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Tohtoroèné motto konferencie je “Ako zvýši� produktivitu konštruktéra“. Predstavíme Vám nové produkty firmy PTC, 

DP Technology a IPM Solutions, ktoré Vám pomôžu štandardizova� a urýchli� každodennú prácu. Pripravili sme si pre 

Vás tipy a triky pri práci s Creo Parametric. Pozvali sme úspešné firmy, aby sa s Vami podelili o výsledky, skúsenosti 

a námety, ako lepšie využi� technológie Creo a Windchill. 
Ako každý rok, tak aj teraz organizujeme sú�aže. Môžete prezentova� Vašu prácu na IPM AWARDS a získa� uznanie 

Vašich kolegov. Novinkou je sú�až CAD DEVIL. Budete môc� ukáza� Vašu zruènos� pri práci s  Creo Parametric. 
Veríme, že strávený èas bude prínosom pre Vašu každodennú prácu. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Základné informácie - Hotel SITNO, Vyhne

Program Pro/TEK technickej konferencie

Štvrtok , 3. október - Kongresová sála

09:00  Prezentácia úèastníkov

10:00  Otvorenie konferencie Pro/TEK 2013

10:15 PTC v roku 2013

11:00 IPM Solutions v roku 2014

11:45 Využitie 3D modelov pri tvorbe katalógu
             náhradných dielov. Aplikovanie MKP výpoètov
             pre nadstavbu návesu
             

12:20  IPM AWARDS 2013 - predstavenie úèastníkov

12:30  Obed

13:30  Windchill PDM Essentials

14:15  wPRINT

14:30  CEIT - stredoeurópsky technologický inštitút 
             pre inovácie a technológie

 

15:00  „CAD DEVIL“ - finále sú�aže

15:45 IPM STUDENT AWARD 2013 - vyhodnotenie

16:00 Prestávka

16:30 Individuálne prezentácie a konzultácie

19:00 Slávnostná recepcia - vyhlásenie ví�azov
sú�aže „IPM AWARDS 2013" a „CAD DEVIL“

Ing. Radovan  Maník, IPM Engineering, s.r.o.

zjednodušená správa dát pre malé a stredné firmy

automatizácia hromadnej tlaèe a exportu z Windchill-u

Ing. Peter Maèuš, CEIT technology innovations, s.r.o.

semifinále a finále sú�aže zruènosti

Piatok, 4. október - Kongresová sála

09:00 Creo Tipy a Triky + ProTOOLS novinky

10:15 Využitie pokroèilého modelovania zostáv v praxi 
 

10:45 Prestávka

11:15 ESPRIT - najvýkonnejší CAM softvér v histórii

12:00 Vyhodnotenie ankiet, diskusia

12:10 Ukonèenie konferencie Pro/TEK 2013
spoloèný obed

praktické ukážky riešenia problémov z praxe

Ing. Vladimír Pálffy, KraussMaffei Technologies, s.r.o.

výkonný, komplexný CAM softvér podporovaný výrobcami
                 CNC strojov

Miesto konferencie

Hotel SITNO - kongres, wellness, spa
Vyhne è.103
966 02 Vyhne
tel.: 0908 920 016, 045 / 677 2187
fax: 045 / 677 2292
e-mail: recepcia@hotelsitno.sk
web: www.hotelsitno.sk

Hotel SITNO, trojhviezdièkový kongres - 
wellness - spa, ktorý sa nachádza v rázovitej 
obci Vyhne, v malebnom prostredí Chránenej 
krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. Moderné 
kongresové centrum pozostávajúce zo šiestich 
kongresových priestorov, je prispôsobené 
nároèným požiadavkám biznis klientely.
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Pri príležitosti konania Technickej konferencie Pro/TEK 2013, 
spoloènos� IPM SOLUTIONS s.r.o., dodávate¾ komplexného CAD 
systému Creo a PLM systému Windchill, vyhlasuje pre užívate¾ov 
produktov firmy Parametric Technology Corporation (ïalej len PTC) na 
Slovensku, sú�až „IPM  AWARDS 2013”.

Do sú�aže sa môžu prihlási� konštruktéri a vývojové tímy 
prostredníctvom svojich výrobkov spracovaných v softvérových 
produktoch PTC v strojárskych podnikoch na území Slovenskej 
republiky. Podmienkou zaradenia projektov do sú�aže je ich 3D grafické 
spracovanie vo forme tiff / jpg (min. 200 - 300 dpi), spolu s popisom 
daného výrobku (funkcia, použitie výrobku).
Sú�aže sa môžu zúèastni� len výrobky vytvorené v PTC softvéri. 
Sú�ažné príspevky nebudú ïalej kategorizované. Party - súbory 
spracované v CAD nebudú akceptované !!! 
Sú�ažné projekty zasielajte na e-mail adresu:
jacmenik@ipmsolutions.sk, alebo 
 tel.: 041 / 507 47 11 
Posledný deò na podanie sú�ažných návrhov je 30.9.2013.

PODMIENKY SÚ�AŽE

jakubkova@ipmsolutions.sk,

Pri príležitosti konania Technickej konferencie Pro/TEK 2013, sme 
pre Vás pripravili sprievodnú sú�až  „CAD DEVIL”.
Do sú�aže sa môže prihlási� každý úèastník konferencie Pro/TEK. 
Cie¾om sú�aže je otestova� si svoju zruènos� a rýchlos� pri práci so 
softvérom PTC Creo Parametric. Princíp je jednoduchý. Staèí by� 
rýchlejší ako súper.

Základné kolo: sú�ažiaci vytvorí 3D model súèiastky na základe 
predlohy (výkresu). Sú�ažná predloha bude zverejnená na web 
stránke: www. ipmsolutions.sk/caddevil  od 24.9.2013.

Sú�až bude prebieha� na vopred pripravených pracoviskách so 
softvérom PTC Creo Parametric + IPM REGION Standards. 
Sú�ažiacemu bude zmeraný celkový èas na vytvorenie kompletného 
3D modelu súèiastky tvarovo a rozmerovo zhodným s predlohou.
Štyria najrýchlejší postupujú do  semifinále.

Semifinále: semifinále bude prebieha� v kongresovej sále pred 
obecenstvom úèastníkov konferencie. Sú�ažiaci vytvorí 3D model 
súèiastky na základe novej, nezverejnenej predlohy, ktorú dostane pred 
zaèatím semifinálového kola. Úlohou je vytvori� 3D model súèiastky 
tvarovo a rozmerovo zhodný s predlohou èo najrýchlejšie.
Dvaja ví�azi postupujú do finále.

Finále: pravidlá finálového kola sú identické, ako pri semifinále. 
Najrýchlejší úèastník sú�aže získa hodnotnú cenu a titul: 

PRAVIDLÁ SÚ�AŽE

! CAD DEVIL !

Spoloènos�/ autor, prihlasujúca projekt do sú�aže IPM AWARDS 2013, 
ude¾uje súhlas so spracovaním dát, dobrovo¾ne poskytnutých 
spoloènosti IPM SOLUTIONS, s.r.o. so sídlom Kamenná 11, Prešov-
Šalgovík, za úèelom marketingových èinností, a to na dobu neurèitú, 
pokia¾ nebolo dohodnuté inak. Sú�ažné projekty budú prezentované 
formou web stránky vyhlasovate¾a sú�aže na www.ipmsolutions.sk.

Hodnotenie sú�ažných projektov sa uskutoèní na Technickej 

konferencii Pro/TEK 2013 dòa 3.10.2013, v Kongresovej sále 
hotela SITNO. Hlasovania sa môžu zúèastni� všetci úèastníci stretnutia 
prostredníctvom hlasovacích lístkov. Hodnoti� sa budú prvé 3 miesta. 
Hodnotiacimi kritériami je hlavne dizajnové, projekèné a konštrukèné 
riešenie.

Ví�azné projekty a ich riešitelia budú uvedení v samostatnej sekcii 
webovej stránky www.ipmsolutions.sk, spolu s krátkou prezentáciou 
spoloènosti. Ocenenie získa každý prihlásený projekt a 3 ví�azné 
projekty dostanú hodnotné ceny.

HODNOTENIE

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV A OCENENIA

Sprievodná akcia - sú�až „CAD DEVIL“

Ví�azné projekty „IPM AWARDS 2012"

Sú�až „IPM AWARDS 2013“

1. miesto
TomarkAero, s.r.o.

2. miesto
Ekom, s.r.o.

3. miesto
02_KKCS SjF Zilina

C LIA VD DE
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Informácie o konferencii

Organizátor konferencie

IPM SOLUTIONS, s.r.o.
Kamenná 11
080 01 Prešov

Kontaktná osoba

Andrea Jakubková
IPM Solutions, s.r.o.
A. Kme�a 9, 010 01 Žilina
tel.: 041 507 47 11
fax: 041 507 47 22
e-mail: jakubkova@ipmsolutions.sk

Registrácia

Vyplnený registraèný formulár zašlite najneskôr 
do 27.9.2013. Registraèný formulár nájdete na 
strane è. 4 alebo na internete 
www.ipmsolutions.sk/protek2013.

Partneri konferencie

Úèastníci:

Spoloènos�:

Adresa: Tel./fax/e-mail:

Dátum: Podpis:

Spôsob platby:

v hotovosti pri prezentácii

bankovým prevodom

Èíslo úètu platite¾a

Èíslo úètu príjemcu

2622028322

Kód banky

Kód banky

1100

Suma s 20 % DPH Var. symbol

1810

Pro/TEK konferencia - podmienky registrácie

úèastnícky poplatok 85 eur bez DPH zahàòa:
- konferenèný poplatok 30 eur,
- ubytovanie a strava 55 eur (1 osoba v dvojlôžkovej izbe).

celková cena úèastníckeho poplatku s 20 % DPH je 102 eur.

Záväzne si objednávame úèas� na Pro/TEK konferencii pre          osôb.

Záväzne si objednávame jednolôžkovú izbu pre          osôb.
(za doplatok 20 eur / osoba bez DPH, t.j. 24 eur s DPH).

Pri platbe bankovým prevodom vyplòte nasledujúcu tabu¾ku:

Registraèný formulár: Pro/TEK 2013

"

Poplatok uhraïte do 27.9.2013 a uveïte sumu a èíslo úètu, z ktorého odišla úhrada. Návratku a potvrdenie o úhrade zašlite 

najneskôr do 27.9.2013 na e-mail: jakubkova@ipmsolutions.sk.

Žiadosti na ubytovanie budú vybavované v tom poradí, v akom budú prichádza� záväzné registrácie.

Elektronickú verziu registraèného formulára nájdete na internetovej stránke www.ipmsolutions.sk/protek2013

DP Technology Corp.
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