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Spolupracujú

Program konferencie
30. 5. 2019 (štvrtok)
8:00 - 9:30
Registrácia účastníkov
Zahájenie konferencie
Ing. Ján Stanek, TERMOKLIMA, s.r.o., CHASTIA s.r.o.
Ing. Igor Stanek, CHASTIA s.r.o.
Legislatíva a financovanie
Energeticko - klimatický balík EÚ v diaľkovom vykurovaní a chladení • Ing. Stanislav Janiš, Slovenský zväz výrobcov
tepla
Technické zariadenia budov - zmeny v pravidelnej kontrole vykurovacích a klimatizačných systémov •
Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., Slovenská inovačná
a energetická agentúra
Vybrané energetické súvislosti SR v kontexte EÚ a sveta •
Ing. Pavol Kosa, Národná energetická spoločnosť, a.s.
10:50 - 11:10 Prestávka na kávu
Prípadové štúdie z oblasti CZT
Budúcnosť CZT - fikcia alebo blízka realita •
Ing. Ján Sadlek
Spolupráca kogeneračnej jednotky s tepelným čerpadlom • Ing. Ľubomír Jančošek, Engul, s.r.o.
Využití obnovitelných zdrojů energie při rekonstrukci
zdroje tepla • Tomáš Kučera, Robur s.r.o.
Praktické využitie tepelných čerpadiel v teplárstve •
Emil Izakovič, ESM YZAMER, energetické služby
a monitoring s.r.o.
12:45 - 13:45 OBED v reštaurácii High Tatras,
AQUACITY Poprad
Hoval súčasťou EPC projektov (nielen) na Slovensku •
Ing. Ľubomír Šmelík, Hoval SK spol. s r.o.
Efektívne využitie energie geotermálneho vrtu SEG - 1
v sústave CZT na tepelnom hospodárstve Energetika
Sereď s.r.o. • Ing. Ľubomír Koršepa, Viessmann, s.r.o.
TE aspekty prevádzky technológie využitia odpadového
tepla zo spalín tepelných zdrojov v CZT, zapojenom
v ostrovnom režime • Ing. Imrich Discantiny, COM-therm,
spol. s r.o.
Optimalizácia výroby a distribúcie tepla v tepelnom hospodárstve v Pezinku • Ing. František Sás, ENGIE Services a.s.
15:05 - 15:25 Prestávka na kávu
IT a IoT Technológie
Nástroje energetického manažéra vo výkone
Energetického manažmentu • Ing. Daniel Čurka, PhD.,
ENGIE Services a.s.

Registrácia účastníkov
Registrácie na konferenciu prebiehajú online, priamo na
web stránke www.energycamp.sk
Účastnícky poplatok uhraďte najneskôr do 24. 5. 2019
na účet organizátora CHASTIA, s. r. o.
Účastnícky poplatok:
do 17. 5. 2019

140 EUR + 20% DPH = 168 EUR

od 18. 5. 2019

180 EUR + 20% DPH = 216 EUR

Číslo účtu: SK72 1100 0000 0029 4801 3702
SWIFT:

TATRSKBX

Banka:

TATRA BANKA, a.s.

Variabilný symbol / Referencia platiteľa: 88 + VAŠE IČO

Daňový doklad vám bude zaslaný po konferencii.

Teplárenstvo v koncepte SMART CITY •
Ing. Milan Orlovský, MBA, KOOR s.r.o.
Komplexný koncept IoT v modernej energetike •
Ing. Gabriel Oravec, CHASTIA s.r.o.
Ing. Marek Pavličko, eIoT.sk
Prístupy k využitiu dát pri optimalizácii spotreby energie (možnosti a praktické skúsenosti) • Marcel Lauko,
Energy Centre Bratislava, s.r.o.
Riadenie a reakcia • Ing. Peter Ratkoš, APLI s.r.o.
17:00 - 18:00 VEČERA v reštaurácii High Tatras,
AQUACITY Poprad
Spoločenský večer
18:00 20:00 Spoločenský podvečer v bazénoch Blue
Diamond v AQUACITY Poprad,
občerstvenie, drinky, zábava.
21:00 01:00 Spoločenský večer v priestoroch AquaCity
Poprad, večera, drinky, zábava.
Prekvapenie večera :).

31. 5. 2019 (piatok)
8:00 - 8:45
Registrácia účastníkov
Energetický manažment
Optimalizácia čerpacej techniky Výhrevní Bratislava
Petržalka prevádzkovaných spoločnosťou Veolia • Ing.
Ladislav Dzuro, Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
Rekonštrukcia kotla HK3 v teplárni ZÁPAD • Ing. Juraj
Mydliar, Bratislavská teplárenská, a.s.
Úspora prevádzkových nákladov kotlov znižovaním produkcie emisií • Ing. Marek Ivanovič, Robert Bosch spol. s r.o.
10:05 - 10:25 Prestávka na kávu
Praktické skúsenosti z energetického manažmentu
v meste Trnava • Ing. Matúš Škvarka, MBA, Mestský úrad
v Trnave
Ako ušetriť na energiách zónovou reguláciou?? /
prípadová štúdia/ • Ing. Dušan Lašák, Danfoss spol. s r.o.
Revolučné možnosti pri výmene rozvodov tepla, prípadová štúdia použitie plastových flexibilných potrubí
namiesto oceľových potrubí • Ing. Robert Štefanec, NRG
flex, s.r.o.
Exkurzia
Aktuálny
program nájdete na stránke www.fmcamp.sk.
12:00 13:00

Exkurzia - v príprave

Účastnícky poplatok nezahŕňa poplatok za ubytovanie.
Storno podmienky nájdete na www.energycamp.sk

Rezervácia ubytovania

Ubytovanie počas konferencie vám veľmi radi zabezpečíme. Počas registrácie na konferenciu, si prosím, vyberte hotel, dátumy a druh izby.
Ceny ubytovania nájdete na stránke www.energycamp.sk.
Účastníkom konferencie je poskytnutá zľava 25 % zo
štandardných cien. Ubytovanie je potrebné zaplatiť
priamo na recepcii hotela.
Prosíme, aby ste ohľadom ubytovania nekontaktovali priamo recepciu hotelov AquaCity Poprad. Rezervácie izieb sú realizované priamo našou spoločnosťou (online na www.energycamp.sk).
V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte na telefónnom
čísle +421/52/426 10 10 alebo na info@energycamp.sk.

Miesto konania
Vo vodnom svete pod Tatrami, v aquaparku AquaCity
Poprad zažijete neopakovateľné chvíle po celý rok.
Spestrite si dovolenku či turistiku v Tatrách návštevou jedinečného komplexu, ktorý vám poskytne viac než len
oddych a relax pri vode. Nájdete v ňom 13 vnútorných
a vonkajších termálnych a relaxačných bazénov s celoročnou prevádzkou, 50 m krytý plavecký bazén, fitness
a spinning centrum, športový areál na plážový futbal a volejbal, piesočnú pláž s beach barom, 6 tobogánov a viac
ako 350 vodných atrakcií, hydromasáží, perličiek a vodných trysiek.
Ponuku dopĺňajú thajské a relaxačné masáže, beauty centrum, kryocentrum, detská škôlka, detské kútiky,
ihriská a dvojpodlažné wellness centrum Fire & Water
Wellness & Spa.
Termálny Aquapark AquaCity Poprad
Termálne bazény fungujú na princípe získavania tepelnej
energie z rozsiahlych podzemných zásob geotermálnej
vody, ktoré sa nachádzajú pod úpätím Vysokých Tatier.
O tom, že sa oplatí navštíviť tento vysokohorský vodný
svet svedčia aj jeho rôzne ocenenia za udržanie najvyšších štandardov v oblasti životného prostredia.

Ubytovanie
Ak máte záujem o rezerváciu ubytovania v hoteloch
AquaCity Poprad, uveďte to počas registrácie na konferenciu priamo na www.energycamp.sk.
Platba za ubytovanie sa realizuje priamo na recepcii hotelov – nie je súčasťou účastníckeho poplatku
na konferenciu.
Účastníkom konferencie EnergyCamp 2019 bude poskynutá v hoteloch AquaCity zľava vo výške 25 %.
Zľava 25 % platí aj na ubytovanie v priebehu víkendu po
konferencii v termínoch 31. 5. 2019 – 2. 6. 2019 a vzťahuje
sa na všetky hotely AquaCity - Hotel Seasons ***, Hotel
Mountain View ****, Hotel Riverside ***, Hotel Horizont
Resort **** a Hotel Hills****.

Informácie o hoteloch
Hotel AquaCity Seasons ***
bol po svojom otvorení zvolený za hotel roka 2005, 2006
a 2007. Má 39 komfortných izieb, ktoré sú dekorované
podľa štyroch ročných období. Na výber sú 2 apartmány, 6 mezonetových rodinných izieb a 31 dvojlôžkových
izieb.

Hotel Horizont Resort ****
je nový zrekonštruovaný Hotel Horizont Resort **** v Starej Lesnej s exkluzívnym wellnessom, s výhľadom na Tatry,
novou kongresovou sálou, reštauráciou a cognac barom,
najväčším lákadlom však určite bude vírivka VIP Sky Lounge priamo na streche hotela s privátnou atmosférou.
Hotel Hills ****
Kvalitné služby a komfortné pohodlie ho zaraďuje medzi
významné tatranské hotely.
Je ideálnym miestom nielen pre rodiny s deťmi, ale aj biznis klientelu. Vybavenie hotela ponúka možnosti na aktívny oddych, ako aj príjemné relaxovanie. Konferenčné sály
s modernými technickými zariadeniami a možnosťami
okolitého prostredia, vytvárajú inšpiratívne podmienky
na rôzne firemné akcie a aktivity.

Vodný svet
AquaCity Poprad
Relax v horúcej termálnej vode pod holým nebom. Celoročné vonkajšie bazény s teplotou od 30 do 38°C sú ideálnym miestom na oddych a uvoľnenie. Voda v nich pramení
z hĺbky 1300 m a obsahuje viac ako 20 rôznych minerálov
priaznivo pôsobiacich na zdravie človeka.
Pod jednou strechou tohto unikátneho vodného sveta
nájdete kryté relaxačné termálne bazény Blue Sapphire
s chromoterapiou, ktoré sú unikátne nielen ponúkaným
rozsahom služieb, ale aj prínosom pri ochrane životného prostredia. Multimediálna 3D laserová show v týchto
bazénoch prinesie každý večer skvelú atmosféru. Vrcholom adrenalínovej zábavy v tomto vodnom raji sú 71 m
dlhý tobogán Čierna diera a 54 m dlhý tobogán Twister
s množstvom zákrut.
V unikátnych bazénoch Blue Sapphire zažijete jedinečnú párty počas spoločenského večera konferencie
EnergyCamp 2019 s výnimočným hosťom ako vrcholom
večera – nechajte sa prekvapiť.

Hotel AquaCity Riverside ***
je súčasťou Národného futbalového tréningového centra
NTC Poprad a je situovaný doslova na pár krokov od všetkých atrakcií a wellness zón rezortu AquaCity v Poprade.
Hotel ponúka komfortné a štýlové ubytovanie v 17 štandardných dvojlôžkových izbách a 2 priestranných dvojlôžkových izbách Superior s možnosťou prístelky.
Hotel AquaCity Mountain View ****
patrí medzi najlepšie hotely vo svojej kategórii. Je zariadený v modernom a luxusnom štýle a zodpovedá požiadavkám aj tých najnáročnejších hostí. Každá zo 41 izieb
hotela má vlastný balkón s výhľadom na panorámu Vysokých Tatier. K dispozícii sú 4 klimatizované apartmány a 37
dvojlôžkových izieb.
V priebehu konferencie je hotel rezervovaný pre partnerov
a prednášajúcich na konferencii.

Luxusné termálne bazény Blue Diamond s množstvom
vodných atrakcií, víriviek, masážnych trysiek a vodných
prúdov sú miestom pre dokonalý relax. Prežite pocit uvoľnenia a oddychu v nádherných priestoroch s dokonale zladeným interiérom. V bazénoch Blue Diamond nájdete aj vyhľadávaný vodný bar, kde si v príjemnej atmosfére
môžete vychutnať váš drink priamo v bazéne.

