
4. ročník odbornej konferencie JSP: 
Nové trendy v odbore merania a regulácie

Pozývame Vás na odbornú 
konferenciu JSP Slovakia s.r.o.

Tešíme se na Vašu účasť!

21.5.2015  |  Hotel Senec 
Slnečné jazerá - Sever 2572, 903 01  Senec (pri Bratislave)

28.5.2015  |  Hotel Košice 
Moldavská cesta II. 51/2414, 040 11  Košice

Pořadatel konference: 
JSP, s.r.o. + JSP Slovakia s.r.o.



  11.45 – 12.30: Vzorkovací systém pre extrakčnú 
analýzu plynov

Dôležité informácie pre návrh vhodného systému úpra-
vy vzorky. Čo očakávame od samotnej úpravy vzorky, 
správny návrh funkčného systému a jeho základné 
komponenty.

Ing. Jozef Michna, JSP Slovakia s.r.o.

  12.30 – 13.30: Prestávka – obed

POPOLUDŇAJŠÍ BLOK PREDNÁŠOK

  13.30 – 14.00: Fakturačné meranie pretoku
médií a tepla

Princípy merania, hlavné súčasti zostavy meracieho 
okruhu, meranie pretoku a tepla vo vode a vodnej páre, 
meranie pretoku plynu, legislatívne požiadavky a pred-
poklady pre montáž meracieho okruhu.

Ing. Peter Horňák, JSP Slovakia s.r.o.

  14.00 – 14.30: Kalibračná technika pre meranie 
teploty

Význam pravidelných kalibrácií meradiel teploty 
v obore MaR a ich dosiahnutie pomocou modernej 
a sofi stikovanej kalibračnej techniky v prevádzkových 
aj laboratórnych podmienkach. Interpretácia výsledku, 
voľba rekalibračných intervalov.

Ing. Václav Andr, JSP, s.r.o.

  14.30 – 15.00: Nové rady prevodníkov 
PR electronics

Predstavenie moderných prevodníkov a oddeľovačov 
signálu rady 3000, kritéria pre výber prevodníka, rozva-
ha a posúdenie skutočných požiadaviek aplikácie.

Ing. Václav Andr, JSP, s.r.o.

  15.00 – 15.30: Spoľahlivé meranie prietoku médií 
rýchlostnými sondami

Predstavenie princípu merania, výhody oproti konku-
renčným meraniam, technické parametre. Predstavenie 
základných modelov rýchlostných sond, meranie prie-
toku pary sondami,  inštalácia sond a príklady aplikácií 
v priemysle.

Ing. Peter Horňák, JSP Slovakia s.r.o.

  15.30: Diskusia a záver konferencie
Na záver sa uskutoční vylosovanie hodnotných cien pre 
účastníkov konferencie.

dovoľujeme si Vás pozvať na 4. ročník odbornej 
konferencie s názvom „Nové trendy v odbore merania 
a regulácie“, ktorú organizujeme v konferenčnom 
centre Hotela Senec dňa 21. mája 2015 a hotela Košice 
dňa 28. mája 2015.

Rýchly rozvoj nových technológií so sebou prináša 
stále väčšie požiadavky na meranie a následné riadenie 
výrobných procesov. Význam presnosti, kvality a hlavne 
spoľahlivosti merania a funkčnej bezpečnosti naďalej 
rastie. Hlavnou témou tohtoročného ročníka je chemic-
ká analýza vody, páry a analýza spalín. Úvod do prob-
lematiky prednesie Ing. Jarmil Bukovský.  Druhý blok je 
venovaný problematike fakturačného merania prietoku, 
kalibračnej technike a novinkám prístrojov MaR.  

Veríme, že tohtoročný už štvrtý ročník odbornej 
konferencie, nadviaže na úspešné predchádzajúce 
konferencie. Kladie si rovnaký cieľ - vytvoriť odbornú 

platformu pre stretávanie užívateľov meracej a regulač-
nej techniky s výrobcami, dodávateľmi, projektantmi, 
vedeckými pracovníkmi a ďalšími odborníkmi, kde 
budeme nielen jednostranne odovzdávať najnovšie 
poznatky, ale aj diskutovať o problémoch a vzájomne 
si vymieňať skúsenosti.

Neváhajte sa včas prihlásiť na odbornú konferenciu.

Všetkých Vás srdečne pozývame
a tešíme sa na Vašu účasť.

Ing. Jozef Michna  Ing. Peter Horňák
JSP Slovakia s.r.o.  JSP Slovakia s.r.o.

  8.00 – 9.00: Registrácia účastníkov, výstavka, 
raňajky

  9.00 – 9.10: Zahájenie a úvod konferencie
Úvod konferencie a jej ciele, organizácia a priebeh 
konferencie, krátka informácia o zmenách a novinkách 
vo fi rme JSP.

Ing. Jozef Michna, JSP Slovakia s.r.o.
Ing. Peter Horňák, JSP Slovakia s.r.o.

DOPOLUDŇAJŠÍ BLOK PREDNÁŠOK

  9.10 – 10.30: Kvalitná úprava vzorku pre 
kontinuálnu analýzu vody a pary

Moderná koncepcia riešenia odberov vzorky k analý-
ze v energetických prevádzkach, tlakové a teplotné 
úpravy, kontinuálne meranie, moderné typy analyzáto-
rov pre následné hodnotenie parametrov vody a pary. 
Význam chemickej úpravy vody v parovodnom okruhu 
pre obmedzenie korózie.

Ing. Jarmil Bukovský, JSP, s.r.o.

  10.30 – 11.00: Prestávka – coff ee break

  11.00 – 11.45: Analyzátory plynu v spaľovacích 
procesoch

Uplatnenie analyzátorov v tepelných elektrárňach 
a teplárňach. Prezentácia popisuje princíp ochrany 
uhoľných síl pred vznietením uloženého uhlia, riadenie 
spaľovacieho procesu, optimalizáciu denitrifi kácie spa-
lín, monitoring elektrostatických odlučovačov, optima-
lizáciu odsírenia spalín, kontinuálny emisný monitoring, 
meranie vlhkosti spalín.

Ing. Jozef Michna, JSP Slovakia s.r.o.

VÁŽENÁ PANI, VÁŽENÝ PANE, 

PROGRAM KONFERENCIE 

(Zmena programu vyhradená!)

4. ročník odbornej konferencie JSP:
Nové trendy v odbore merania a regulácie

HLAVNÁ SÁLA

AKCIE VO VESTIBULE

Nové technológie, workshopy a diskusné fórum
Vo vestibule bude výstavka a ukážka prístrojov 
a technológií popredných českých aj svetových 
výrobcov z hlavných oblastí merania a regulácie.

Počas doby konania konferencie bude v priľah-
lých priestoroch prebiehať workshop s technikmi 
a projektantmi MaR, kde Vám radi zodpovieme Vaše 
odborné otázky a pomôžeme s riešením problémov 
v danej oblasti.



Z organizačných dôvodov však prosíme o včasnú registráciu.
Uzávierka prihlášok je 14. 5. 2015 pre 1. termín
a 21. 5. 2015 pre 2. termín!
Účastníci zaregistrovaní do uzávierky dostanú zborník akcie.

www.jsp.sk

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

Názov konferencie: Nové trendy v odbore merania a regulácie
Termíny konania: 1. termín 21.5.2015 Senec (pri Bratislave), 2. termín 28.5.2015 Košice
Miesta konania: Hotel Senec, Slnečné jazerá - Sever 2572, 903 01  Senec
 Hotel Košice, Moldavská cesta II. 51/2414, 040 11  Košice
Usporiadateľ: JSP, s.r.o. – Merania a regulácia, Raisova 547, 506 01  Jičín
 JSP Slovakia s.r.o., Karloveská 63, 841 04  Bratislava
Občerstvenie: Zaistené formou rautu
Parkovanie: Parkovisko Hotela Senec + Parkovisko Aquaparku Senec
 Parkovisko Hotela Košice + Parkovisko obchodného centra OPTIMA
Registrácia: www.jsp.sk/konferencia nebo přímo v JSP Slovakia s.r.o.
 konferencia@jsp.sk, tel.: 260 301 080, fax: 260 301 089
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záväzná prihláška
4. ročník odbornej konferencie JSP:  
nové trendy v odbore merania a regulácie

Zaškrtnite termín a vyplňte, prosím, paličkovým písmom. Prihlášku môžete poslať na e-mail 

konferencia@jsp.sk alebo odfaxujte na číslo 0260 301 089. V prípade, že prihlášku 

budete zasielať poštou, smerujte ju na adresu: 

JSp Slovakia s.r.o., karloveská 63, 841 04 Bratislava

Registrovať sa môžete tiež na www.jsp.sk/konferencia, telefonicky 0260 301 080, 

e-mailem konferencia@jsp.sk alebo priamo v JSP Slovakia.

Z organizačných dôvodov však prosíme o včasnú registráciu.

Uzávierka prihlášok je 14. 5. 2015 pre 1. termín 
a 21. 5. 2015 pre 2. termín!
Účastníci zaregistrovaní do uzávierky dostanú zborník akcie.

Prihlášku tiež môžete skopírovať pre svojich kolegov!

titul: meno: priezvisko:

firma:

telefón:

funkcia (pozícia):

e-mail:

Moldavská cesta II. 51/2414, 040 11  Košice
2. termín 28.5.2015  |  hotel košice1. termín 21.5.2015  |  hotel Senec

Slnečné jazerá - Sever 2572, 903 01  Senec (pri Bratislave)


