
6. - 7. apríl 2017
AquaCity Poprad

KonferenCiA  
energyCamp 2017

Príprava a realizácia energetických stavieb,  
implementácie IT technológií a skúsenosti z energetického 

manažmentu.

PArtneri PodujAtiA

www.energycamp.sk

Generálni partneri Partneri

Spolupracujú

Odborný garant

Špeciálny partner

Hlavní mediálni partneri



Číslo účtu:  SK72 1100 0000 0029 4801 3702

SWIFT:  TATRSKBX

Banka:  TATRA BANKA, a. s.

Variabilný symbol / Referencia platiteľa: 88 + VAŠE IČO

Registrácia účastníkov
Registrácie na konferenciu prebiehajú online, priamo na 
web stránke

www.energycamp.sk 

Účastnícky poplatok uhraďte najneskôr do 31. 3. 2017 
na účet organizátora CHASTIA, s. r. o.

Daňový doklad vám bude zaslaný po uhradení účastníc-
keho poplatku.

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

Rezervácia ubytovania 
Ubytovanie počas konferencie vám veľmi radi zabezpe-
číme. Počas registrácie na konferenciu si, prosím, vyberte 
hotel, dátumy a druh izby. 

Ceny ubytovania nájdete na internetovej stránke  
www.energycamp.sk. Účastníkom konferencie je po-
skytnutá 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 (onli-
ne na www.energycamp.sk). 

V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte na telefónnom 
čísle +421/52/426 10 10 alebo na info@energycamp.sk.

Účastnícky poplatok:

do 26. 3. 2017 90,00 € + 20 % DPH = 108,00 €

od 27. 3. 2017 120,00 € + 20 % DPH = 144,00 €

Program konferencie
                               Štvrtok 6. 4. 2017 

8 :00 – 9: 30 Registrácia účastníkov 
9 :30 – 9:45 Zahájenie konferencie 
9 :45 – 10:50 Legislatíva

 Energetická efektívnosť – ciele a výsledky  
	 Dr.	Ing.	Kvetoslava	Šoltésová	CSc.	•	Slovenská	inovačná	a	energetická	agentúra

 Vplyv platnej legislatívy na funkčnosť SCZT  
	 Ing.	Pavol	Kosa	•	Národná	energetická	spoločnosť,	a.	s.

 Aktuálne rámcové legislatívne podmienky v tepelnej energetike 
	 Ing.	Miroslav	Obšívaný	•	SZVT,	STEFE	Martin,	a.	s.

11:10 – 13:00 Prípadové štúdie

 4th Generation District Heating & Cooling	•	Mag.	Christian	Engel	•	Thermaflex
 Implementácia OZE do systémov CZT	•	Ing.	Ján	Sadlek	•	Veolia	Energia	Slovensko,	a.	s.
 Plynové tepelné čerpadlá v sústave CZT a BMS v cloude 

	 Mgr.	Matúš	Izakovič	•	ESM	YZAMER	s.	r.	o.
 Praktické skúsenosti s obnoviteľnými zdrojmi energie pri výrobe  

 a dodávke tepla	•	Ing.	Milan	Orlovský	•	MBA,	KOOR	s.	r.	o.

13:00 – 14:00 Obed v reštaurácii High Tatras,  
    AquaCity Poprad

14:00 – 15:20 Prípadové štúdie

 Zvýšenie efektívnosti výroby tepla v tepelnom hospodárstve Pezinok  
	 Ing.	František	Sás	•	ENGIE	Services	a.	s.

 Možnosti využitia odpadného tepla	•	Ing.	Ľubomír	Koršepa	•	Viessmann,	s.	r.	o.
 Rôznorodosť uplatnenia motorových kogeneračných jednotiek v energetike 

	 Ing.	Peter	Šiška	•	Engul,	s.	r.	o.
 Systémové riešenie rekonštrukcie vykurovania v halových objektoch  

	 Ing.	Ján	Babinský	•	Hoval	SK,	s.	r.	o.

15:40 – 17:20 IT Technológie

 Smart City Poprad	•	Mgr.	Igor	Wzoš	•	Mesto	Poprad
 Bezpilotné lietadlá - novodobý pomocník v energetike  

	 Ing.	Juraj	Dudáš	•	UAVONIC,	s.	r.	o.
 TERMIS Online – program pre výpočet hydrauliky zložitých teplárenských  

 sústav v reálnom čase	•	Ing.	Milan	Bartoš	•	Bratislavská	teplárenská,	a.	s.
 TERMIS - Inteligentné riadenie práce teplárenských systémov 

	 Ing.	Jerzy	Zielasko	•	KELVIN	Sp.	z	o.o.

 Paralelne bude prebiehať demolietanie  
 s dronom (v režime učiteľ - žiak).

    SPOlOčenSký večer: 
18:00 – 20:00 Spoločenský podvečer v bazénoch  
    Blue Diamond v AQUACITY Poprad,  
    občerstvenie, drinky

21:00 – 01:00 Spoločenský večer v luxusnej  
    reštaurácii / music pube HUMNO TATRY,  
    Tatranská Lomnica, večera, drinky 
    Dress code: western, cowboy/károvaná košeľa,  
    prípadne vesta, klobúk, šatka

                                    Piatok 7. 4. 2017

8 :00  – 8: 45 Registrácia účastníkov 
8 :45  – 13:20 Energetický management

 Energetický manažment v praxi (súkromný a verejný sektor)  
 Ing.	Peter	Lukošík	•	CityEnergy	s.	r.	o.

 Inteligentné riadenie a správa budov	•	Michal	Žitva	•	SAFINN,	s.	r.	o.
 Čo sa v knihách nedočítate alebo lessons learned from EPC  

	 Mgr.	Andrea	Čarabová	•	Svet	zdravia,	a.	s.	

Aktuálny program nájdete na stránke www.energycamp.sk. 

 Použitie zariadení na zber dát,  Energomonitor  
 Marek	Boskovič	•	ENGIE	Services	a.s.  

 Softvérové riešenie zberu a vyhodnocovania energetických dát 
 Ing.	Gabriel	Oravec	•	CHASTIA	s.	r.	o.  

 Nekomodity spoločnosti VSE a.s. 
 Ing.	Dušan	Gredecký	•	VSE	a.	s.,	člen	innogy	Slovensko,	s.	r.	o.  

 Zkušenosti s odplyňováním otopných a chladících soustav  
 Radim	Hečko	•	IMI	Hydronic	Engineering	–	Slovenská	republika  

 Moderné trendy vo zvyšovaní energetickej efektívnosti čerpacích systémov  
 Ing.	Ladislav	Dzuro	•	Grundfos	s.	r.	o.  

 Príčiny porúch priemyselných armatúr  
 Ing.	Vlastimil	Mäčko	•	ARI-Armaturen	Albert	Richter	GmbH	&	Co.	KG 

 Zvýšenie efektivity ovládania vykurovania systémom centrálneho dispečingu  
 Ing.	Patrik	Laca	•	Oventrop	GmbH	&	Co.	KG

13:45 – 15:00 Exkurzia v priestoroch AquaCity Poprad.  
    Od termálneho vrtu, cez prevádzku  
    aquaparku, po vyhrievanie trávnika  
    Národného tréningového centra SFZ  
    v Poprade. 

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


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 je-
dinečného komplexu, ktorý vám poskytne viac než len 
oddych a relax pri vode. Nájdete v ňom 13 vnútorných 
a vonkajších termálnych a relaxačných bazénov s celo-
ročnou prevádzkou, 50 m krytý plavecký bazén, fitness  
a spinning centrum, športový areál na plážový futbal a vo-
lejbal, piesočnú pláž s beach barom, 6 tobogánov a viac 
ako 350 vodných atrakcií, hydromasáží, perličiek a vod-
ných trysiek. 

Ponuku dopĺňajú thajské a relaxačné masáže, beauty cen-
trum, kryocentrum, dvojpodlažné wellness centrum Fire 
& Water Wellness & Spa, detská škôlka, detské kútiky a ih-
riská. 

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 najvyš-
ších štandardov v oblasti životného prostredia.

Ubytovanie
Ak máte záujem o rezerváciu ubytovania v hoteloch  
AquaCity Poprad, uveďte to počas registrácie na konfe-
renciu priamo na www.energycamp.sk.

Platba za ubytovanie sa realizuje priamo na recepcii 
hotelov – nie je súčasťou účastníckeho poplatku na 
konferenciu.

Účastníkom konferencie EnergyCamp 2017 bude poskyt-
nutá v hoteloch AquaCity zľava vo výške 25 %.

Zľava 25 % platí aj na ubytovanie v priebehu víkendu po 
konferencii v termínoch 7. 4. 2017 – 9. 4. 2017 a vzťahuje 
sa na všetky hotely AquaCity - Hotel Seasons ***, Hotel 
Mountain View ****, Hotel Riverside *** a Hotel Horizont 
Resort **** Stará Lesná.

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. 

Hotel AquaCity Riverside ***
je súčasťou Národného futbalového tréningového centra 
NTC Poprad a je situovaný doslova na pár krokov od všet-
kých atrakcií a wellness zón rezortu AquaCity v Poprade. 

Hotel AquaCity Mountain View ****
patrí medzi najlepšie hotely vo svojej kategórii. Je zaria-
dený v modernom a luxusnom štýle a zodpovedá požia-
davkám aj tých najnáročnejších hostí. Každá zo 41 izieb 
hotela má vlastný balkón s výhľadom na panorámu Vy-
sokých Tatier.
V priebehu konferencie je hotel rezervovaný pre partnerov 
a prednášajúcich na konferencii.

Hotel Horizont Resort ****  
je novinkou roka 2016 – nový zrekonštruovaný Hotel 
Horizont Resort **** v Starej Lesnej s exkluzívnym well-
nessom, s výhľadom na Tatry, novou kongresovou sálou, 

reštauráciou a cognac barom, najväčším lákadlom však 
určite bude vírivka VIP Sky Lounge priamo na streche ho-
tela s privátnou atmosférou.

Pre hostí ubytovaných v Hoteli Horizont Rezort ****  
zabezpečíme dopravu medzi hotelom a AquaCity Poprad.

Bližšie informácie o doprave poskytneme ubytovaným hos-
ťom samostatne.

Drony
Paralelne so štvrtkovým programom konferencie si náv-
števníci konferencie budú môcť zalietať s dronmi pod do-
hľadom skúseného inštruktora.

Večerný program
Bazény Blue Diamond
Exkluzívny termálny bazén Blue Diamond II s nápojovým 
barom priamo vo vode ponúka očakávaný luxus. Môžete 
si vychutnať bohatú ponuku miešaných nápojov alebo 
relaxovať na barových stoličkách v bazéne a užívať si prí-
jemné chvíle.

Humno Tatry, Tatranská Lomnica
Nový, unikátny, viacúčelový objekt, prvý a jedinečný na 
Slovensku, s ponukou Ápres-ski baru, Reštaurácie, Cocktail 
Baru a DISCO clubu s kapacitou až 500 hostí, v Tatranskej 
Lomnici vo Vysokých Tatrách. Zo stropu objektu visí „dolu 
hlavou“ jedno z najväčších a najluxusnejších amerických 
áut - Cadillac Escalade roku výroby 2007, so 6,3 l benzíno-
vým motorom a pancierovaním. Tento automobil využila 
kráľovná popu Madonna počas svojho svetového Sticky 
and Sweet Turné.

V týchto výnimočných priestoroch sa bude konať večer-
ný spoločenský program konferencie EnergyCamp 2017, 
plný zábavy a výnimočných hudobných hostí ako prekva-
penie večera.

http://www.aquacityhotel.sk/ubytovanie-a-sluzby/
http://www.aquacityhotel.sk/ubytovanie-a-sluzby/
http://www.aquacityhotel.sk/ubytovanie-a-sluzby/hotel-seasons-vysoke-tatry-poprad/
http://www.aquacityhotel.sk/ubytovanie-a-sluzby/hotel-riverside-vysoke-tatry-poprad/
http://www.aquacityhotel.sk/ubytovanie-a-sluzby/hotel-mountain-view-vysoke-tatry-poprad/
http://www.aquacityhotel.sk/ubytovanie-a-sluzby/horizont-resort/
http://www.aquacity.sk/aquapark/termalne-bazeny-blue-diamond/
http://www.aquacity.sk/aquapark/termalne-bazeny-blue-diamond/

