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Myšlienka z titulnej strany je pre nás záväzkom upútať
pozornosť a nasmerovať našich čitateľov na moderné riešenia, špičkové produkty a kvalitné služby dodávateľov
v oblasti automatizácie, robotiky a informatiky.
Pri dosahovaní tohto cieľa čerpáme z jedinečných skúsenosti na slovenskom mediálnom trhu, a to už od roku
1994. Tvoríme symbiózu medzi komerčnou a odbornou
informáciou.
Vytvárame pre adresáta atraktívny exkluzívny obsah, ktorý je výsledkom našich živých vzťahov s domácimi a zahraničnými profesijnými špičkami vo svojich odboroch.
Pritiahli sme pozornosť komunity odborníkov pôsobiacich
vo výrobných podnikoch, inštitúciách, zväzoch či školách,
pre ktorých sme stabilným a dôveryhodným zdrojom znalostí a nachádzania inšpirácií.
Na šírenie aktuálnych a relevantných informácií v oblasti
priemyselnej automatizácie využívame široké spektrum
komunikačných prostriedkov. Naša multimediálnosť nám
umožňuje nezávisle na preferenciách používateľa či technickej dostupnosti osloviť veľkú cieľovú skupinu.
Bez ohľadu na meniace sa vonkajšie podmienky a obmedzenia, informácie v ATP Journal sa dostanú do cieľa.
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01 P R I N T
ATP Journal je najdlhšie vychádzajúcim periodikom svojho druhu na Slovensku.
Tlačenú verziu stále považuje významná časť adresátov za najhodnovernejšiu („čierne na bielom“), najkomfortnejšiu (nezávislá od technického vybavenia)
a najatraktívnejšiu (prehľadné grafické spracovanie). Vítaným obohatením obsahu
tlačenej verzie sa javí používanie QR kódov, ktoré pridávajú „štvrtý rozmer“ a interaktivitu pre čitateľa.
ATP Journal vychádza 12-krát ročne, spravidla v druhej polovici kalendárneho mesiaca.
Priemerný mesačný náklad 1 900 tlačených vydaní je bezplatne adresne doručovaných registrovaným čitateľom. Mnohí zdieľajú vydanie ďalej v rámci firmy, školy,
organizácie.
Ďalších 2 420 odberateľov je zaregistrovaných na zasielanie elektronickej verzie
tlačeného vydania v PDF formáte.
Časť tlačeného nákladu určená na distribúciu na relevantných odborných podujatiach v rámci mediálneho partnerstva bola v roku 2020 minimalizovaná z dôvodu zrušenia viacerých podujatí zo strany organizátorov v zmysle nariadených
obmedzení.
Aktuálnosť čitateľskej základne je zabezpečená každoročnou preregistráciou (v súlade s nariadeniami GDPR). Tým sa minimalizujú v našej databáze „čierne duše“
a časopis sa dostane len k tým, ktorí majú o získavanie nových informácií skutočný
záujem. Z údajov poskytnutých pri registrácii máme prehľad o tom, kto nás číta.
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QR kódy využíva každý
4 odberateľ tlačenej verzie
prieskum ATP Journal, september 2020
Pracovné pozície čitateľov ATP Journal
Pracovná pozícia

Zastúpenie medzi čitateľmi

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

42 %

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

23 %
15 %
12 %
8%

Pracovníci stredných odborných škôl a univerzít
Študenti stredných odborných škôl a univerzít
Štátna spáva, odborové zväzy a inštitúcie

Priemyselné odvetvia, kde profesne
pôsobia čitatelia ATP Journal

Záujem čitateľov ATP Journal
o produktové oblasti

Priemyselné
odvetvie

Produktová
oblasť

Zastúpenie medzi
čitateľmi

Elektrotechnický priemysel
Energetika
Strojárstvo
Automobilový priemysel
Chemický priemysel
Stavebníctvo
Doprava a logistika
Plynárenský priemysel
Vodárenský priemysel
Potravinársky priemysel
Tlačiarenský, obalový priemysel
Hutnícky priemysel
Papierenský priemysel
Drevársky, gumárenský, cementárenský
a zlievarenský priemysel

každý do

Iné (Zdravotníctvo)

57 %
48 %
39 %
28 %
21 %
18 %
14 %
14 %
13 %
12 %
12 %
12 %
11 %

Záujem medzi
čitateľmi

Prevádzkové meracie prístroje
Riadiace systémy
Priemyselná komunikácia
Elektroinštalačná technika
Technika pohonov
Priemyselný softvér
Služby v automatizácii
Priemysel 4.0, IoT, Cloud
Elektronické súčiastky, moduly, zdroje
Systémová integrácia a podnikové IS
Rozhranie človek-stroj

10 %
5%
3

54 %
43 %
31 %
30 %
28 %
28 %
26 %
25 %
25 %
17 %
12 %

02 W E B
Výhody tohto formátu ako častejšia aktualizácia obsahu, možnosť cieleného vyhľadávania či multimediálne prílohy, sú samozrejmosťou. Návštevník očakáva ale aj
rýchlu dostupnosť a jednoduché zorientovanie sa.
S týmto cieľom sme od septembra 2020 spustili naše web stránky v novom dizajne
a vylepšenej funkcionalite. Očakávame tak ešte viac komfortu pre používateľa, čo
sa premietne do celkovej vyššej návštevnosti.
www.atpjournal.sk je neoddeliteľnou súčasťou, ale nie len kópiou, tlačenej
verzie ATP Journal, s priemernou mesačnou návštevnosťou 7 400 jedinečných
návštevníkov.
Umiestňujeme sa na popredných pozíciách vo vyhľadávačoch, aj vďaka tomu, že
na naše príspevky a videá odkazujú stránky významných odborných združení, univerzít či relevantných firiem (SEO optimalizácia). Informácie sprostredkované formou bannerov alebo článkov tak majú vysokú mieru prekliknutia a sledovanosť.
www.e-automatizácia.sk je e-katalógom firiem a ich produktov z oblasti
automatizácie. Prehľadný a jednotný formát informácií uľahčuje záujemcovi zorientovať sa v ponuke rôznych dodávateľov a priamo zaslať dopyt.
Obdive stránky sú vzájomne informačne prepojené, čo ich používateľom prináša
užitočnú pridanú hodnotu.
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on l in e 03
Jeden z najúčinnejších a najadresnejších formátov online marketingu prináša informácie priamo do mailovej schránky adresáta. V závislosti od obsahu a spracovania
poskytujeme tieto možnosti:
Direct mail – exkluzívny obsah na propagáciu podujatia, produktových noviniek a informácií konkrétnej firmy, združenia či organizácie. Distribúcia v jednotnej
grafike pod známou hlavičkou ATP Journal pôsobí na adresáta ako odporúčanie.
Frekvencia zasielania je podľa záujmu objednávateľa, ale s ohľadom na „nezahltenie“
adresátov.
Na odber Direct mailu je zaregistrovaných takmer 1300 záujemcov. Každoročne
aktualizovaná databáza sa čiastočne prekrýva s odberateľmi tlačenej alebo elektronickej verzie časopisu.
Newsletter – redakčný obsah, upútavka šéfredaktora na nové číslo ATP Journal,
vrátane linku na stiahnutie elektronickej verzie. Priestor na propagáciu firmy formou umiestnenia loga v mailovej verzii a vo videoformáte, kde spolu s predstavením najdôležitejších tém aktuálneho vydania budú prezentované max. dve publikujúce firmy.
Vyše 3 500 adresátov predstavuje všetkých odberateľov elektronickej verzie,
a odberateľov directmailu.

Nové vydanie
ATP Journal

5

video formáty sú
2. najvýužívanejší zdroj
odborných informácií

04 V I D E O

prieskum ATP Journal, september 2020

Vydajte sa s nami na cestu nových možností, ktoré ponúka jeden z osvedčených
mediálnych formátov – video. Aj v našich končinách dozrel čas osloviť cieľovú
skupinu atraktívnou formou. Video zviditeľní spoločnosť, produkty aj riešenia,
know-how aj úspešné projekty u zákazníkov. Okrem už osvedčených formátov
(reportáže z výrobných podnikov, konferencií, seminárov) sme našu
ponuku tento rok ešte rozšírili.
Lokalizácia existujúceho zahraničného firemného videa znamená, že
existujúci video záznam z firemného webináru, produktové či reportážne video
sprístupníme v slovenskom jazyku. Slovenský preklad z angličtiny formou hovoreného slova alebo tituliek vieme obohatiť o redakčný komentár, ktorý dá obsahu
ďalší rozmer.
Rozhovory na diaľku, ako pravidelný redakčný formát, sa budú v diskusii s domácimi a zahraničnými odborníkmi venovať aktuálnym témam a trendom. Aj tu je
príležitosť pre zviditeľnenie firmy, kedy na začiatku a na konci tohto formátu bude
priestor pre umiestnenie loga a krátkeho textu ako komerčného partnera.

Lokalizácia
zahraničného
produktového videa
s SK hovoreným slovom

Lokalizácia
zahraničného
produktového videa
s SK hovoreným slovom
a redakčným komentárom
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P O D U J A T I A 05
Vynútené obmedzenia v organizácií podujatí boli pre všetkých ešte nedávno nepredstaviteľné. Plnohodnotne sa nahradiť nedajú, ale samozrejme, aj tu sledujeme
trendy a aktuálnu situáciu, ktorá praje moderným online formátom.
Redakčný webinár je moderovaný formát na vybrané témy z oblasti priemyselnej automatizácie a informačných technológií. Ťažisko bude postavené na prezentácii praktických informácií pre používateľov z praxe, zodpovedanie otázok od
používateľov získaných pred a počas webináru, prezentácia konkrétnych riešení.
Priestor dostanú aj konkrétne firmy formou partnerstva webináru.
Skúsenosti s organizáciou (zatiaľ) dvoch ročníkov celoslovenskej konferencie
na tému Robotika v priemyselnej praxi malých a stredných podnikov, určite nezostanú nevyužité.
Vďaka úzkej spolupráci s najlepšími odborníkmi vo svojich oblastiach organizuje
redakcia aj vlastné školenia na mieru na témy z praxe. Takéto školenia už
u nás využili zástupcovia viacerých výrobných a spracovateľských podnikov.
Mnoho ďalších podujatí sme sprostredkovali našej komunite z pozície mediálneho partnera. Odborné konferencie, firemné semináre, veľtrhy sme dostali
do ATP Journal, naopak, ATP Journal sa dostal na všetky tieto relevantné podujatia.
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Na tomto mieste pravidelne prinášame zoznam odborných podujatí, na ktorých
sme participovali či už ako mediálny partner, organizátor alebo vystavovateľ.
Informácie v ATP Journal sa tak stávali dostupnými ďalšej cieľovej skupine – účastníkom, návštevníkom, vystavovateľom. Mnohé z podujatí, plánovaných na rok 2020,
však museli byť organizátormi zrušené, resp. presunuté na rok 2021 v očakávaní
lepšej situácie.

Odborné konferencie zväzov, vzdelávacích a akademických inštitúcií
Automatizácia a riadenie v teórii a praxi – ARTEP (Technická univerzita Košice)
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.)
ELKON (ZEP SR)
ENERGOFÓRUM (sféra, a.s.)
enef (Asociácia energetických manažérov)
Fórum praktickej údržby (IPA Slovakia)
Fotovoltika a OZE (SAPI)
Industry4UM (SOVA digital)
Národné fórum údržby (Slovenská spoločnosť údržby)
NEWMATEC (ZAP SR)
Riadenie procesov – Process control (Slovenská technická univerzita Bratislava)
Slovenská kooperačná burza (SARIO)
SMART INDUSTRY (SME, CEIT)
Výrobný manažment (IPA Slovakia)

Slovenské a zahraničné veľtrhy

®
f u t u re

t e ch n o l o g i e s

MSV Nitra

MSV Brno
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Firemné semináre, workshopy, roadshow, webináre
Beckhoff – roadshow
ControlSystem: eWON flexy 205
Danfoss – webináre
DEHN + SE – cyklus odborných školení
EATON Tour
EPLAN – virtuálny veľtrh
FOXON Academy Tour
Humusoft -Technical Computing Camp
Profibus SK – Profinet a Industry 4.0
Siemens Innovation Tour
VSE unIT Conference
ZAT – Virtuálny zákaznícky deň

Súťaže určené študentom technických škôl
ISTROBOT
Siemens Young Generation Award
Trenčiansky robotický deň
BeREADY AWARDS

Partnerské organizácie
NÁRODNÉ
CENTRUM
ROBOTIKY
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Odpovede čitateľov ATP Journal na otázku:

Ako konkrétne ste v tomto období,
poznačenom koronavírusom,
využili informácie v ATP Journal?
prieskum ATP Journal, september 2020
„Vzhľadom na všelijaké online meetingy, online školenia a teda neustáleho
trápenia očí sledovaním monitora bolo príjemné si prečítať fyzický časopis,
prečítať si novinky v oblasti automatizácie.“
Ľubomír CH., výuka, technická vysoká škola

„Získavanie prehľadu o nových trendoch v oblasti diagnostiky elektro zariadení.“
Ivan M., údržbár, rafinérska spoločnosť

„Časopis prináša široký okruh informácii. Vždy je niečo zaujímavé.“
Martin D., servisný technik, papierenský priemysel

„Najviac som využil informácie ohľadom noviniek v oblasti robotiky.“
Roman T., technológ, výroba komponentov pre automotive

„Momentálne začínam robiť revízie elektrických inštalácií a bleskozvodov,
veľmi ma potešila séria článkov o revíziách systému ochrany pred bleskom. Články
boli veľmi dobre spracované a poskytli mi veľa užitočných informácií z tejto oblasti.“
Samuel K., technológ, spracovanie obalových materiálov

„ATP Journal je pre nás zdrojom inšpirácie a zároveň nestrácame prehľad o trhu.“
Jiří P., manažér, služby v automatizácii

„Při přípravě skript pro výuku.“
Antonín V., výuka, technická vysoká škola

„Prínosom sú informácie o nových výrobkoch, ich vlastnostiach.
Prínosom sú aj teoretické vysvetlenia, napr. o frekvenčných meničoch,
charakteristikách ističov a pod.“
Libor S., technológ, jadrová energetika

„Hlavne všeobecný prehľad a inšpirácia pre riešenie nových problémov.“
Václav B., fyzik, zdravotníctvo

„Informácie som využil ako inšpiráciu pre ďalšie projekty.“
Ľubomír H., konštruktér, automatizácia výroby a dodávok tepla

„Počas homeoffice som si prečítal aj spätne staršie vydania a použil som informácie
pre prípravu prezentácie nášho nového oddelenia.“
Marek V., manažment, inžinierska spoločnosť
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Vzorka firiem, kde profesijne pôsobia čitatelia ATP Journal

11

Edičný plán
ATP Journal
Uzávierka podkladov

1

11. 12. 2020

2

8. 1. 2021

Témy čitateľov

Revízie elektrických inštalácií –
legislatíva, normy, postupy,
dobré a odstrašujúce príklady z praxe

Postupy v údržbe so zameraním
na prediktívne/proaktívne
metódy – normy, možnosti digitalizácie
činností, dostupné HW/SW

Odvetvia

Výroba elektrickej energie 1
– tepelné elektrárne, paroplyn,
spaľovne

Petrochemický
a plynárenský priemysel

Vodárenský priemysel
a čistiarne odpadových vôd
OT a IT

Riadenie v energetike
• ASR a MaR plynových
a parných turbín a kotlov
Riešenia v energetike
pre ochranu životného prostredia
Technológie pre spaľovne
Rozvody a úprava pary
Systémy pre diaľkový prenos údajov
• Telemetria, GSM/GPRS/4G

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
Bezpečnosť v priemyselnej prevádzke
– autorizačné prístupové systémy,
biometria

Priemysel 4.0

Zabudované (embedded) technológie
Internet vecí (IoT),
Priemyselný internet vecí (IIoT)

Celoročné
prierezové témy
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Údržba 4.0 – prediktíva a proaktívna
údržba, vzdialená diagnostika
Sledovanie stavu zariadení
(Condition monitoring)

Tému čitateľov ako veľmi užitočnú
hodnotí 37 % odpovedajúcich
prieskum ATP Journal, september 2020

3

4

8. 2. 2021
Near Field Communication (NFC)
– využitie v priemysle, možnosti,
obmedzenia, príklady
EtherCAT a Profinet – základy,
princípy, diagnostika
Elektrotechnický
a polovodičový priemysel

8. 3. 2021
Legislatívne požiadavky a požiadavky
na bezpečnosť pre výrobcov liniek/strojov
Údržba lineárneho vedenia, po ktorom
sa pohybuje robotické rameno
Riešenia mobilnej WIFI pre dráhové vozidlá
Tlačiarenský a baliarenský priemysel,
obalový priemysel
Doprava a logistika

Pohony
• Systémy pre riadenie pohonov
• Frekvenčné meniče, softštartéry
• Servopohony
Priemyselná komunikácia,
komunikačné prevodníky
• 5G, priemyselný ethernet, OPC UA,
smerovače, opakovače
• M2M komunikácia
• Prevodníky signálov,
sledovania kvality siete
Robotika 1
• SCARA, kartézske
a jednoosé roboty
Energetický manažment
• HW/SW/služby pre riadenie
a optimalizáciu spotreby
energetických médií
3D/4D tlač
Aditívna výroba

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,
autonómne dopravné prostriedky
• HW/SW/služby pre logistiku
a skladové hospodárstvo
• AGV vozíky
Mobilné technológie v priemysle
– mobilné SW aplikácie, viacdotykové
(multitouch) technológie HMI
Inteligentné dodávateľské reťazce
Logistika 4.0

Inteligentná výroba
Zelená výroba (Green Manufacturing)
Zvyšovanie produktivity, kvality produktov, bezpečnosti, efektívnosti a spoľahlivosti technológií
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ATP Journal
Uzávierka podkladov
Témy čitateľov

Odvetvia

7. 4. 2021

7. 5. 2021

Pneumatické systémy
– výhody v porovnaní s inými
technológiami, nové trendy

Stratégia využívania OZE (EU, SK),
malé zdroje a ich pripájanie do siete

Strojársky priemysel 1
– automobilový priemysel
a jeho dodávatelia

Výroba elektrickej energie 2
– jadrové elektrárne + OZE

Gumárenský priemysel
OT a IT

6

Nové zdroje elektrickej energie
– malé/mobilné reaktory

Elektroenergetika

Robotika 2
• Zváranie, delenie, lakovanie,
obsluha strojov
• Mobilné robotické platformy
• SW a HW pre programovanie
robotov a vizualizáciu
robotizovaných pracovísk

ASR a MaR riešenia pre jadrové
a fotovoltické elektrárne

Priemyselné PC
• Priemyselné PC, priemyselné
notebooky

Ochrana MaR proti prepätiu

Manažment výrobných postupov
• RFID, Pick-to-light

Meniče/striedače
a príslušenstvo pre FV
Spínacia, istiaca
a inštalačná technika
Revízie a elektroinštalácie 1
• Revízne prístroje pre kontrolu
izolácie, uzemnenia,
testery strojov a ručného náradia

Pneumatické systémy
• Pneumatické valce a ventily,
ventilové ostrovy,
polohovacie systémy

Priemysel 4.0

PLM Systémy

Priemyselné cloudové zariadenia a služby

SW pre simuláciu
a vizualizáciu výroby

Inteligencia a výpočty na hrane (Edge)

3D priestorové skenery

Celoročné
prierezové témy
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7. 6. 2021

7. 7. 2021

Najpoužívanejšie programovacie jazyky
pre PLC (teória, príklady, skúsenosti z praxe)

Využitie automatizácie v poľnohospodárstve,
monitorovanie strojov (poloha,stav),
príklady z praxe (SK)

Papierenský a drevársky priemysel
a spracovanie celulózy

Chemický a plastikársky priemysel

Nábytkársky 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

Poľnohospodársky priemysel

Priemyselné armatúry, čerpadlá
• Ventily – poistné, uzatváracie,
regulačné, spätné
• Klapky – uzatváracie a regulačné
• Pohony akčných členov
– pneumatické a elektrické
Údržba a diagnostika 2
• Vibrodiagnostika, tribodiagnostika
a termovízia
Prepojovacie systémy
• V/V systémy
• Konektory a svorkovnice
• SW pre projektovanie – ELCAD/CAE/CAx
HW/SW pre poľnohospodárstvo
• Automatizácia výsatby a zberu
• Navigácia poľnohospodárskych zariadení

Kybernetická bezpečnosť v priemysle

Virtuálna, rozšírená a zmiešaná realita

XaaS – čokoľvek ako služba

Umelá inteligencia, hĺbkové a strojové učenie
pre priemysel

Inteligentná výroba
Zelená výroba (Green Manufacturing)
Zvyšovanie produktivity, kvality produktov, bezpečnosti, efektívnosti a spoľahlivosti technológií
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ATP Journal
Uzávierka podkladov
Témy čitateľov

9

6. 8. 2021
Detekcia defektov a meranie
rozmerov pomocou systémov
spracovania obrazu

10

6. 9. 2021

Mikrosiete (microgrid), HW a SW
pre riadenie microgird, výhody
a obmedzenia lokálnych zdrojov
Riešenie dodávky jalovej energie
do distribučnej siete

Odvetvia

Strojársky priemysel 2
– výrobcovia strojov
a zariadení, OEM

Prenos a distribúcia
elektrickej energie

OT a IT

Výroba automatizovaných liniek,
jednoúčelových strojov

Inteligentné siete (Smart Grid)

Komplexné automatizačné
vývojové platformy

Virtuálne elektrárne

Robotika 3
• Balenie, paletizácia, manipulácia
• Bezpečnosť robotických pracovísk
Systémy pre riadenie strojov
CNC/DNC
Riadenie pohybu
• Real-time, polohovacie systémy

Priemysel 4.0

Úložiská energie
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

Snímanie a spracovanie obrazu
• Snímače tvaru, farby, polohy
• Kamerové systémy

Rozvádzače a rozvodnice

Spolupracujúca robotika
a pokročilé koncové
manipulátory robotov

Digitálne dvojča

Drony pre priemyselné použitie

Celoročné
prierezové témy
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Revízie a elektroinštalácie 2
• Meranie elektrických inštalácií
– U, f, polarita, izolačný odpor,
testovanie prúdových chráničov

11

12

6. 10. 2021

8. 11. 2021

Nástroje pre podporu rozhodovania
(prevádzkový operátor, manažment)
– ako vyberať správny SW

Bezdrôtové technológie
pre digitálne snímače a spínače

Potravinársky, nápojový
a farmaceutický priemysel

Ťažobný a cementárenský priemysel

Zdravotníctvo

Hutnícky, zlievarenský
a kovospracujúci priemysel

Výrobné informačné systémy
• MES/MOM
• SCADA

Asynchrónne motory – princípy,
základné zapojenia, istenie,
použitie s frekvenčným meničom

Stavebný priemysel

Motory, prevodovky
• Energeticky účinné motory
• NN a VN asynchrónne motory
• Servomotory a servopohony
• Synchrónne motory a generátory
• Prevodovkové motory, krokové motory

Prevádzkové meracie prístroje 2
• Prietokomery – Coriolis, magnetické,
vírivé, ultrazvukové
• Snímače, prevodníky teploty

Ochrana motorov

Dávkové systémy (batch)
• Dávkovacie stanice,
dávkovacie čerpadlá

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

Riešenia pre zdravotníctvo
• Robotické operačné technológie
• 3D tlač implantátov
• Obliekateľné technológie
• Umelá inteligencia – asistencia,
posudzovanie zdravotného stavu

Váhové systémy a tenzometria
• Priemyselné váhy, pásové váhy
• Tenzometrické systémy a snímače

Business Intelligence (BI)
– vyhodnocovanie a analýza údajov,
generovanie súvislostí,
podpora rozhodovania

Vzdelávanie, nové pracovné pozície

Snímače 2
• Snímače otáčok, zrýchlenia,
lineárne snímače polohy

Kariéra 4.0

MES/MOM 4.0
Inteligentná výroba
Zelená výroba (Green Manufacturing)
Zvyšovanie produktivity, kvality produktov, bezpečnosti, efektívnosti a spoľahlivosti technológií
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CENNÍK JEDNOTKOVÝCH SLUŽIEB

01

PRINT

ATP Journal

inzerát 1/1 A4

1 250 €

inzerát 1/2 A4

635 €

inzerát 1/3 A4

415 €

inzerát 1/4 A4

330 €

inzerát 1/8 A4

320 €

inzerát 1/12 A4

95 €

inzerát 1/8 A4 na 1. strane obálky

620 €

inzerát 1/1 A4 na 2. alebo 3. strane obálky

1 445 €

inzerát 1/1 A4 na 4. strane obálky

1 545 €

článok 2/1 A4

585 €

článok 1/1 A4

295 €

článok 3/4 A4

240 €

článok 2/3 A4

220 €

článok 1/2 A4

150 €

krátka správa 1/4 A4

50 €

prikladaný katalóg

950 €

vkladaná reklama

715 €

záložka

650 €

obaľovaná reklama

600 €

PRINT + WEB

02

ATP Journal + atpjournal.sk

exkluzívna krátka správa

150 €

exkluzívny článok

480 €

WEB

atpjournal.sk

internetová krátka správa

70 €

internetový článok

160 €

wide skyscraper (160 x 600 px)

450 €/mesiac

custom baner (258 x 460 px)

420 €/mesiac

leaderboard (728 x 90 px)

350 €/mesiac

rectangle banner (728 x 90 px)

240 €/mesiac

square banner (250 x 250 px)

140 €/mesiac

logo + link

110 €/mesiac
Všetky ceny sú uvádzané bez DPH.

Informácie a objednávky: mediamarketing@hmh.sk
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03
04
05

ONLINE
DirectMail

290 €

Newsletter – nové číslo (logo, link, videoupútavka)

150 €

VIDEO
industriálna reportáž
záznam z podujatia

cena podľa
náročnosti

lokalizácia videa, záznamu z AJ (hovorené slovo)*

50 €/min.

lokalizácia videa, záznamu z AJ (titulky)*

30 €/min.

* doplnenie redakčného komentáru

50 €

partner rozhovorov na diaľku

250 €

PODUJATIA
partner konferencie

600 – 1200 €

partner webinára

350 €

mediálna podpora podujatia

cena podľa rozsahu
Všetky ceny sú uvádzané bez DPH.

Reklamné balíky služieb
Názov balíka
SLOBODA
ŠTART
MINI
MEDIUM
BIG
SUPER

Hodnota
balíka

Zľava
na balík

500 €
1200 €
2400 €
4000 €
6000 €
10 000 €

MAXI

3%

3%

5%

5%

8%

8%

13 %

13 %

18 %

18 %

22 %

22 %

Informácie a objednávky: mediamarketing@hmh.sk
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Zľava
za dokupovanie

Rozmery inzerátov
1/1 A4

175 x 265 mm

210 x 297 mm

175 x 130 mm

210 x 145 mm

85 x 265 mm

102 x 297 mm

175 x 85 mm

210 x 102 mm

55 x 265 mm

72 x 297 mm

85 x 130 mm

102 x 147 mm

175 x 62,5 mm

1/2 A4

1/3 A4

1/4 A4

Technická špecifikácia inzercie:

1/8 A4

– minimálne rozlíšenie 300 DPI
– CMYK
– spadavka min. 3 mm
– orezové značky
– formát PDF

na titulke

175 x 35 mm

Prikladaný katalóg. Váš firemný katalóg alebo časopis formátu max. A4 nad rozsah 30 strán, ktorý bude priložený za tlačené vydanie ATP Journal, chrbtami k sebe.
Vkladaná reklama. Firemné pozvánky a propagačné materiály formátu max A4
do rozsahu 30 strán (pri papieri 120 g/m), vložené do vnútra časopisu na ľubovoľné
alebo presne určené miesto.
Záložka. Reklamný papierový pásik šírky 60 mm prechádzajúci vertikálne zadnou
stranou časopisu a vnútrom, čiže časopis sa otvorí na presne určenom mieste.
Obaľovaná reklama. Reklamný papierový pásik šírky 60 mm prechádzajúci horizontálne okolo časopisu, veľmi vhodné s kombináciou prikladaného katalógu.
10

20

Rozmery bannerov

11
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Všeobecné obchodné podmienky vydavateľstva HMH, s.r.o.
1. Úvodné ustanovenia
1.1	Všeobecné obchodné podmienky vydavateľstva HMH, s.r.o. (ďalej len VOP) vydané v súlade
s ustanovením obchodného zákonníka upravujú 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 odborného periodika ATP Journal PLUS, prevádzkovateľom internetových stránok www.atpjournal.
sk a www.e-automatizacia.sk, ako Dodávateľom
a Odberateľom, ktorý si zaslaním objednávky
objednáva realizáciu služieb súvisiacich s uverejnením reklamy/inzertných článkov v časopise
ATP Journal alebo na prevádzkovaných stránkach
dodávateľa, alebo realizáciu doplnkových služieb
vydavateľstva, tak ako je to uvedené v platnom
cenníku balíkových služieb a cenníku jednotkových služieb vydavateľstva 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 objednávky 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 publikovania plošnej reklamy (ďalej len reklama),
inzertného článku (ďalej len inzercia) a doplnkovej služby záväzne objednaných odberateľom
v objednávke. Služba sa dá objednať formou jednotlivých služieb alebo balíka služieb, ktoré sú
definované Cenníkom.
3. Kúpna cena služieb
3.1	Ceny uvedené pri každej službe v Cenníku sú záväzné pre Dodávateľa a Odberateľa.
3.2	Cenník definuje kúpne ceny jednotlivých služieb
a ceny balíkových služieb. Pod balíkmi služieb
rozumieme Cenníkom zadefinované hodnoty
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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 objednávke
objednané služby a balík služieb 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 súhlas s kúpnou cenou služieb.
4. Dodacie podmienky
4.1	Objednávka slúži obom stranám ako zmluva
na základe ktorej začne Dodávateľ dodávať zadefinované služby. Služby je možné začať realizovať
(publikovať reklamu, inzerciu či realizovať internetovú/elektronickú alebo doplnkovú službu) ak
sú splnené nasledujúce podmienky:
a)	Dodávateľovi je doručená Odberateľom obojstranne potvrdená riadne vyplnená objednávka
b)	V objednávke je jednoznačne určený spôsob
a rozpis platby.
	V prípade, ak je v objednávke vyznačený spôsob 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 firmy 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 vzniká právo na fakturáciu Odberateľovi spôsobom
ako bolo určené v objednávke nezávisle od termínov realizácie jednotlivých služieb (zaslania časopisu poštou na distribúciu, uverejnením služby
na internetovej stránke alebo zaslaním elektronickou službou).
4.2	Odberateľ je povinný do dňa uzávierky príslušného čísla prípadne do dňa, od ktorého má byť

realizovaná služba súvisiaca s internetovými
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 na internetovej stránke.
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 dohodnuté 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 animácie 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 čísiel časopisu ako bolo objednané alebo pri internetových/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/elektronickej 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 objednaných služieb vrátane DPH na základe faktúry
vystavenej Dodávateľom.
5.2	Splatnosť faktúry je do 14 dní odo dňa jej vystavenia, pričom faktúra sa považuje za uhradenú
dňom pripísania fakturovanej čiastky na účet
Dodávateľa. Nezaplatenie fakturovanej ceny v lehote 30 dní po uplynutí splatnosti sa považuje
za hrubé porušenie vzťahov medzi Dodávateľom
a Odberateľom, čím Dodávateľ prestane realizovať 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 vyznačený spôsob platby balíkov služieb ako čiastkové
plnenie – Dodávateľ vystaví faktúry odberateľovi
tak ako bolo určené v objednávke bez ohľadu
na termíny realizácie jednotlivých služieb (zaslania 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 reklamy, inzercie alebo služby dodal Odberateľ, sa mu
po vyžiadaní vrátia. Nevyžiadané materiály a podklady redakcia nearchivuje a nevracia po dobe
viac ako 30 dní od prvého uverejnenia reklamy,
inzercie a služby.
5.5	Všetky poplatky spojené s medzibankovým prevodom úhrady zahraničného Odberateľa hradí
Odberateľ objednaných služieb.
5.6	V prípade omeškania odberateľa so zaplatením
kúpnej ceny má dodávateľ právo na úroky z omeškania 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 záväzky 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 objednávky 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 objednávku 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 objednávku v rozmedzí 30 až 16 dní pred čerpaním 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 objednávku, čo je možné len v prípade, ak z balíka nezačal čerpať žiadnu službu,
e)	0 % uhradenej ceny sumy z balíka služieb
s rozpisom alebo bez rozpisu – odberateľ si nemôže nárokovať zrušenie jednotlivých služieb
z balíka služieb a vrátenie peňazí za nevyčerpané 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 termínom uzávierky služby. Platí aj pre dokúpené
služby nad rámec balíka služieb so zľavou,
h)	0 % uhradenej ceny služby – ak Odberateľ
písomne zruší jednotlivú objednanú službu z objednávky 15 a menej dní pred termínom 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 registrovaná medzinárodným identifikačným číslom ISSN,
elektronická forma ATP Journal, registrovaná medzinárodným identifikačným číslom ISSN, elektronické odborné periodikum ATP Journal PLUS,
ako aj ostatné publikácie vydané spoločnosťou
HMH, s.r.o. sú ako súborné diela chránené autorským právom v súlade s Autorským zákonom 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 spoločnosti 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
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periodiku ATP Journal PLUS, v ostatných publikáciách 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, elektronickej, zvukovej alebo obrazovej podobe bez
predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti 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 stvárnenie reklamy podľa vlastných predstáv, ktoré:
	a)	nie sú v rozpore so základnými pravidlami morálky, nevyjadruje sa hanlivo o tretej strane ani
žiadnym iným spôsobom nespôsobuje ujmu
na dobrom mene fyzickej či právnickej osoby,
	b)	nepropagujú rasovú a náboženskú neznášanlivosť, nepropaguje žiadnu formu násilia.
8.2	Dodávateľ má právo na grafické a textové stvárnenie inzercie v súlade s grafickým štýlom a úpravou časopisu ATP Journal a pri zohľadnení predstáv a návrhov odberateľa.
9. Záverečné ustanovenia
9.1	Dodávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť
vydávanie časopisu alebo prevádzkovanie internetových stránok uvedených v čl. 1 týchto VOP.
Odberateľ má nárok na vrátenie pomernej časti
kúpnej ceny, ktorá zodpovedá objednaným a zaplateným službám, ktoré Dodávateľ neposkytol
z dôvodu ukončenia vydávania časopisu alebo
prevádzkovania internetových stránok uvedených
v čl. 1 týchto VOP; Odberateľovi v týchto prípadoch 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 miestny 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 zostávajú platné a naďalej sa nimi riadi vzťah medzi
Dodávateľom a Odberateľom.

Platné od 1.1. 2021 na objednané služby na rok 2021.
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