ORGANIZAČNÉ POKYNY
Registrácia sa koná 21. 03. 2018 od 18.00 hod. alebo 22. 03. 2018 od 08.30 hod do 09.30 hod.
v Starej Lesnej, Kongresové centrum SAV ACADEMIA. Pre záujemcov o ubytovanie je možnosť
ubytovať sa už od 21. 03. 2018 až do 24. 03. 2018 s Vašou sprievodnou osobou.
DOPRAVA
Osobným autom priamo do Starej Lesnej. Vlakom do Popradu a odtiaľ električkou
do Starej Lesnej, pričom odtiaľ je Kongresové centrum SAV ACADEMIA vzdialený cca 900 m.
UBYTOVANIE A STRAVOVANIE
Pre účastníkov seminára je ubytovanie zaistené v Kongresovom centre SAV ACADEMIA v Starej Lesnej.
Ubytovanie si však musí objednať a uhradiť každý účastník sám čo najskôr!
Ceny za ubytovanie v Kongresovom centre SAV ACADEMIA sú: 1 osoba v dvojlôžkovej izbe 33,- €/ noc
a jednolôžková izba 54,10,- €/ noc (obmedzený počet), vrátane raňajok a miestneho poplatku.
Ubytovanie si musíte vopred zaistiť E-mailom alebo telefonicky:
Tel. na recepciu Kongresového centra SAV ACADEMIA: +421/52/4467 464 - 6,
E-mail: recepcia@kcacademia.sk.

V L O Ž N É N A S E M I N Á R : 100,- €
Navrhovaná výška členského v Asociácii technikov zdvíhacích zariadení pre rok 2018 je 50,- €,
Členovia Asociácie technikov zdvíhacích zariadení budú mať vložné na seminár znížené v sume 80,-€
Poplatok za predĺženie platnosti osvedčenia (aktualizáciu) je 40,- €. Tento poplatok sa platí na seminári.
Vo vložnom sú kalkulované časti nákladov na organizáciu seminára, zborník prednášok, občerstvenie
účastníkov, 2 x obed. Účastníci seminára a sprievodné osoby môžu využiť blízke WELLNESS centrum,
či absolvovať atraktívnu jarnú lyžovačku na Skalnatom plese.

s.r.o.

INŽINIERSKO - PORADENSKÁ
A VZDELÁVACIA AGENTÚRA
ASOCIÁCIA TECHNIKOV ZDVÍHACÍCH
ZARIADENÍ so sídlom v ŽILINE

Vás pozýva na VI. celoslovenský:

SEMINÁR PRACOVNÍKOV Z OBLASTI
ŽERIAVOV, ZDVÍHADIEL, POHYBLIVÝCH
PRACOVNÝCH PLOŠÍN

SPRACOVANIE BANKOVEJ OPERÁCIE
P R I P O U Ž I T Í P R E V O D N É H O P R Í K A Z U:
Názov a adresa firmy: WETTRANS Žilina, s. r. o., P. O. BOX 13, 010 08 Žilina
Pobočka banky:Tatra banka, a.s., Žilina
Číslo účtu: 2626858761/1100
Variabilný symbol: 220318
Konštantný symbol: 0308
IČO: 36798550
DIČ: 2022399368
IBAN: SK11 1100 0000 00 2626858761
Registrácia: Zapísaný v obchodnom registri Okr. súdu v Žiline Odd. Sro., vložka č. 19150/L
PRIHLÁSENIE ÚČASTI NA SEMINÁR
Vzhľadom na obmedzenú ubytovaciu kapacitu je UZÁVIERKA záväzných prihlášok pre
účastníkov, vystavovateľov a prednášateľov z ČR a SR dňa 10. 03. 2018! V prípade záujmu o účasť
na seminári odporúčame vykonať rezerváciu ubytovania pre obmedzenú kapacitu čo najskôr!
Žiadame účastníkov, aby záväzné prihlášky pre účasť na seminári zasielali na adresu:
WETTRANS Žilina, s.r.o., P.O.BOX 13, 010 08 Žilina, Slovenská republika
Tel.: 00421/41/5655320, Mobil: 0905 607 718 E-mail: wettrans@wettrans.sk

Stará Lesná, Vysoké Tatry
22. - 23. 03. 2018
Kongresové centrum SAV ACADEMIA

SEMINÁR ZDVÍHADLÁROV JE URČENÝ:
• Výrobcom a dodávateľom zdvíhacích zariadení (ZZ), technického
vybavenia, komponentov ZZ zo SR a ČR.
• Projektantom a konštruktérom ZZ, pracovníkom údržby ZZ.
• Revíznym technikom zdvíhacích zariadení skupín ako sú: žeriavy
a zdvíhadlá, pohyblivé pracovné plošiny a ostatné zdvíhacie
zariadenia.
• Vedúcim pracovníkom organizácií, ktorí vykonávajú činnosti so zdvíhacími
zariadeniami alebo ich vyrábajú.
CIEĽ SEMINÁRA
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so zmenami právnych predpisov
a ostatných predpisov na zaistenie BOZP z oblasti ZZ, oboznámiť ich
s niektorými technickými požiadavkami na bezpečnosť zdvíhacích zariadení a v
diskusii odpovedať na otázky súvisiace s touto problematikou.

ODBORNÍ GARANTI :
Ing. Jozef NOVOTNÝ, Inšpektor zdvíhacích zariadení, Technická inšpekcia, a.s.,
pracovisko Banská Bystrica
Ing. Richard BALLUCH, Ústredný inšpektor zdvíhacích zariadení Technická
inšpekcia, a. s., ústredie Bratislava
ORGANIZAČNÝ GARANT :
Ing. Pavol WETTER
WETTRANS Žilina, s.r.o., P.O.BOX 13
Vysokoškolákov 4
010 08 Žilina

Sekretariát:
Tel.: 041/5655 320
E-mail: wettrans@wettrans.sk
http://wettrans.sk/

ASOCIÁCIA TECHNIKOV ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ
Adresa: Vysokoškolákov 4
010 08 Žilina

Tel.: 041/5655 320
http://asociaciatzz.sk

Na seminári bude aj 2. zasadnutie valného zhromaždenia Asociácie
technikov zdvíhacích zariadení (Asociácia TZZ). Na stránke Asociácie
TZZ: www.asociaciatzz.sk sú zverejnené stanovy, ako aj prihláška pre
členov a pozvánka na seminár. Úhrada členského na rok 2018 bude
možná i priamo na seminári, pričom táto suma je navrhnutá vo výške
50,- €. Starým i novým členom Asociácie TZZ bude po uhradení členského
príspevku na rok 2018 znížené vložné za seminár o 20,-€ na sumu 80,-€.

Spracovanie bankovej operácie pri úhrade členského príspevku:

V poradí VI. seminár nadväzuje na seriál úspešných stretnutí
organizovaných firmou WETTRANS Žilina, s.r.o. a neskôr i Asociáciou
TZZ vo Vysokých Tatrách pre pracovníkov ZZ zo SR a ČR. V zmysle
zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, §16, ods. 4 a vyhl.
MPSVR SR č. 356/2007 Z.z. účastníkom seminára bude na mieste
potvrdené absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy na origináloch
príslušných osvedčení a tým predĺžená ich platnosť o 5 rokov.

a) plnofarebná reklama uverejnená v materiáloch
seminára a texte prednášok.....................................................1 A4 80,- €

IBAN: SK39 1100 0000 0029 4803 8643
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 12018

SWIFT: TATRSKBX
IČO: 50695886

PREZENTÁCIA FIRIEM NA SEMINÁRI

b) reklamná prednáška a výstavka počas seminára...........................200,- €
c) výstavka firmy a reklama počas priebehu seminára.......................150,- €
Prezentáciu aj Vaše požiadavky je potrebné dohodnúť písomne aj telefonicky
do 10. 03. 2018!!!

PROGRAM

SEMINÁRA
12.15 – 12.45 hod.

Diskusia

13.00 – 14.00 hod.

Obed

14.00 – 16.30 hod.

Odborné prednášky

21. 03. 2018 - streda
18.00-20.00 hod.

Možnosť registrácie účastníkov zo SR a ČR
v Kongresovom centre SAV ACADEMIA, Stará
Lesná.

- Štefan FRANČÁK, JUKON, s.r.o., Košice
„Modernizácia regálových zakladačov“.

22. 03. 2018 - štvrtok
08.30 – 09.30 hod.

Registrácia účastníkov v Kongresovom centre SAV
ACADEMIA, Stará Lesná

09.30 hod.

Slávnostné otvorenie VI. Celoslovenského
odborného seminára

09.35 - 11.00 hod.

Odborné prednášky

- Ing. Richard BALLUCH, Technická inšpekcia, a. s., ústredie Bratislava
„Bezpečnosť a spoľahlivosť zdvíhacích zariadení“.
- Ing. Peter POBEŽAL, Asociácia technikov zdvíhacích zariadení, Žilina
„Súčasný stav v oblasti technických noriem pre zdvíhacie
zariadenia“.
- Ing. Rastislav KADAŠI, ŠARK, s.r.o., Strečno
„Vyhláška č. 147/2013 Z.z. (účinná od 1. 7. 2013) BOZP pri
stavebných prácach s nimi súvisiacich a odbornej spôsobilosti na
výkon niektorých pracovných činností (stavebno – montážne
práce) – príloha č. 5“.
-

Prestávka na občerstvenie, kávu

- Ing. Ladislav GRINČ, CSc., Hydraulika strojov, s.r.o., Teplička nad
Váhom
„Hydraulické časti zdvíhacích zariadení“.
- Ing. Jozef NOVOTNÝ, Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Banská
Bystrica
„Zmeny právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“.

- Ing. Tomáš NOVÁČEK, Revízny technik zdvíhacích zariadení, Žďár nad
Sázavou, ČR
„Nebezpečenstvo, riziká a opatrenia v rámci revízií a revíznych skúšok
podľa ČSN 27 01 42“.
- Ing. Petr HOLUB, PH poradce servis, s.r.o. Ostrava, ČR
„Prevádzanie prehliadok oceľových konštrukcií žeriavov a žeriavových
dráh revíznymi technikmi v rámci revízií a skúšok“.
-

Prestávka na občerstvenie, kávu

- Ing. Petr SLIVEČKA, INWIRO, s.r.o., Ostrava – Přívoz, ČR
„Defektoskopia oceľových lán na zdvíhacích zariadeniach“.
- Mgr. Ľudovít SLADEČEK,SGH, s.r.o., Senec
„SGH, s.r.o. – Váš partner pri modernizácii a údržbe zdvíhacích
zariadení“.
16.30 – 17.00 hod.

Diskusia

17.00 – 18.00 hod.

Zasadnutie valnej hromady Asociácie technikov
zdvíhacích zariadení – povedie Ing. Peter POBEŽAL,
predseda

23. 03. 2018 - piatok
09.00 – 11.15 hod.
-

Odborné prednášky

Ing. Jaroslav NISKÁČ, Národný inšpektorát práce, Košice
„Stavebné stroje ako zdvíhacie zariadenia na stavbách a povinné
doklady obslúh týchto zariadení“.

- Miroslav HUTYRA, Technická inšpekcia, a.s., Bratislava
„Merania elektrických veličín žeriavov“.
- Bc. Miroslav NAGY, dipl. z.z., FALCK ACADEMY, s.r.o., Košice
„Kurz prvej pomoci od FALCK ACADEMY – Pre koho, na čo
a podľa čoho...“.
11.15 – 12.00 hod.

Diskusia a ukončenie seminára. Potvrdenie
aktualizácie účastníkom seminára do originálov
prinesených osvedčení na ďalších 5 rokov do
23. 03. 2023.

12.00 hod.

Obed

Počas priebehu seminára ponúkame:
1. Prezentáciu firiem (výrobcov a dodávateľov ZZ z ČR a SR), ktorí sa vopred prihlásia.
2. Účastníkom seminára bude potvrdené absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy
na origináloch osvedčení, ktoré si treba priniesť.
3. Účastníci seminára a sprievodné osoby môžu využiť Wellness centrum vo vedľajšom
hoteli, turistiku s výjazdom na Skalnaté pleso, či výbornú jarnú lyžovačku.
4. Na seminári budeme ponúkať na predaj „Metodický pokyn pre revízie mostových
žeriavov“, ktoré boli spracované v Českej republike v cene 10,- € za kus.
5. Ubytovanie pre záujemcov je možné aj od 21. 03. 2018 a tiež 23. – 24. 03. 2018.
Ubytovanie si treba objednať mailom či telefonicky na recepcii Kongresového centra
SAV ACADEMIA, Stará Lesná. Tel.: +421/52/4467 464 -6,
E-mail: recepcia@kcacademia.sk, http: www.kcacademia.sk

Prezentácia firiem na seminári:
a) Plnofarebná reklama uverejnená v materiáloch seminára a texte prednášok: A4 – 80,-€
b) Reklamná prednáška a výstavka počas seminára:
200,- €
c) Výstavka firmy:
150,- €
Prihlášku na prezentáciu firiem, požiadavky na počet osôb a realizáciu prezentácie (stoly,
panely, elektrická prípojka, atď.) zašlite do 10. 03. 2018 na E-mail firmy WETTRANS Žilina,
s.r.o.: wettrans@wettrans.sk!

