SEMINÁR 2018: NDT LT a nové informácie. Úprava legislatívy Vodného zákona.
Prednášky a konzultácie k problémom skúšania tesnosti v praxi.
Akciou sa zapájame do osláv 100. výročia zaloţenia spoločného štátu Slovákov a Čechov

&
Odborná skupina pre skúšanie tesnosti SSNDT & ŠKS Piešťany
Vás pozývajú
v rámci cyklu periodického zvyšovania odbornej kvalifikácie v odbore NDT LT
na jednodňový seminár zameraný na:
Nové informácie v odbore LT, otázky súvisiace s úpravou legislatívy Vodného zákona,
normy, prístroje, postupy v odbore NDT – skúšanie tesnosti v praxi
Termín seminára : 3.10.2018;

Miesto seminára : Hotel Satelit, Piešťany

Rámcový časový program :
9,00 – 9,30

prezentácia účastníkov

9,30

otvorenie seminára

+ caffé break

Ing. Erich Eckhardt, prezident Slovenskej spoločnosti NDT
Doc. Ing. Pavel Mazal, CSc., prezident Českej spoločnosti NDT,
10,00 – 12,10

1. blok prednášok
prednášajúci:
Ing. Anna Marčeková, riaditeľka odboru Útvaru inšpekcie ochrany vôd, SIŢP
téma: Otázky súvisiace s úpravou legislatívy Vodného zákona
Ing. Jozef Pilát, odborný garant Ústavu súdneho znalectva, Bratislava
téma: Skúšanie tesnosti ako nedielna súčasť kontrol technického stavu skúšaných
objektov. Hodnotenie technického stavu zariadení oprávnenými (kvalifikovanými)
pracovníkmi

12,15 – 12,45

obed

jedáleň

12,50 – 14,50

2. blok prednášok
prednášajúci:
Ing. Peter Ţúbor, ŠKS Piešťany, téma: Nové normy a predpisy v odbore NDT LT „B“
Mgr. David Mazel, Čepro, a.s., ČR, téma: Aplikace nových NDT metod IRT,

ET/SLOFEC a detekce UZ v praxi KTS a LT objektů pro skladování a manipulaci s RL
Zástupcovia vystavujúcich firiem
14,55 – 15,10

prestávka na kávu

caffé break

15,00 – 15,15

ukončenie seminára

odovzdanie certifikátov o absolvovaní seminára

15,20 – 16,30

individuálne konzultácie ku skúšaniu tesnosti
Zástupcovia vystavujúcich firiem

Vestibul: Prezentácia defektoskopických prístrojov firiem NDT zo SR a ČR

Prednášky budú po akcii publikované na webe: www.netesnosti.informacie
ŠKS PIEŠŤANY
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Zvláštne upozornenie :
Účastník školenia (seminára) po jeho skončení obdrţí certifikát o jeho absolvovaní.
Účasť na seminári sa započítava do zoznamu odborných akcií pre recertifikačné konania.

Poplatok za akciu :
86,00.- eur. + 20% DPH; spolu : 103,20,-eur
Spôsob úhrady : po skončení seminára bude vystavená faktúra; štandardná doba úhrady 14 dní
 účastnícky poplatok

V nákladoch je zahrnuté :
 občerstvenie počas seminára
 obed (spoločný obed)

 konzultácie

Publikovanie príspevkov :
Príspevky zo seminára budú uverejnené na adrese www.netesnosti.informácie.sk

GARANTI PODUJATIA :
ING. ANNA MARČEKOVÁ, RIADITEĽKA ÚTVARU INŠPEKCIE
OCHRANY VÔD SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŢIVOTNÉHO PROSTREDIA
& ING. PETER ŢÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY, NDT LT ABC 3.ST.
ING. JOZEF PILÁT, ÚSZ SR, BC. DAVID MAZEL, ČR, ING. PETR POVOLNÝ, LABTECH, ČR

Ochrana osobných údajov
Informácie o spracúvaní osobných údajov účastníkov podujatí organizovaných ŠKS Piešťany
Váţení účastníci našich podujatí!
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov si Vás dovoľujeme informovať o tom, ako spracúvame Vaše
osobné údaje.
Kto je prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov?
Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov je Školiace a konzultačné stredisko Piešťany, Ing.
Peter Ţúbor, (ďalej len „ŠKS Piešťany“), so sídlom ul. A. Dubčeka č.2, 921 01 Piešťany, IČO:
30750555.
V prípade, ţe by ste nás chceli kontaktovať v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov,
napíšte nám na e-mailovú adresu: peter.zubor@nextra.sk .
Aké osobné údaje o účastníkoch spracúvame?
Beţné osobné údaje, a to tituly, meno, priezvisko, údaje o zamestnávateľovi, korešpondenčná adresa,
e-mailová adresa a telefónne číslo, fotografické podobizne.
Poskytnutie a spracúvanie údajov uvedených vyššie je nevyhnutné na účasť na podujatí ŠKS
Piešťany.
Komu ďalej poskytujeme Vaše osobné údaje?
Osobné údaje účastníkov podujatí ŠKS Piešťany môţu byť:
- zverejnené v rozsahu fotografických podobizní na účely preukazovania účasti a informovania
verejnosti o činnosti ŠKS Piešťany a SSNDT,
- poskytnuté tretím osobám, ak sa to vyţaduje na preukazovanie účasti na podujatí, najmä
zamestnávateľovi účastníka podujatia alebo inej osobe, ktorá účastníka na podujatie vyslala,
- výnimočne poskytnuté iným tretím osobám, ak to vyţaduje všeobecne záväzný právny predpis alebo
oprávnený záujem ŠKS Piešťany a SSNDT.
ŠKS PIEŠŤANY
Ing. Peter Ţúbor
ul. A. Dubčeka č. 2
Piešťany
921 01
SLOVENSKO

ŠKS PIEŠŤANY

Telefón :
mobil GSM : + 421 903 438 325
e : peter.zubor@nextra.sk
i : www.netesnosti.informacie.sk
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DIČ : 1033145531
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ŠKOLIACE A KONZULTAČNÉ STREDISKO NDT PRE ODBOR NETESNOSTÍ
PIEŠŤANY
PRIHLÁŠKA NA SEMINÁR
-----------------------------------------SEMINÁR 2018: NDT LT a nové informácie. Úprava legislatívy Vodného zákona.
Prednášky a konzultácie k problémom skúšania tesnosti v praxi.
Termín seminára :

03.10.2018

____________________________________________________________________________________

Organizácia :
_____________________________________________________________________________________

Adresa :
_____________________________________________________________________________________

Účastník seminára p. :
________________________________________________________________________

Dátum a miesto narodenia :
____________________________________________________________________

(pre účely vystavenia Potvrdenia o účasti)
Telefón, mobil :
__________________________________________________________________________________

Zodpovedný pracovník vysielajúcej organizácie:
_____________________________
Telefón, mobil :
/__________/_______________________________________________________________________

Pečiatka vysielajúcej organizácie :

Dátum :

IČO :
_______________________

IČ DPH :
________________________________

Prihlášku pošlite prosím na adresu :

alebo e-mailom : peter.zubor@nextra.sk

ŠKS Piešťany
Ing. Peter Ţúbor
ul. A. Dubčeka č.2
921 01 Piešťany

Poskytnuté osobné údaje budú pouţité na vystavenie POTVRDENIA O ÚČASTI
na odbornom seminári pre potreby účastníka pri recertifikačnom konaní
ŠKS PIEŠŤANY
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V prípade, ţe sa chcete pred, či po akcii ubytovať, prosím kontaktujte :

Hotel Satelit
Námestie J. Murgaša 3921 01 Piešťany
+ 421 33 77 258 33
+ 421 915 718 797
recepcia@hotelsatelit.sk

ŠKS PIEŠŤANY
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GPS súradnice:
48.590499368, 17.833529387

hotel Satelit

strana 4 z 4

