívnosť výroby elektrickej
energie a tepla z biomasy. Skúsenosti z prevádzky
Smrekovský Štefan, DATATHERM spol. s r. o.
Pevnostné analýzy potrubných systémov - praktické
odporúčania pre projektantov, investorov a prevádzkovateľov
Ing. Krivčík Miroslav, CSc.
OBED v reštaurácii High Tatras, AQUACITY Poprad
13:30 -18:20 Realizácia a prevádzka energetických stavieb
Rečníci:
Výstavba kotolní na biomasu v systéme CTZ na Slovensku
Dipl. Ing. Minarik Paul, ENERGIECOMFORT Wien
Komplexné riešenie zásobovania teplom - diverzifikácia
výroby tepla s využitím obnoviteľných zdrojov v Moldave nad
Bodvou
Ing. Pajchl Miroslav, COFELY a.s.
Skúsenosti s návrhom, realizáciou a riadením biomasového
zdroja tepla v Moldave nad Bodvou
Ing. Mravec Miroslav, HERZ spol. s r.o.
Distribuovaný systém výroby tepla z biomasy v podmienkach
mestského CZT (mikrobiomasa)
Ing. Bešenej Marián, Spravbytherm s.r.o. Kežmarok

21:00 Spoločenský večer v bazénoch Blue Diamond
v AQUACITY Poprad, s občerstvením a zaujímavými drinkami

PIATOK 19. 4. 2013
7:30 Registrácia účastníkov
8:15 -12:00 Využitie IT technológií počas prevádzky
Rečníci:
Mobilné IT technológie - nové možnosti pre firemnú klientelu
(tablety, smartfóny, operačné systémy, Windows 8)
Ing. Lacko Ľuboslav, CSBC spol. s.r.o., PC Revue
Trendy vývoja informačných systémov pre výrobcov
a distribútorov tepla - energetický manažment, fakturácia,
údržba
Ing. Stanek Igor, CHASTIA s.r.o.
Telekomunikačná infraštruktúra v tepelnom hospodárstve
Ing. Michlík Ján, SLOVANET a.s.
Dispečerské riadenie sústav CZT – Bratislavská teplárenská,
a.s. TERMIS – program pre výpočet hydrauliky tepelných sietí
Ing. Bartoš Milan, Bratislavská teplárenská a.s.
Tepelno-hydraulický výpočet tepelných sietí v reálnom čase
s prepojením na dispečing, optimalizácia prevádzky v
reálnom čase
Ing. Stanek Ján, TERMOKLIMA s.r.o. Poprad
Exkurzia: Plynové kotolne s malým biomasovým kotlom, pelety
versus štiepka, rýchlorastúce vŕby, logistika dopravy
paliva, KEŽMAROK

Miesto konania
Stredisko AquaCity Poprad doplnené luxusným hotelom a reštauráciou s jedinečným výhľadom na Vysoké Tatry je sebestačné vďaka
využívaniu geotermálnej vody a slnečnej energie. Ako prvá spoločnosť v Strednej Európe získala certifikát Green Globe, jeden z
najprísnejších štandardov za udržateľný rozvoj v cestovnom ruchu. V rokoch 2007 - 2008 bolo AquaCity Poprad vyhlásené 200 000
odborníkmi z 190 krajín za Najlepšie ekologické stredisko na svete v medzinárodnej súťaži World Travel Awards v kategórii "Worlds Leading
Green Resort".
Stredisko využíva rozsiahle podzemné zásoby geotermálnej vody, ktoré sa nachádzajú práve v lokalite Podtatranskej kotline. Po odovzdaní
svojej energie vo výmenníkoch tepla a tepelných čerpadlách sa ochladená termálna voda vracia späť do prírody a zachováva sa tak prírodný
cyklus. Vďaka zasklenej fasáde bazénového centra Blue Sapphire dokáže stredisko svojpomocne premieňať slnečné prostredníctvom
fotočlánkov na čistú elektrickú energiu.
Hlavnou atrakciou sú relaxačné bazény,ktoré ponúkajú celú škálu vodných a vzduchových masáží, vodných perličkových ležadiel a sedadiel,
vodné clony a trysky, špeciálne svetlá pre chromoterapiu – liečbu svetlom, zariadenie na umelé vlnobitie a ďalšie atrakcie. Vďaka lokálnemu
termálnemu prameňu a moderným technológiám s využitím UV filtrácie nájdete vo vonkajších bazénoch AquaCity kryštálovo čistú termálnu
vodu.

Ubytovanie
Ubytovanie počas konferencie si zabezpečuje každý účastník samostatne.
Ak máte záujem o rezerváciu ubytovania v hoteloch AquaCity Poprad, uveďte to v detaile zaregistrovaného účastníka. Účastníkom
konferencie EnergyCamp 2013 bude poskytnutá zľava vo výške 20%.
Zľava platí aj na ubytovanie v priebehu víkendu po konferencii v termínoch 19.04.2013 - 21.04.2013 a vzťahuje sa na všetky hotely
AquaCity - Hotel Seasons ***, Hotel Mountain View **** a hotel Horizont ***, Stará Lesná
Cenník ubytovania v hoteloch AquaCity pre účastníkov konferencie po poskytnutí 20% zľavy
Druh izby

Seasons***

Mountain View****

1- lôžková izba

88 EUR

96 EUR

2- lôžková izba

112 EUR

120 EUR

V cene ubytovania sú zahrnuté:
Raňajky podávané denné v hotelovej reštaurácii od 07:00 do 10:00, /Room service je účtovaný samostatne/
Večera podávaná denne v hotelovej reštaurácii od 18:00 do 22:00
Set na prípravu kávy a čaju
Voľný vstup do celého aquaparku
Vodné atrakcie
Laserová šou
Parkovanie
Miestny poplatok
Fitnes centrum s inštruktorom
2 exkluzívne vnútorné termálne bazény Blue Diamond
Vitálny svet so saunami a inhalačnými parami, soláriom, tepidáriom, vírivkou a snežnou jaskyňou

Partneri
Generálny partner

Hlavní mediálni partneri

Partneri

Termoklima
Poprad

Mediálni partneri

Návratka
Registrujte sa jednoduchšie a rýchlejšie na konferenciu EnergyCamp 2013 ONLINE priamo na webovej stránke
www.energycamp.sk
alebo vyplňte túto návratku
Meno, Priezvisko, Titul:
Meno, Priezvisko, Titul:
Meno, Priezvisko, Titul:
Fakturačné údaje:
Názov spoločnosti:
Adresa spoločnosti:
IČO:

IČ DPH:

Potvrdenie o úhrade:
Účastnícky poplatok vo výške …………….. EUR, uhradíme dňa ………………… z účtu číslo………………………….............…
na účet 1801456651/0200, VS (88+IČO): 88................................

Účastnícky poplatok:
50,00 EUR + 20 % DPH = 60,00 EUR
Účastnícky poplatok uhraďte najneskôr do 10. 4. 2013 na účet organizátora CHASTIA s.r.o.
Variabilný symbol: 88 + VAŠE IČO
Č. účtu: 1801456651/0200
IBAN: SK83 0200 0000 0018 0145 6651
SWIFT: SUBASKBX
Ubytovanie počas konferencie si zabezpečuje každý účastník samostatne.
Ak máte záujem o rezerváciu ubytovania v hoteloch AquaCity Poprad:
Hotel:
Seasons***
Mountain View****
17. 4. 2013 18. 4. 2013 17. 4. 2013 18. 4. 2013
Počet izieb (1 lôžko)
Počet izieb (2 lôžka)

Ceny hotelových izieb nájdete na našej stránke www.energycamp.sk. Účastníkom konferencie je poskytnutá 20 % zľava zo
štandardných cien.
Túto návratku pošlite na e-mail: info@chastia.com alebo na adresu spoločnosti CHASTIA s.r.o., Košická 68, 058 01 Poprad,
fax: +421 52 77 31 249.
Daňový doklad (faktúru) zašleme poštou po ukončení konferencie.
....................................................
Podpis

