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EnergyCamp 2015

V dňoch 23. - 24. apríla 2015 prednesie 
športového komplexu              spolu 22 prednášok v štyroch tematických sekciách:             

        Legislatíva a financovanie
   Prípadové štúdie
   MaR a IT technológie
   Energetický management

Program konferencie doplní exkurzia do kogeneračnej teplárne s centrálnou výrobou chladu z tepla 
v spoločnosti                                        Blue  Sapphire a novo 
vybudovanom najväčšom wellness centre Fire & Watter Wellness & Spa Centrum v strednej európe 
v priestoroch AquaCity Poprad.

 

 

26 hosťujúcich rečníkov v luxusných priestoroch rekreačno-

je dvojdňová konferencia plná príkladov z praxe o príprave a realizácii  
eneretických stavieb, implementácií  IT technológií a skúseností z energetického manažmentu.

spoločenský večer v bazénoch

Nezabudnite si doma plavky!

 AquaCity Poprad

 Energochem Chemosvit a.s.

http://www.aquacity.sk
http://www.aquacityhotel.sk


Program
ŠTVRTOK 23. 4. 2015
08:00 - 09:30    Registrácia účastníkov  
09:30 - 09:45    Zahájenie konferencie
         Ing. Kosa Pavol (Národná energetická spoločnosť, a.s.),
         Ing. Stanek Ján (CHASTIA s.r.o., TERMOKLIMA s.r.o.)     

9:45 - 11:30     Legislatíva a financovanie

         Dr. Ing. Šoltésová Kvetoslava, Csc., SiEA, Banská Bystrica 

Ing. Obšívaný Miroslav, SZVT, STEFE SK, a.s. 

Ing. Kosa Pavol, Národná energetická spoločnosť, a.s.       

Ing. Dian Miroslav, Energy System Group s.r.o. 

11:30 - 13:00     Prípadové štúdie

Ing. Ferjanček Peter, Chemosvit Energochem, a.s. 

Ing. Keseli Silvester, Microwell spol. s r.o., Šaľa  

Ing. Janáč Martin, Veolia Energia Slovensko, a.s.   
          

13:00 -14:00 OBED v reštaurácii 

14:00 - 15:35     Prípadové štúdie

         

Ing. Koršepa Ľubomír, Viessmann s.r.o.

Ing. Izák Peter, ATP s.r.o., Bratislava

Smrekovský Štefan, DATATHERM, spol. s r.o.

15:35 - 18:15     MaR a IT technológie

Ing. Stanek Igor, CHASTIA s.r.o.
         

         

         
         
         

   
         

         
         Ing. Holúbek Marián, Energy System Group s.r.o.

     

         

       
         

 
       

Akčný plán energetickej efektívnosti a financovanie opatrení
         na zlepšenie energetickej efektívnosti a využívanie OZE

Legislatíva v tepelnej energetike v praxi

Zákon o energetickej efektívnosti č.321/2014 Z. z. v
         súvislostiach praxe    
         

Možnosti financovania projektov cez úverovo-grantové linky
         EBRD, EIB a iné schémy. Technická asistencia a pomoc pri   
         investíciách do energetickej efektívnosti a OZE

Aplikácia trigenerácie v priemyselnom podniku
         
         Súčasný stav techniky pri výrobe chladu z tepla, možnosti 
         v  oblasti CZT
         

Kogenerácia v mestskej časti Bratislava – Petržalka 
         

Efektívna výroba elektrina/teplo v tepelnom hospodárstve 
         Štúrovo s využitím nízkopotencionálneho tepla 

 
         Skúsenosti s návrhom a realizáciou systému riadenia 
         paroplynovej elektrárne v Nigéri

         Nový ekologický kogeneračný zdroj na drevnú biomasu 
         v teplárni v meste Kopřivnice. Efektívna výroba elektriny,
         pary a tepla z biomasy pre automobilku a mesto

        Komplexný informačný systém CHASTIA pre výrobcov 
        a distribútorov energií, GIS
        

        

   
                

         

         

        Energy management Heat2go. Monitoring spotrieb energií   
        pre všetky zariadenia a aktívna regulácia vykurovania 
        a výroby elektrickej energie      

        Zber dát z meračov v skupine STEFE

        Energetické úspory v prostredí stredných firiem 
   
        MaR a systém riadenia zdroja 
   

Vplyv návrhu doskových výmenníkov tepla na celkovú 
        účinnosť systémov vykurovania a chladenia

Optimalizácia riadenia čerpadiel vo vykurovacích systémoch

Energetické úspory metódou EPC a ich aplikácia v praxi

Modernizácia priemyselného osvetlenia s financovaním 
        z garantovaných úspor (EPC)

        Predstavy a realita pri zavádzaní energetického manažmentu
        do praxe.

Softvérové riešenie CHASTIA pre energetický manažment
        výrobcov tepla
        
        Časový priebeh denného zaťaženia v rozsiahlych sústavách 
        CZT
        

Hydraulické vyregulovanie systému TV v budovách a ich vplyv 
        na systémy CZT (povinnosť inštalovať do konca roku 2015) 
        

  

     

     

        

        
        

        
               
        

        
        Kříž Filip, doublepower!! s.r.o. 

        
        Ing. Stančík Stanislav, COFELY a.s.     
        

       
        

        Mgr. Izakovič Matúš, ESM Yzamer s.r.o. 

        Ing. Michlík Ján, SLOVANET a.s.

        Ing. Brunner Ján, STEFE SK, a.s. 

Zandl Patrick, Energomonitor, s.r.o. 

Ing. Piteľ Ján PhD., PAUFEX, s.r.o.

21:00 - 00:00     Spoločenský večer v bazénoch Blue Sapphire v 
AQUACITY Poprad a najväčšom wellness Fire & Water Wellness & 
Spa Centrum v strednej európe AquaCity Poprad, občerstvenie, 
drinky

PIATOK  24. 4. 2015
07:30 - 08:15     Registrácia účastníkov  

08:15 - 12:20     Energetický management
  

        Ing. Bednarič Branislav, Alfa Laval Slovakia s.r.o.

Ing. Dzuro Ladislav, Grundfos s.r.o.
        Ing. Stanek Ján, TERMOKLIMA s.r.o. Poprad, CHASTIA s.r.o. 

Ing. Ruňanin Róbert, COFELY a.s.

Ing. Pieger Richard, RWE Slovensko, s.r.o.

Ing. Čurka Daniel, PhD., COFELY a.s.

Ing. Oravec Gabriel, CHASTIA s.r.o.

Ing. Bartoš Milan, Bratislavská teplárenská, a.s. 

Ing. Stanek Ján, TERMOKLIMA s.r.o. Poprad, CHASTIA s.r.o.    
       
13:00 - 15:00  Exkurzia do kogeneračnej teplárne s centrálnou 
výrobou chladu z tepla v spoločnosti 

        Vaše IT peniaze hore komínom

High Tatras, AQUACITY Poprad

 Energochem Chemosvit a.s.

http://www.aquacityhotel.sk/restauracia,-bary-a-zabava/restauracia-a-bary
http://www.aquacityhotel.sk/restauracia,-bary-a-zabava/restauracia-a-bary
http://www.aquacityhotel.sk


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.

NOVÉ FIRE & WATER  WELLNESS & SPA CENTRUM

Najväčšie dvojpodlažné wellness centrum v strednej európe. Na ploche viac ako 1590 m2 nájdete vitálny svet plný kontrastov v znamení 
živlov ohňa a vody. Tieto živly budú novým symbolom wellness centra rozdeleného na privátnu a party zónu. Nájdete tu rôzne druhy sáun a 
inhalačných miestností (ceremoniálna sauna, soľná, mentolová, suchá, infra sauna), ľadovú jaskyňu, odpočivárne s vodnými posteľami a 
unikátny 14 m Vital Bar s trendovou ponukou coctailov a jedál. V novom Fire & Water Wellness & Spa Vás čakajú netradičné prekvapenia.

V tomto výnimočnom objekte sa bude konať večerný spoločenský program konferencie EnergyCamp 2015. 
O zábavu bude určite postarané!



1- lôžková izba

2- lôžková izba

82,50 EUR

105,00 EUR

66,75 EUR

89,25 EUR

Ubytovanie
Ubytovanie počas konferencie si zabezpečuje každý účastník samostatne.

Ak máte záujem o rezerváciu ubytovania v  Účastníkom 
konferencie EnergyCamp 2015 bude poskytnutá v hoteloch AquaCity zľava vo výške 25%.

Cenník ubytovania v e účastníkov konferencie 

V prípade záujmu o Hotel AquaCity Mountaun View**** nás prosím kontaktujte. Počas konferencie (22. a 23. 4.) je hotel rezervovaný 
pre partnerov a prednášajúcich na konferencii.

                                                , uveďte to v                                                                .

                                     pr

Zľava 25% platí aj na ubytovanie v priebehu víkendu po konferencii v termínoch 24.04.2015 - 26.04.2015 a vzťahuje sa na všetky hotely 
AquaCity - Hotel Seasons ***, Hotel Mountain View **** a Hotel Riverside ***.

po poskytnutí 25% zľavy

Hotel AquaCity Seasons***                  

bol po svojom otvorení zvolený za hotel roka v 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 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 štandartných dvojlôžkových izbách a 2 
priestranných dvojlôžkových izbách. 
           

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 apartmány 
a 37 dvojlôžkových izieb. 

.

.

  .

.

hoteloch AquaCity Poprad detaile zaregistrovaného účastníka

hoteloch AquaCity

Seasons***   Seasons***   Druh izby Riverside***

http://www.aquacityhotel.sk
http://www.aquacityhotel.sk
http://http://www.aquacityhotel.sk/hotel-riverside-vysoke-tatry-poprad/
http://http://www.aquacityhotel.sk/hotel-riverside-vysoke-tatry-poprad/
http://www.aquacityhotel.sk/
http://www.aquacityhotel.sk/
http://http://www.aquacityhotel.sk/hotel-seasons-vysoke-tatry-poprad/
http://http://www.aquacityhotel.sk/hotel-seasons-vysoke-tatry-poprad/
http://http://www.aquacityhotel.sk/hotel-riverside-vysoke-tatry-poprad/
http://http://www.aquacityhotel.sk/hotel-riverside-vysoke-tatry-poprad/


Partneri

Generálny partner

Hlavní mediálni partneri

Hlavní partneri

Mediálni partneri

Odborný garant

Partneri

Termoklima
Poprad

PAUFEX



Návratka
Registrujte sa jednoduchšie a rýchlejšie na konferenciu EnergyCamp 2015 ONLINE priamo na webovej stránke

alebo vyplňte túto návratku

 

 www.energycamp.sk

Názov spoločnosti: 

   

Fakturačné údaje: 

Meno, Priezvisko, Titul: 

Meno, Priezvisko, Titul: 

Adresa spoločnosti:

IČ DPH:

Potvrdenie o úhrade
Účastnícky poplatok vo výške ….......…........... €, uhradíme dňa ...... ..........                                                   

Účastnícky poplatok uhraďte najneskôr do 17. 4. 2015 na účet organizátora CHASTIA s.r.o.

Ceny izieb nájdete na stránke                                        . Účastníkom konferencie je poskytnutá 25 % zľava.

Túto návratku pošlite na  e-mail:                                          alebo na adresu spoločnosti CHASTIA s.r.o., Košická 68, 
058 01 Poprad, fax: +421 52 77 31 249. 
Daňový doklad zašleme poštou po ukončení konferencie.

………… ……….. z účtu číslo ………………… ………………………

na účtet / IBAN: SK14 0200 0000 0021 5510 4858
SWIFT: SUBASKBX 
Banka: VÚB Banka
Variabilný symbol/Referencia platiteľa: 88 + VAŠE IČO

Ubytovanie počas konferencie si zabezpečuje každý  ú  č astník samostatne. Ak máte záujem o rezerváciu u bytovania 
v hoteloch AquaCity Poprad:

V prípade záujmu o Hotel AquaCity MountainView **** nás prosím kontaktujte. Počas konferencie (22. a 23. 4.) je hotel 
rezervovaný pre partnerov a prednášajúcich na konferencii.

88............................................

Meno, Priezvisko, Titul: 

IČO:

E-mail:

Hotel:                      Seasons***               Riverside***

Počet izieb (2 lôžka)

Počet izieb (1 lôžko)

22. 4. 2015 23. 4. 2015 22. 4. 2015 23. 4. 2015

      ...............................
                  Podpis

 info@energycamp.sk

www.energycamp.sk

http://http://www.aquacityhotel.sk/hotel-seasons-vysoke-tatry-poprad/
http://http://www.aquacityhotel.sk/hotel-seasons-vysoke-tatry-poprad/
http://info@energycamp.sk
http://http://www.aquacityhotel.sk/hotel-seasons-vysoke-tatry-poprad/

