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svet médií prešiel v posledných rokoch mimoriadne tur-
bulentným obdobím. od nástupu počítačov a internetu 
mnohí predpovedali zánik klasických foriem šírenia infor-
mácií – papierovej pošty, novín či kníh. Nestalo sa. situácia 
sa nepochybne zmenila a spomínané klasické formy do-
pĺňajú stále tie sofistikovanejšie a modernejšie spôsoby 
– digi tálne a virtuálne prostredie. symbióza klasiky a mo-
derny však prináša väčší efekt ako nekritické velebenie jed-
nej z uvedených možností.

ATp Journal už od roku 1994 prináša aktuálne, detailné 
a presné informácie z oblasti priemyselnej automatizácie 
a podnikových informačných systémov. po viac ako štvrť-
storočí úspešného fungovania na mediálnom trhu sme 
sa ako vydavateľstvo hMh, s.r.o. vyprofilovali na stabil-
ný a dôveryhodný zdroj odborných informácií, na šírenie 
ktorých využíva svoju vlastnú pestrú mozaiku komunikač-
ných prostriedkov – print, web, online, video, školenia či 
konferencie. 

Našim cieľom je inšpirovať k riešeniam čo najväčšiu komu-
nitu odborníkov pôsobiacich v oblasti priemyselnej auto-
matizácie. podstatu nášho snaženia vystihol  jeden z čita-
teľov v odpovedi na otázku, prečo odoberá ATp Journal: 
„vysokoodborné informácie, ku ktorým sa iným spôso-
bom nedá dostať“.

mozaika  
vášho úspechu
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pRINT 
ATp Journal01

ATp Journal je najdlhšie vychádzajúcim periodi-
kom svojho druhu na slovensku. Je to platforma 
na zdieľanie informácií medzi poskytovateľmi 
priemyselných riešení a zástupcami výrob-
ných podnikov. vlastný exkluzívny obsah je 
výsledkom našich živých vzťahov s domá-
cimi a zahraničnými odborníkmi. 

Tematicky prehľadné, graficky atraktív-
ne a „uchopiteľné“ tlačené spracovanie 
je ešte stále žiadanou formou podáva-
nia odborných informácií pracovníkom 
v oblasti automatizácie. využite QR kódov 
z neho robí multimediálne médium.

priemerný mesačný náklad 2200 tlačených vyda-
ní je bezplatne adresne doručovaných 1850 regis-
trovaným čitateľom, ktorí zdieľajú každé vydanie 
v rámci firmy, školy, organizácie. Ďalších 2 500 
odberateľov je zaregistrovaných na zasielanie 
elektronickej verzie tlačeného vydania. 

Aktuálnosť čitateľskej základne je zabezpe-
čená každoročnou preregistráciou. Z po-
skytnutých údajov pri registrácii vieme 
presne povedať, kto nás číta (viď str. 3).

Časť nákladu tlačeného vydania je dis-
tribuovaná na relevantných odborných 
podu jatiach. ATp Journal je dlhoročným 
mediálnym partnerom najvýznamnejších 
veľtrhov, konferencií a seminárov v rámci sR, 
ČR a eú (viď str. 10 – 11).

vlAsTNý exkluZívNy 
obsAh

MulTIMedIálNe MédIuM

2200 TlAČeNých vydANí

ĎAlších 2 500 odbeRATeľov

AkTuálNosť ČITATeľskeJ ZáklAdNe

dIsTRIbuovANé 
NA RelevANTNých 

odboRNých 
podu JATIAch
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Záujem čitateľov ATP Journal  
o produktové oblasti

Prevádzkové meracie prístroje 48 %

Elektronické súčiastky, moduly, zdroje 25 %

Priemyselný softvér 31 %

Systémová integrácia a podnikové IS 19 %

Riadiace systémy 47 %

Služby v automatizácii 24 %

Elektroinštalačná technika 28 %

Rozhranie človek-stroj 12 %

Priemyselná komunikácia 35 %

Technika pohonov 24 %

Priemysel 4.0, IoT, Cloud 28 %

Produktová 
oblasť

Záujem medzi 
čitateľmi

Priemyselné odvetvia, kde profesne 
pôsobia čitatelia ATP Journal

Elektrotechnický priemysel 53 %

Stavebníctvo 14 %

Automobilový priemysel 30 %

Plynárenský priemysel 12 %

Drevársky, gumárenský, cementárenský  
a zlievarenský priemysel do 10 %

Energetika 46 %

Tlačiarenský, obalový priemysel 13 %

Vodárenský priemysel 12 %

Chemický priemysel 24 %

Hutnícky priemysel 12 %

Strojárstvo 36 %

Potravinársky priemysel 13 %

Papierenský priemysel 11 %

Doprava a logistika 16 %

Priemyselné 
odvetvie

Zastúpenie medzi 
čitateľmi

Pracovné pozície čitateľov ATP Journal

Pracovná pozícia

Prevádzkoví pracovníci – operátori, technológovia, údržba
Programátori riadiacich a vizualizačných systémov
Projektanti MaR a ASR TP, projektanti a konštruktéri strojov, zariadení a výrobných liniek 
Pracovníci servisu a údržby MaR a ASR TP

Vedúci útvarov ASR TP, Elektro, Údržba
Technickí riaditelia, výrobní riaditelia, prevádzkoví riaditelia
Vedúci investičných oddelení
Obchodní riaditelia, manažéri obchodu

Pracovníci stredných odborných škôl a univerzít

Študenti stredných odborných škôl a univerzít

Zastúpenie medzi čitateľmi

43 %

21 %
14 %
13 %

Štátna správa, SUTN, TI SR, SMU, SNAS, … 9 %
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Web 
www.atpjournal.sk 
www.e-automatizacia.sk02

systematicky aktualizovaná a pravidelne vyhľadá-
vaná stránka atpjournal.sk (v priemere 5800 je-
dinečných návštevníkov mesačne) je neoddeli-
teľnou a synergickou súčasťou tlačenej verzie 
ATp Journal. poskytuje všetky výhody tohto 
formátu – rýchlu aktualizáciu a vyhľadá-
vanie, prepojenie súvisiacich informácií, 
multimediálne prílohy. 

katalógová stránka e-automatizácia.sk 
je cenovo výhodnou a ľahko udržiavateľ-
nou prezentáciou firiem a ich produktov 
aj mimo vlastných web stránok. prehľadné 
kategórie a rovnaký formát informácií o pro-
dukte uľahčuje záujemcovi zorientovať sa v po-
nuke rôznych dodávateľov, porovnávať produkty 
a priamo zaslať dopyt.

obdive stránky sú navyše vzájomne informačne 
prepojené, čo ich používateľom prináša uži-
točnú pridanú hodnotu.

banerová reklama a články na našich strán-
kach sú vhodným prostriedkom na zvý-
šenie online marketingových cieľov 
dodávateľov riešení v automatizácii. 
umiestňujeme sa na popredných pozí-
ciách vo vyhľadávačoch, aj vďaka tomu, že 
na naše príspevky a videá odkazujú stránky 
významných odborných združení, univerzít 
či relevantných firiem (seo optimalizácia).

WWW.ATpJouRNAl.sk

5800 JedINeČNých 
NávšTevNíkov MesAČNe

WWW.e-AuToMATIZácIA.sk 

vZáJoMNe INFoRMAČNe 
pRepoJeNé
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oNlINe 
directMail03

službu directMail, ako jeden z najúčin-
nejších nástrojov online marketingu, 
využívajú významné odborné združe-

nia, organizátori odborných podujatí, 
či významní dodávatelia automatizácie 

ako adresný nástroj na propagáciu svojich 
podu jatí alebo nových produktov. 

spracovanie v jednotnej redakčnej grafike vní-
ma adresát ako odporúčanie hodnotných a re-

levantných informácií od jemu dobre známeho 
ATp Journal. 

Takmer 1600 registrovaných odberateľov, sa-
mozrejme v súlade s GdpR, pochádza z ra-

dov odberateľov tlačenej a elektronickej 
verzie ATp Journal alebo sú registrovaný-
mi návštevníkmi našej web stránky.

NAJúČINNeJší NásTRoJ  
oNlINe MARkeTINGu

1600 ReGIsTRovANých  
ZáuJeMcov 
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vIdeo04
Moderná forma prezentácie spoločnosti 
pôsobiaca naraz na všetky zmysly adresáta. 
Formát širokého využitia – či už pôjde o indus-
triálnu reportáž z realizovaného projektu, pred-
stavenie hW/sW produktu, firemnú videovizitku, 
záznam z konferencie alebo seminára – zreží-
rujeme profesionálne a podľa vašich predstáv. 

v závislosti od obsahu a umiestnenia videa 
má spravidla vysokú sledovanosť na webo-
vých stránkach ATp Journal, objednávate-
ľa, organizátorov podujatí, na youTu be, 
či sociálnych sieťach.

INdusTRIálNA RepoRTáž 
Z ReAlIZovANého pRoJekTu, 

pRedsTAveNIe hW/sW pRodukTu, 
FIReMNá vIdeovIZITkA,  
ZáZNAM Z koNFeReNcIe  

Alebo seMINáRA
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ANAlýZy, 
šTúdIe05

Naše dlhoročné mediálne skúsenosti, prehľad 
v trendoch a kontakty v odbornej komunite 

sme zúročili v niekoľkých úspešných elek-
tronických publikáciách – Analýza trhu 
– priemysel 4.0 a praktický sprievod-
ca robotikou. Tento formát je určený 
tak pracovníkom výrobných podnikov 
na inšpiráciu pri hľadaní riešení v ich 

podniku, ako aj dodávateľom na prezen-
táciu konkrétnych príkladov týchto riešení. 

komerčné informácie o vašich produktoch 
a službách sú vhodne a zmysluplne zasadené 

do odborného kontextu publikácie.
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pReklAdy06
skĺbením dlhoročnej profesionálnej jazykovej 
a odbornej znalosti našich redaktorov vznika-
jú preklady s vysokou štylistickou úrovňou 
a presnou terminológiou špecifickou pre 
toto odvetvie – čo je často náročné pre bež-
né prekladateľské agentúry.

Realizujeme preklady odborných tex-
tov z anglického jazyka (ale aj české-
ho) do slovenského a to tak pre použi-
tie v ATp Journal v rámci objednaných 
služieb, ako i textov pre interné potreby 
objednávateľa (produktové listy, prípadové 
štúdie, …).

pReklAdy s vysokou 
šTylIsTIckou úRovňou  

A pResNou TeRMINolóGIou
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poduJATIA07
Znalosť problematiky, kontakty na strane 

dodávateľov, dosah na odborníkov z prie-
myselných podnikov, systémových integráto-

rov ako i akademickej obce si priam vynútili 
našu akti vitu aj v tejto oblasti. 

Máme skúsenosti s organizáciou (zatiaľ) dvoch 
ročníkov celoslovenskej konferencie na tému 

Robotika v priemyselnej praxi malých a stred-
ných podnikov, kde ponúkame pre relevant-

né firmy priestor na prezentáciu riešení 
v tejto oblasti.

Mediálne alebo aj organizačne podporí-
me vaše podujatie a pritiahneme účast-
níkov z radov čitateľov ATp Journal. 

vďaka úzkej spolupráci s najlepšími 
odbor níkmi vo svojich oblastiach organi-

zuje redakcia aj vlastné školenia na mieru 
na témy z praxe. Takéto školenia už u nás 

využi li zástupcovia viacerých výrobných a spra-
covateľských podnikov.
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Automatizácia a riadenie v teórii a praxi – ARTep (Technická univerzita Košice)

Automatizácia a energetická efektívnosť v priemysle (SNOPK)

cee Automotive suppliers chain (ZAP SR)

dIs – Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky (Asociácia technických diagnostikov SR)

bezpečnosť technických zariadení (Technická inšpekcia SR)

séria konferencií pre elektroprojektantov (ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o.)

eNeRGoFóRuM (sféra, a.s.) 

Fórum praktickej údržby (IPA Slovakia)

konferencie elektrotechnikov sR (SEZ-KES)

konferencie suZ (Spoločnosť údržby, výroby a montáží podnikov  
chemického, farmaceutického a papierenského priemyslu SR)

Národné fórum údržby (Slovenská spoločnosť údržby)

NeWMATec (ZAP SR)

očakávajme neočakávané, cyklus seminárov (IPA Slovakia)

Riadenie procesov – process control (Slovenská technická univerzita Bratislava)

slovenská kooperačná burza (SARIO)

sMART INdusTRy (TREND, CEIT)

smart metering/smart grid „Nová energetika, sme na ňu pripravení?“ (eFocus)

školenia v oblasti automatizácie a robotizácie (Technický skúšobný ústav)

výrobný manažment (IPA Slovakia)

odborné konferencie zväzov, vzdelávacích a akademických inštitúcií

f u t u r e  t e c h n o l o g i e s

®

MSV Nitra MSV Brno

slovenské a medzinárodné veľtrhy
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beckhoff roadshow: Novinky a aplikácie

controlsystem: eWoN flexy 205 

dehN + se – cyklus odborných školení

eplAN – Interaktivita – virtuálny veľtrh

FoxoN Academy Tour

humusoft – Technical computing camp

humusoft – Meetup „deep learning v prostredí MATlAb“

lApp, phoenix contact a Technodat elektro – road show

profibus sk – profinet a Industry 4.0

ZAT – virtuálny zákaznícky deň

Robotika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov (2017, 2019)

Inteligentný vzdialený prístup k technológiám a zariadeniam (2014)

IsTRoboT

siemens young Generation Award

Trenčiansky robotický deň

NÁRODNÉ 
CENTRUM
ROBOTIKY

partnerské organizácie

Firemné semináre, workshopy, roadshow

konferencie ATp Journal

súťaže určené študentom technických škôl



„dá sa tu nájsť článok o výrobkoch, 
ktoré sa hodia do priemyslu, 

v ktorom pracujem.“ 
Vladimír R., vývojár 

elektrotechnický priemysel

„vždy tam nájdem zaujímavé 
a prospešné články potrebné 

k mojej profesii elektroprojektanta.“ 
Kamil M., elektroprojektant 

inžinierska spoločnosť

„Zaujímavé odborné články, inšpirácia 
pri hľadaní vhodných súčiastok, 

prístrojov a zariadení, informácie 
o normách a publikáciách…“ 

Vladislav M, konštruktér 
výroba a predaj automatizačnej techniky

„sú tam Informácie z priemyselnej 
automatizácie, ktoré je možné 

využiť v mojej praxi.“ 
Ľudovít Z., projektant 

Výskumno-vývojová a dodávateľská spoločnosť

„Na získanie prehľadu v oblasti 
automatizácie, ako aj možné riešenia 

problémov v tejto oblasti.“ 
Stanislav T., technológ 

výstavba a správa diaľníc

„obsahuje vysokoodborné 
informácie, ku ktorým sa iným 

spôsobom nedá dostať.“ 
Jozef L., inšpektor 
jadrová energetika

„Teším sa na každé jedno vydanie 
časopisu, lebo vždy sú tam 
rozoberané zaujímavé témy 

a čo ma teší najviac, že sú tam 
témy aj z praxe.“ 

Martin H. 
programátor CNC 

„Nachádzam v časopise dôležité 
informácie o stave techniky 

elektrického vybavenia strojov.“ 
Ladislav T., elektroprojektant 

živnostník 

„v oblasti automatizácie sa 
pohybujem ešte len krátku dobu. 

A práve preto odoberám ATp Journal, 
aby som si rozšíril obzory 

v tejto oblasti.“ 
Tomáš H., programátor 
inžinierska spoločnosť 

„Roky odoberám ATp Journal 
pretože sa z neho dozviem 

o novinkách v oblasti automatizácie, 
elektrotechniky a nových 

možnostiach riešenia programovania 
a kybernetickej bezpečnosti.“ 

Miroslav J., inšpektor 
jadrová energetika 

odpovede čitateľov na otázku, prečo čítajú ATp Journal
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vzorka firiem, kde profesijne pôsobia čitatelia ATp Journal
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edIČNý pláN

ATP Journal

Uzávierka podkladov 13. 12. 2019 9. 1. 2020

Témy čitateľov problém regulácie vykurovacej 
sústavy vzhľadom na krátkodobú 
resp.dlhodobú predpoveď počasia

prenos a zber dát z meraní  
spotreby plynu v rozsiahlom areáli

 

 

Odvetvia výroba elektrickej energie 1  
– tepelné elektrárne, paroplyn, …

vodárenský priemysel  
a čistiarne odpadových vôd

petrochemický  
a plynárenský priemysel

OT a IT Riadenie v energetike
• AsR a MaR plynových  

a parných turbín a kotlov

Riešenia v energetike  
pre ochranu životného prostredia

Rozvody a úprava pary
• odvádzače kondenzátu, 

regulátory pary a teploty, 
výmenníky, armatúry

systémy pre diaľkový prenos údajov
• Telemetria, GsM/GpRs/4G

Revízie a elektroinštalácie 1
• skúšačky, detektory a datalogery

prevádzkové meracie prístroje 1
• vysielače tlaku, tlakovej diferencie,  

spínače tlaku
• snímače výšky hladiny
• vlhkomery, snímače ph/redox

údržba a diagnostika 1
• údržba a diagnostika prevádzkových 

meracích prístrojov
• Asset Management
• Manažment nádrží

Analýza kvapalín, plynov, častíc
• Analyzátory, chromatografy,  

spektrometre

Riešenie pre ex-prostredia

Priemysel 4.0 Zabudované (embedded) technológie 

Mobilné technológie v priemysle

údržba 4.0 – prediktíva a proaktívna  
údržba, výpočty zostávajúcej životnosti, 
vzdialená diagnostika

sledovanie stavu zariadení  
(condition monitoring)

Špeciálne vydania 
a distribúcia  
na podujatí

ARTep NeWMATec 

Fórum praktickej údržby

1 2
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6. 2. 2020 6. 3. 2020

diagnostika sietí profinet,  
profibus a AsI (tipy, triky, návody)

prenos energie bez použitia  
káblových vedení

 

Raspberry pi v spojení  
s reálnou výrobnou linkou

elektrotechnický  
a polovodičový priemysel

Tlačiarenský a baliarenský priemysel,  
obalový priemysel

doprava a logistika

pohony
• systémy pre riadenie pohonov
• Frekvenčné meniče, softštartéry
• servopohony

priemyselná komunikácia,  
komunikačné prevodníky

• priemyselný ethernet, opc uA, 
smerovače, opakovače

• prevodníky signálov,  
sledovania kvality siete 

Robotika 1
• scARA, kartézske  

a jednoosé roboty

energetický manažment
• hW/sW/služby pre riadenie 

a optimalizáciu spotreby  
energetických médií

Rozhranie človek-stroj (hMI)
• panelové pc, operátorské panely, displeje

bezpečnosť strojov a zariadení

lineárne technológie
• lineárne vedenia a polohovacie systémy
• lineárne motory, aktuátory

snímače 1
• Indukčné, optoelektronické, laserové, 

magnetické, ultrazvukové snímače

doprava a logistika
• Automatizácia a riadenie  

pre cestnú a koľajovú dopravu, 
• hW/sW/služby pre logistiku  

a skladové hospodárstvo

3d tlač

Aditívna výroba

kusová výroba

xaas – čokoľvek ako služba

spolupracujúca výroba

Inteligentné dodávateľské reťazce

logistika 4.0

AMPER (ČR)

konferencia elektrotechnikov sR

bezpečnosť technických zariadení

energetický manažment

3 4
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ATP Journal

Uzávierka podkladov 6. 4. 2020 6. 5. 2020

Témy čitateľov skrutkovanie pomocou robotov,  
navádzanie na skrutky

Automatizácia  
v automobiloch/elektromobiloch

komplexné riešenie ochrany objektov 
proti účinkom bleskov

perspektíva pre podporu  
veterných elektrárni

optimálne využitie  
tepelného čerpadla v Rd

Odvetvia strojársky priemysel 1  
– automobilový priemysel  
a jeho dodávatelia

Gumárenský priemysel

výroba elektrickej energie 2  
– jadrové, vodné  
a fotovoltické elektrárne 

elektroenergetika

OT a IT Robotika 2
• Zváranie, delenie, lakovanie, 

obsluha strojov
• AGv vozíky, mobilné robotické 

platformy
• sW a hW pre programovanie 

robotov a vizualizáciu 
robotizovaných pracovísk

priemyselné pc
• priemyselné pc, priemyselné 

notebooky

Manažment výrobných postupov
• RFId, pick-to-light

pneumatické systémy
• pneumatické valce a ventily, 

ventilové ostrovy,  
polohovacie systémy

AsR a MaR riešenia pre jadrové  
a fotovoltické elektrárne

bezpečnostné systémy  
pre elektrárne

Meniče/striedače  
a príslušenstvo pre Fv

spínacia, istiaca  
a inštalačná technika

ochrana MaR proti prepätiu

Revízie a elektroinštalácie 2
• Revízne prístroje pre kontrolu  

izolácie, uzemnenia,  
testery strojov a ručného náradia

Priemysel 4.0 plM systémy

sW pre simuláciu  
a vizualizáciu výroby

3d priestorové skenery

priemyselné cloudové zariadenia a služby 

Špeciálne vydania 
a distribúcia  
na podujatí

MSV a ELO SYS, Nitra

Národné fórum údržby 

elTech sk

5 6
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ATP Journal

Uzávierka podkladov 6. 4. 2020 6. 5. 2020

Témy čitateľov skrutkovanie pomocou robotov,  
navádzanie na skrutky

Automatizácia  
v automobiloch/elektromobiloch

komplexné riešenie ochrany objektov 
proti účinkom bleskov

perspektíva pre podporu  
veterných elektrárni

optimálne využitie  
tepelného čerpadla v Rd

Odvetvia strojársky priemysel 1  
– automobilový priemysel  
a jeho dodávatelia

Gumárenský priemysel

výroba elektrickej energie 2  
– jadrové, vodné  
a fotovoltické elektrárne 

elektroenergetika

OT a IT Robotika 2
• Zváranie, delenie, lakovanie, 

obsluha strojov
• AGv vozíky, mobilné robotické 

platformy
• sW a hW pre programovanie 

robotov a vizualizáciu 
robotizovaných pracovísk

priemyselné pc
• priemyselné pc, priemyselné 

notebooky

Manažment výrobných postupov
• RFId, pick-to-light

pneumatické systémy
• pneumatické valce a ventily, 

ventilové ostrovy,  
polohovacie systémy

AsR a MaR riešenia pre jadrové  
a fotovoltické elektrárne

bezpečnostné systémy  
pre elektrárne

Meniče/striedače  
a príslušenstvo pre Fv

spínacia, istiaca  
a inštalačná technika

ochrana MaR proti prepätiu

Revízie a elektroinštalácie 2
• Revízne prístroje pre kontrolu  

izolácie, uzemnenia,  
testery strojov a ručného náradia

Priemysel 4.0 plM systémy

sW pre simuláciu  
a vizualizáciu výroby

3d priestorové skenery

priemyselné cloudové zariadenia a služby 

Špeciálne vydania 
a distribúcia  
na podujatí

MSV a ELO SYS, Nitra

Národné fórum údržby 

elTech sk

5. 6. 2020 6. 7. 2020

diagnostika vykonávaná na silových 
a ovládacích kábloch

káble odolné voči požiaru  
a ich diagnostika

softvérová bezpečnosť v rámci plc 

použitie meračov rôznych plynov  
v chemickom priemysle

papierenský a drevársky priemysel 
a spracovanie celulózy

Nábytkársky priemysel

chemický a plastikársky priemysel

Riadiace systémy
• dcs, plc, pAc, softplc

Regulátory
• Jednoslučkové a viacslučkové

priemyselná kalibrácia
• Multifunkčné kalibrátory
• slučkové kalibrátory

Napájacie zdroje a ups
• Ac-dc,dc-Ac zdroje a transformátory
• ups, energocentrály

prípojnicové a káblové systémy
• káble a vodiče pre priemysel
• káblové a prepojovacie žľaby

priemyselné armatúry, čerpadlá
• ventily – poistné, uzatváracie,  

regulačné, spätné
• klapky – uzatváracie a regulačné 
• pohony akčných členov  

– pneumatické a elektrické
• Čerpadlá – odstredivé, zubové, 

membránové

údržba a diagnostika 2
• vibrodiagnostika, tribodiagnostika 

a termovízia

prepojovacie systémy
• v/v systémy
• konektory a svorkovnice
• sW pre projektovanie – elcAd/cAe/cAx

kybernetická bezpečnosť v priemysle

umelá inteligencia a strojové učenie 
pre priemysel

virtuálna, rozšírená a zmiešaná realita

7 8
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ATP Journal

Uzávierka podkladov 5. 8. 2020 7. 9. 2020

Témy čitateľov budúcnosť využitia dronov 
(lietajúcich a vodných),  
ich hW/sW riešenia

cNc obrábanie hliníka  
s nasadením automatizácie

výkonové transformátory vN/NN

Návrhy NN rozvádzačov

osvetľovacie sústavy  
s automatickou reguláciou osvetlenia

Odvetvia strojársky priemysel 2  
– výrobcovia strojov  
a zariadení, oeM

prenos a distribúcia  
elektrickej energie

OT a IT výroba automatizovaných liniek, 
jednoúčelových strojov

komplexné automatizačné  
vývojové platformy

Robotika 3
• balenie, paletizácia, manipulácia

systémy pre riadenie strojov  
cNc/dNc

Riadenie pohybu
• Riadenie pohybu v reálnom čase, 

polohovacie systémy

snímanie a spracovanie obrazu
• snímače tvaru, farby, polohy
• kamerové systémy

Inteligentné siete (smart Grid)

virtuálne elektrárne

spoľahlivosť dodávky energie
• Riadiace systémy pre rozvodne 

a podstanice
• systémy  hdo
• komunikačné systémy pre rozvodne

kvalita elektrickej energie
• Záznamníky a analyzátory kvality  

elektrickej siete a energie

Rozvádzače a rozvodnice

Revízie a elektroinštalácie 3
• Meranie elektrických inštalácií  

– u, f, polarita, izolačný odpor,  
testovanie prúdových chráničov

Priemysel 4.0 spolupracujúca robotika  
a pokročilé koncové  
manipulátory robotov

drony pre priemyselné použitie

digitálne dvojča

Špeciálne vydania 
a distribúcia  
na podujatí

MSV Brno (ČR)

elkoN

eNeRGoFóRuM

výrobný manažment

konferencia projektanti

9 10
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5. 10. 2020 6. 11. 2020

využitie paralelných kinematických štruktúr  
– Tricept, hexapod, hexaglide

open-source programy pre management 
výrobných dát v podniku

 

vrecovacie váhy a baliace linky vriec  
na palety

spoľahlivé a presné váženie uhlia 
na dopravníkovom páse

potravinársky, nápojový  
a farmaceutický priemysel

ťažobný a cementárenský priemysel

stavebný priemysel

hutnícky, zlievarenský  
a kovospracujúci priemysel

výrobné informačné systémy
• Mes/MoM
• scAdA

prevádzkové meracie prístroje 2
• prietokomery – coriolis, magnetické, 

vírivé, ultrazvukové
• snímače, prevodníky teploty

dávkové systémy (batch)
• dávkovacie stanice,  

dávkovacie čerpadlá

Motory, prevodovky
• energeticky účinné motory
• NN a vN asynchrónne motory
• servomotory a servopohony
• synchrónne motory a generátory
• prevodovkové motory, krokové motory

ochrana motorov

Manipulátory, dopravníky a príslušenstvo
• Manipulátory, pásové, valčekové dopravníky 

a príslušenstvo

váhové systémy a tenzometria
• priemyselné váhy, pásové váhy
• Tenzometrické systémy a snímače

snímače 2
• snímače otáčok, zrýchlenia,  

lineárne snímače polohy

Inteligentné výrobné  
informačné systémy

Mes/MoM 4.0

vzdelávanie, nové pracovné pozície

kariéra 4.0

11 12
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1. Úvodné ustanovenia

1.1  všeobecné obchodné podmienky vydavateľ-
stva hMh, s.r.o. (ďalej len vop) vydané v súlade 
s ustanovením obchodného zákonníka upra-
vujú zmluvné vzťahy vznikajúce medzi firmou  
hMh, s.r.o., Tavarikova osada 39, 841 02 
bratislava 42, IČo 31356273, dIČ 2020345679, 
IČ dph sk2020345679, vydavateľom odborného 
mesačníka ATp Journal, elektronického odbor-
ného periodika ATp Journal plus, prevádzkova-
teľom internetových stránok www.atpjournal.
sk a www.e-automatizacia.sk, ako dodávateľom 
a odberateľom, ktorý si zaslaním objednávky 
objednáva realizáciu služieb súvisiacich s uverej-
nením reklamy / inzertných článkov v časopise 
ATp Journal alebo na prevádzkovaných stránkach 
dodávateľa, alebo realizáciu doplnkových služieb, 
tak ako je to uvedené v platnom cenníku balíko-
vých služieb a cenník jednotkových služieb vyda-
vateľstva hMh, s.r.o. (ďalej len cenník).

1.2  vop, cenník, ako aj pokyny na realizáciu služieb 
súvisiacich s uverejnením reklamy/inzertných 
článkov a doplnkových služieb (ďalej len pokyny) 
sú publikované v MediaInfo vydavateľstva  
hMh, s.r.o. alebo na prevádzkovaných stránkach 
dodávateľa. vystavením a podpísaním objednáv-
ky odberateľ potvrdzuje bez výhrad svoj súhlas 
s týmito vop, cenníkom, pokynmi.

2. Predmet plnenia
2.1  predmetom plnenia je dodanie záväzne objed-

naných služieb v objednávke dodávateľom 
objednávateľovi v Termíne dodávky pri dodržaní 
dodacích podmienok, platobných podmienok 
a pokynov.

2.2  službou sa rozumie poskytnutie možnosti pub-
likovania plošnej reklamy (ďalej len reklama), 
inzer tného článku (ďalej len inzercia) a dopln-
kovej služby záväzne objednaných odberateľom 
v objednávke. služba sa dá objednať formou jed-
notlivých služieb alebo balíka služieb, ktoré sú 
definované cenníkom.

3. Kúpna cena služieb
3.1  ceny uvedené pri každej službe v cenníku sú zá-

väzné pre dodávateľa a odberateľa.
3.2  cenník definuje kúpne ceny jednotlivých služieb 

a ceny balíkových služieb. pod balíkmi služieb 
rozumieme cenníkom zadefinované hodnoty 
služieb. Ďalšie služby nad rámec ceny balíka si 

odberateľ dokupuje so zľavou prislúchajúcou 
k danému balíku služieb v rámci príslušného 
kalendárneho roka, na ktorý boli objednané. 
v objed návke objednané služby a balík slu-
žieb majú termín dodania v kalendárnom roku, 
na ktorý boli objednané.

3.3  Zľavy pri objednávkach viacerých balíkov služieb 
sa nesčítavajú. pri dokúpení ďalších služieb nad 
rámec ktoréhokoľvek objednaného balíka platí 
najvyššia zo zliav, ktoré sú k objednaným balíkom 
priradené v cenníku.

3.4  Agentúrna zľava je 15%. Agentúrna zľava sa nedá 
kombinovať so zľavami na balík služieb.

3.5  potvrdením objednávky vyjadrujú obe strany sú-
hlas s kúpnou cenou služieb.

4. Dodacie podmienky

4.1  objednávka slúži obom stranám ako zmluva 
na základe ktorej začne dodávateľ dodávať zade-
finované služby. služby je možné začať realizovať 
(publikovať reklamu, inzerciu či realizovať inter-
netovú/elektronickú alebo doplnkovú službu) ak 
sú splnené nasledujúce podmienky:

 a)  dodávateľovi je doručená odberateľom oboj-
stranne potvrdená riadne vyplnená objednávka

 b)  v objednávke je jednoznačne určený spôsob 
a rozpis platby.

  v prípade, ak je v objednávke vyznačený spô-
sob platby ako jednorazová platba celej sumy, 
dodávateľ nezačne realizovať žiadnu službu 
z objednávky pokiaľ odberateľ nezaplatí vopred 
cenu služby alebo balíka služieb. Rozhodujúcim 
dátumom je dátum pripísania platby na účet fir-
my hMh, s.r.o. dátum pripísania platby na účet 
firmy hMh, s.r.o. musí byť najneskôr deň pred 
uzávierkou príslušného čísla časopisu/deň pred 
termínom zverejnenia objednanej internetovej, 
elektronickej služby.

  v prípade, ak je v objednávke vyznačený spôsob 
platby ako čiastkové plnenie, dodávateľovi vzni-
ká právo na fakturáciu odberateľovi spôsobom 
ako bolo určené v objednávke nezávisle od ter-
mínov realizácie jednotlivých služieb (zaslania ča-
sopisu poštou na distribúciu, uverejnením služby 
na inter netovej stránke alebo zaslaním elektronic-
kou službou).

4.2  odberateľ je povinný do dňa uzávierky prísluš-
ného čísla prípadne do dňa, od ktorého má byť 
realizovaná služba súvisiaca s internetovými 

všeobecné obchodné podmienky vydavateľstva hMh, s.r.o.
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stránkami alebo elektronickými službami, dodať 
všetky podklady v kvalite uvedenej v pokynoch 
a rozsahu, ako je uvedené na objednávke.

4.3  Termíny uzávierok pre príslušné čísla časopisov 
sú publikované v ATp Journal, a na internetových 
stránkach.

4.4  odberateľ je povinný dodať podklady k bannerom 
najneskôr 3 pracovné dni pred ich uverejnením, 
pričom bannery sa uverejňujú minimálne v dĺžke 
kalendárneho mesiaca ak nie je v objednávke do-
hodnuté inak. pri príprave podkladov pre banner 
treba prihliadať na princíp zobrazenia bannerov 
na internetových stránkach prevádzkovaných 
dodávateľom, ktorým je ich výmena na pozí-
ciách každých 22 sekúnd. Maximálna dĺžka ani-
mácie banneru na stránkach www.atpjournal.sk 
a www.e-automatizacia.sk je 20 sekúnd.

4.5  presun plnenia jednotlivých objednaných služieb 
a jednotlivých služieb z balíka služieb do iných čí-
siel časopisu ako bolo objednané alebo pri inter-
netových/elektronických službách na iné mesiace 
ako bolo objednané, je možný len písomne a to 
len viac ako 30 dní pred uzávierkou príslušného 
čísla alebo dátumu realizácie internetovej/elektro-
nickej služby. plnenie služieb sa nemôže presunúť 
na termín neskorší ako je kalendárny rok, na ktorý 
boli objednané.

5. Platobné podmienky

5.1  odberateľ sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu objed-
naných služieb vrátane dph na základe faktúry 
vystavenej dodávateľom.

5.2  splatnosť faktúry je do 14 dní odo dňa jej vysta-
venia, pričom faktúra sa považuje za uhradenú 
dňom pripísania fakturovanej čiastky na účet 
dodávateľa. Nezaplatenie fakturovanej ceny v le-
hote 30 dní po uplynutí splatnosti sa považuje 
za hrubé porušenie vzťahov medzi dodávateľom 
a odberateľom, čím dodávateľ prestane realizo-
vať ďalšie objednané služby odberateľovi.

5.3  pri konkrétnych balíkoch služieb definovaných 
cenníkom je možná voľba medzi platbou vopred 
v rozsahu celej sumy objednaných služieb alebo 
čiastkovým plnením. Ak je na objednávke vyzna-
čený spôsob platby balíkov služieb ako čiastkové 
plnenie – dodávateľ vystaví faktúry odberateľovi 
tak ako bolo určené v objednávke bez ohľadu 
na termíny realizácie jednotlivých služieb (zasla-
nia časopisu poštou na distribúciu, uverejnením 

služby na internetovej stránke alebo zaslaním 
elektronickou službou).

5.4  odberateľovi nevzniká uhradením kúpnej ceny 
nárok na žiadnu časť reklamy, inzercie a služby, 
ktorú spracoval a vytvoril dodávateľ. ostatné 
materiály a podklady, ktoré na spracovanie rekla-
my, inzercie alebo služby dodal odberateľ, sa mu 
po vyžiadaní vrátia. Nevyžiadané materiály a pod-
klady redakcia nearchivuje a nevracia po dobe 
viac ako 30 dní od prvého uverejnenia reklamy, 
inzercie a služby.

5.5  všetky poplatky spojené s medzibankovým pre-
vodom úhrady zahraničného odberateľa hradí 
odberateľ objednaných služieb.

5.6  v prípade omeškania odberateľa so zaplatením 
kúpnej ceny má dodávateľ právo na úroky z omeš-
kania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania; tým nie sú dotknuté ostatné nároky 
dodávateľa v súvislosti s omeškaním odberateľa.

6. Zrušenie objednávky

6.1  dodávateľ môže od plnenia odstúpiť, ak 
odberateľ nesplní podmienky uvedené v bodoch 
4.1, 4.2, 4.4.

6.2  prehlásenie o odstúpení musí byť písomné 
a musí v ňom byť uvedený dôvod odstúpenia. 
dodávateľovi tým nevznikajú žiadne ďalšie záväz-
ky voči odberateľovi.

6.3  odberateľ môže zrušiť objednávku len písomne 
a toto vyjadrenie zašle dodávateľovi. dodávateľ 
neakceptuje inú formu zrušenia objednávky ako 
písomnú formu. Za dátum zrušenia objednáv-
ky sa považuje dátum doručenia písomnosti 
dodávateľovi.

6.4  Zrušenie objednávky a vrátenie uhradenej sumy 
za objednávku odberateľovi je možné nasledovne:

 a)  100 % uhradenej ceny sumy z balíka služieb 
s rozpisom – ak odberateľ písomne zruší ob-
jednávku viac ako 30 dní pred čerpaním prvej 
služby z nej, t.j. viac ako 30 dní pred termínom 
uzávierky prvej služby podľa rozpisu,

 b)  50 % uhradenej ceny sumy z balíka služieb 
s rozpisom – ak odberateľ písomne zruší ob-
jednávku v rozmedzí 30 až 16 dní pred čer-
paním prvej služby z nej, t.j. 30 až 16 dní 
pred termínom uzávierky prvej služby podľa 
rozpisu,

 c)  0 % uhradenej ceny sumy z balíka služieb 
s rozpisom – ak odberateľ písomne zruší 
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objednávku v rozmedzí 15 a menej dní pred 
čerpaním prvej služby z nej, t.j. 15 a menej dní 
pred termínom uzávierky a po uzávierke prvej 
služby podľa rozpisu,

 d)  100 % uhradenej ceny sumy z balíka služieb 
bez rozpisu – ak odberateľ písomne zruší ob-
jednávku, čo je možné len v prípade, ak z balí-
ka nezačal čerpať žiadnu službu,

 e)  0 % uhradenej ceny sumy z balíka služieb 
s rozpisom alebo bez rozpisu – odberateľ si ne-
môže nárokovať zrušenie jednotlivých služieb 
z balíka služieb a vrátenie peňazí za nevyčer-
pané časti balíka,

 f)  100 % uhradenej ceny služby – ak odberateľ 
písomne zruší jednotlivú objednanú službu 
z objednávky viac ako 30 dní pred termínom 
uzávierky služby. platí aj pre dokúpené služby 
nad rámec balíka služieb so zľavou,

 g)  50 % uhradenej ceny služby – ak odberateľ 
písomne zruší jednotlivú objednanú službu 
z objednávky v rozmedzí 30 až 16 dní pred ter-
mínom uzávierky služby. platí aj pre dokúpené 
služby nad rámec balíka služieb so zľavou,

 h)  0 % uhradenej ceny služby – ak odberateľ 
písomne zruší jednotlivú objednanú služ-
bu z objednávky 15 a menej dní pred termí-
nom uzávierky služby a po uzávierke. platí aj 
pre dokúpené služby nad rámec balíka služieb 
so zľavou,

 i)  0 % uhradenej ceny služby registrácie firiem 
na stránke www.e-automatizacia.sk, nakoľko 
služba sa úhradou firme aktivuje na obdobie 
objednaného kalendárneho roka.

7. Ustanovenie o autorskom práve

7.1  Tlačená verzia časopisu ATp Journal registrova-
ná medzinárodným identifikačným číslom IssN, 
elektronická forma ATp Journal, registrovaná me-
dzinárodným identifikačným číslom IssN, elek-
tronické odborné periodikum ATp Journal plus, 
ako aj ostatné publikácie vydané spoločnosťou 
hMh, s.r.o. sú ako súborné diela chránené au-
torským právom v súlade s Autorským záko-
nom č. 185/2015 Z. z. predmetom tohto práva 
sú najmä všetky slovesné diela (krátke správy, 
články a pod.), ako aj kresby, náčrty, ilustrácie 
a fotografické diela publikované v tlačenej verzii 
ATp Journal, v ostatných publikáciách spoločnos-
ti hMh, s.r.o. a na stránkach www.atpjournal.sk 
a www.e-automatizacia.sk. držiteľom autorského 
práva podľa uvedeného je vydavateľ ATp Journal, 
ATp Journal plus, a elektronickej formy ATp 
Journal, spoločnosť hMh, s.r.o.

7.2  žiadna časť informácií publikovaná v tlačenej 
verzii ATp Journal, v elektronickom odbornom 

periodiku ATp Journal plus, v ostatných publi-
káciách spoločnosti hMh, s.r.o. a na stránkach 
www.atpjournal.sk a www.e-automatizacia.sk 
a ktoré podliehajú tomuto autorskému právu, 
nemôže byť zverejnená v žiadnej tlačenej, elek-
tronickej, zvukovej alebo obrazovej podobe bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu spoloč-
nosti hMh, s.r.o.

7.3  práva autorov jednotlivých diel publikovaných 
v tlačenej alebo elektronickej verzii ATp Journal, 
ATp Journal plus, nie sú týmto dotknuté.

8. Iné ustanovenia

8.1  odberateľ má právo na grafické a textové stvár-
nenie reklamy podľa vlastných predstáv, ktoré: 

  a)  nie sú v rozpore so základnými pravidlami mo-
rálky, nevyjadruje sa hanlivo o tretej strane ani 
žiadnym iným spôsobom nespôsobuje ujmu 
na dobrom mene fyzickej či právnickej osoby, 

  b)  nepropagujú rasovú a náboženskú neznášanli-
vosť, nepropaguje žiadnu formu násilia.

8.2  dodávateľ má právo na grafické a textové stvár-
nenie inzercie v súlade s grafickým štýlom a úpra-
vou časopisu ATp Journal a pri zohľadnení pred-
stáv a návrhov odberateľa.

9. Záverečné ustanovenia

9.1  dodávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť 
vydávanie časopisu alebo prevádzkovanie inter-
netových stránok uvedených v čl. 1 týchto vop. 
odberateľ má nárok na vrátenie pomernej časti 
kúpnej ceny, ktorá zodpovedá objednaným a za-
plateným službám, ktoré dodávateľ neposkytol 
z dôvodu ukončenia vydávania časopisu alebo 
prevádzkovania internetových stránok uvedených 
v čl. 1 týchto vop; odberateľovi v týchto prípa-
doch nevzniká právo na náhradu žiadnej ujmy, 
škody ani ušlého zisku.

9.2  v prípadoch neupravených týmito vop sa vzťah 
medzi dodávateľom a odberateľom bude riadiť 
obchodným zákonníkom slovenskej republiky. 
v prípade sporu budú hľadať obe strany najskôr 
zmier formou vzájomnej dohody. v prípade, že 
sa nedohodnú bude o spore rozhodovať miest-
ny príslušný súd, v ktorého obvode sa nachádza 
sídlo dodávateľa.

9.3  Ak budú niektoré z bodov týchto vop v rozpore 
s platnými právnymi predpismi, ruší sa platnosť 
iba týchto bodov, pričom ostatné body zostá-
vajú platné a naďalej sa nimi riadi vzťah medzi 
dodávateľom a odberateľom.

platné od 1.1. 2020 na objednané služby na rok 2020.
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