
         
 

Slovenská spoločnosť pre techniku 
prostredia člen ZSVTS Bratislava 

Slovenská komora stavebných inžinierov 
 

Vás pozývajú na 
 odborný seminár 

          

 VLHČENIE A ODVLHČENIE 
VZDUCHU 

 

26. apríl 2016 
8.00 - 16.00  

ZSVTS, Koceľova 15, Bratislava 
zasadacia miestnosť 

 

Odborný seminár je zameraný na problematiku obsahu 
vodných pár vo vzduchu – vlhkosti vzduchu, ako jednu zo 
základných zložiek vzduchu . Jej veľkosť nás výrazne 
ovplyvňuje nielen z hľadiska vplyvu na človeka, ale aj 
vplýva na  materiály a prostredie okolo nás. 
Cieľom seminára je oboznámiť odbornú verejnosť s 
vlhkosťou vzduchu, jej podstatou a so spôsobmi  
optimalizácie vlhkosti v technickej praxi. 
Seminár je zameraný na vysvetlenie základných pojmov, 
fyzikálnej podstaty, spôsobov optimalizácie pre 
projektantov vzduchotechniky, klimatizácie a odborníkov 
v tejto oblasti. 
 

Odborný garant: 
Ing. Peter Botek 
CLIMAT, s.r.o. 
Edisonova 35, 821 04 Bratislava 
Tel/fax: 02 434144833 
e-mail: climat@climat.sk  
   
Organizačný garant: 
Viera Slabejová 
SSTP, Koceľova 15 
815 94  Bratislava 
tel.: +421 2 50207627 
sstp@zsvts.sk 
 

(SSTP1616) 
                                            

                                                        
 

ODBORNÝ PROGRAM  

 
                                                        
 
8.00 – 8.25 registrácia  účastníkov   

 
 
8.25 - 8.30  otvorenie odborného seminára 

   Ing. Peter Botek, CLIMAT, s.r.o. 
 
8.30  – 10.00 
   
Systémy a procesy odvlhčovania vzduchu 
 doc.Ing. Karol Ferstl,  STU Bratislava 

  
Kondenzačné a adsorpčné odvlhčovanie v praxi 
Ing. Anton Šalátek, Flair, a.s. organizačná zložka Slovensko         
   

10.10 – 11.40 
 
Stanovenie objemového prietoku vzduchu na základe 
experimentálne získanej produkcie škodlivýn 
v administratívnej miestnosti 
Ing. Peter Kapalo, PhD., Technická univerzita v Košiciach 

 
 

11.40  – 12.30   prestávka s občerstvením 

 
12.30 – 14.00 
 
Analýza účinku adiabatického chladenia vetrania 
v chove brojlerov 
doc. Ing. Jana Lengelová,  SPU Nitra 

 
  
14.10  - 15.40 
Využitie vlhčenia vzduchu pre  chladeni v priemyselnej 
praxi 
Ing. Peter Botek 

    
                                              
15.40  – 16.00     diskusia a záver seminára 
 
Prednášky  vystavovateľov budú zaradené  
do programu.  
                               

 
 
 

 

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE 

 

TERMÍN A MIESTO KONANIA 
26. 4. 2016 (utorok), o 8,00 hod. 
ZSVTS, Koceľova 15, Bratislava, zasadacia miestnosť 
 
ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 
 účastník                                25,00 + 5,00 DPH = 30,00 EUR 

 účastník člen SSTP*,SKSI   21,25 + 4,25 DPH = 25,50 EUR 

 prezentácia spoločnosti**   200,00 +40,00DPH=240,00 EUR       25,00 + DPH = 30,00 € 
*Za členov SSTP považujeme len tých účastníkov, ktorí do 
zahájenie konferencie zaplatili členský príspevok na rok 2016. 

**Organizácia odborného seminára s prezentáciou 

spoločnosti formou:  

a) firemná prednáška v trvaní 20 min. 

b) výstavný stolík pre propagačný materiál  

    25,00 + DPH = 30,00 € 
Účastnícky poplatok poukážte najneskôr do 25.4.2016 na 

účet SSTP vo VÚB Bratislava   
č.ú.: 1307192857/ 0200,  VS 16 + Vaše IČO,  

IBAN: SK67 0200 0000 0013 0719 2857 
BIC: SUBASKBX  
naše IČO: 00896918  
IČDPH: SK2021491241 
 
Daňový doklad - faktúru Vám pošleme poštou po ukončení 
seminára. 
 

Účastnícky poplatok nie je možné platiť v hotovosti na 
mieste konania seminára. 
 

Pri neúčasti na konferencii účastnícky poplatok 
nevraciame. Náhradník je možný a vítaný. 
 

V prípade, že o účasť nemáte záujem, ponúknite pozvánku 
odborníkom z danej oblasti. 
  
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu poradia 
prednášok. 
 

Kontaktná adresa:    

SSTP, Koceľova 15           
815 94 Bratislava 
sstp@zsvts.sk 
 
ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

Prihlášku spolu s potvrdením o zaplatení zasielajte na      
e-mail: sstp@zsvts.sk 
SSTP, Koceľova 15, 815 94 Bratislava,  
najneskôr do 22.4. 2016 

mailto:climat@climat.sk

