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Prvý deň konferencie Vám prinesie komplexný prehľad problematiky elektrostatiky v ponímaní 
štandardov IEC 61340-5-1 a ANSI/ESD S20.20 a nimi súvisiacimi, na základe ktorých by mal absolvent 
vedieť zostaviť a implementovať program potlačovania ESD vo svojej organizácii. 
Druhý deň získate praktické poznatky a zručnosti, ktoré sú potrebné pri kvalifikácii ESD materiálov 
a produktov, overovaní zhody v systéme podľa štandardu ESD TR 53.

Počas konferencie bude priestor na spoločnú diskusiu, riešenie problémov s ktorými sa stretávame 
v praxi, výstavka meracej techniky, ESD produktov, zariadení, a diskusný večer na zoznámenie 
a neformálne rozhovory.

Na konferencii vystúpia poprední odborníci zo Slovenska i zahraničia so zaujímavými témami. 

Prezencia účastníkov jednotlivých Tutorialov bude v utorok 1. októbra 2019 od 10.30 do 11.30, 
vo vstupnej hale hotela Tri studničky. 
Tutorialy prebiehajú paralelne, nie je preto možné prihlásiť sa na oba. 
Účasť na Tutoriale nie je podmienená účasťou na konferencii. Tutorialy prebiehajú 01. 10. 2019, teda deň 
pred samotnou konferenciou.

Prezencia účastníkov konferencie bude v stredu 2. októbra 2019 od 8.00 do 9.00, vo vstupnej hale 
hotela Tri studničky.

Podrobné informácie o konferencii a Tutorialoch poskytne Ing. Jana Pagáčová, 
telefón: +421 907 083 522, email: skolenie@ztselektronika.sk

Všetky informácie o konferencii a ďalšie podrobnosti sú zverejnené na nasledovných webových 
stránkach: www.esdforum.sk, www.elektronika.sk, www.zep.sk, www.facebook.com/esdforum.sk.

Účastnícky poplatok konferencie 114,00 € s DPH / osoba.

Účastnícky poplatok za konferenciu zahŕňa:
• Účasť na prednáškach, novo vydaný certifikát Koordinátor ESD.
• 2 x obed, 1 x večera.
• Získanie zaujímavých odborných vedomostí, spoznanie kolegov z danej oblasti.

Účastnícky poplatok za Tutorial 1: 55,00 € s DPH / osoba.

Účastnícky poplatok za Tutorial 2: 55,00 € s DPH / osoba.

Ubytovanie v hoteli Tri studničky nie je zahrnuté v účastníckom poplatku a účastníci konferencie 
by si mali ubytovanie rezervovať sami! 
Po prihlásení a uhradení preddavkovej faktúry účastník obdrží promokód, na základe ktorého si môže 
ubytovanie rezervovať priamo v hoteli Tri studničky v dohodnutých cenách.

Kontakt na hotel Tri studničky: 
Hotel Tri studničky, Demänovská Dolina 5, 031 01 Liptovský Mikuláš 
+421 44 290 13 22 / reservation@tristudnicky.sk

Pri vyčerpaní ubytovacích kapacít hotela Tri studničky, budú môcť účastníci využiť ubytovanie v hoteli 
Grand Hotel Jasná / prevoz účastníkov bude zabezpečený bezplatne.


