Pozvánka na XI. ročník
NÁRODNÉ DNI ZVÁRANIA

Hotel Ski & Wellness Residence Družba
Demänovská Dolina
18.9. – 20.9.2019

HLAVNÝ SPONZOR KONFERENCIE

Odborný program:

Streda 18.9.2019

Registrácia

14,00 – 17,00 h.

Streda 18.9.2019

Workshop

17,00 – 18,00 h.

Streda 18.9.2019

Večera

18,00 – 22,00 h.

Štvrtok 19.9.2019

Raňajky

07,30 – 09,00 h.

Štvrtok 19.9.2019

Registrácia

08,00 – 09,20 h.

Štvrtok 19.9.2019

Odborný program I

09,20 – 10,20 h.

Otvorenie konferencie generálnym riaditeľom VÚZ.
Ing. Ľuboš Lopatka, PhD., VÚZ Bratislava
Zváranie kútových zvarov pri opravách plynovodoch.
doc. Ing. Viliam Leždík, PhD., SPP – distribúcia, a.s., Žilina
Prezentácia spoločnosti Solík SK s r.o. Považská Bystrica.
Martin Solík, Solík Sk s.r.o., Považská Bystrica
Štvrtok 19.9.2019

Prestávka

10,20 – 10,40 h.

Štvrtok 19.9.2019

Odborný program II

10,40 – 12,00 h.

Zmeny mikrošktruktúry a mechanických vlastností teplom ovplyvnenej oblasti zvarového spoja tenkých plechov z ocele
S960MC.
doc. Ing. Miloš Mičian, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Žilina
Produktové novinky Fronius 2019.
Ing. Martin Marton, Fronius Slovensko, s.r.o., Trnava
Problematika poruchy hrubostenného kotlového telesa.
doc. Ing. Ján Bošanský, CSc., VÚZ Bratislava, doc. Ing. Jozef Pecha, CSc., Energoinvest, a.s. Bratislava
NMH s.r.o. profesionáli v oblasti zvárania a montáže.
Ing. Jozef Maňko, NMH, s.r.o., Sereď
Štvrtok 19.9.2019

Obed

12,00 – 13,30 h.

Štvrtok 19.9.2019

Odborný program III

13,30 – 14,30 h.

Lasorové čistenie karosárenských Alu-dielov pred procesom laserového zvárania.
Karol Procházka, Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava
Zváranie MMA potrubia tranzitného plynovodu v polohe PJ, elektródou D = 3,2 mm na koreňovú a výplňovú vrstvu
a elektródou D = 4 mm na kryciu vrstvu.
Bc. Ján Boroš, MTF STU Trnava, Ing. Ivan Uhnák, PBP – POWER BOILERS & PIPING, a.s., Levice
Svařování při výrobě a montáži ocelových konstrukcí.
Ing. Alan Malec, QUALIFORM, a.s., Brno
Štvrtok 19.9.2019

Prestávka

14,30 – 14,50 h.

Štvrtok 19.9.2019

Odborný program IV

14,50 – 17,00 h.

Možnosti obnovy funkčných plôch vstrekovacích zápustiek.
prof. Ing. Janette Brezinová, PhD., prof. Ing. Ján Viňáš, PhD., Ing. Miroslav Džupon, Ing. Jakub Brezina, Technická
univerzita v Košiciach, Košice
Odolnosť povrchových vrstiev voči vybraným tribodegradačným faktorom.
prof. Ing. Ján Viňáš. PhD., prof. Ing. Janette Brezinová, PhD., Ing. Miroslav Greš, Ing. Henrich Sailer, Technická
univerzita v Košiciach, Košice
Trecie zváranie s premiešaním – priemyselné aplikácie.
Ing. Miroslav Jáňa, PhD., VÚZ Bratislava
The 72ND IIW Annual Assembly and International Conference 2019 is being held in Bratislava, 7-12 July 2019.
Ing. Peter Ďurík, VÚZ Bratislava
Novelizácia STN 05 0705:2019 a jej aplikácia v praxi.
Dušan Koterba, VÚZ Bratislava
Nové normy z oblasti zvárania a skúšania vydané od septembra 2018 do augusta 2019.
Ing. Miroslav Murčo, VÚZ Bratislava
Štvrtok 19.9.2019

Raut

18,00 – 22,00 h.

Piatok 20.9.2019

Raňajky

07,30 – 09,00 h.

Piatok 20.9.2019

Workshop

07,30 – 10,30 h.

SPONZORI KONFERENCIE

MEDIÁLNY PARTNER KONFERENCIE

Organizačný garant:
Mgr. Martina Dubinová
mobil: +421 915 698 986, e-mail: vzdelavanie@vuz.sk

Kam zaslať prihlášku:
na e-mail: vzdelavanie@vuz.sk. Každá prihláška musí byť potvrdená o prijatí e-mailom od organizátora. Ak
nedostanete takého potvrdenie, tak prosím kontaktujte organizačného garanta.

Spôsob ukončenia:
Účastníci konferencie dostanú potvrdenie o absolvovaní, ktoré je jednou z podmienok na obnovenie si certifikátu po 3
rokoch pre certifikovaný personál (IWE, IWT, IWS, IWIP, IWP). Táto konferencia je schválená certifikačným orgánom
pre certifikáciu personálu vo VÚZ ako vzdelávacia aktivita na zvyšovanie si kvalifikácie.

Účastnícky poplatok:
V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na konferencii, 1 ks zborníku na USB kľúči, občerstvenie a strava. V prípade,
že sa chcete zúčastniť konferencie spolu so sprevádzajúcou osobou (t.j. manžel/ka, partner, dieťa), tak Vám pripravíme
cenovú ponuku na vyžiadanie.

Spôsob úhrady:
Poplatok za konferenciu uhraďte vopred prevodným príkazom na účet organizátora po potvrdení, že evidujeme Vašu
prihlášku a máme voľné kapacity ubytovania. Platba na mieste v hotovosti nie je možná! Až po úhrade poplatku sa
prihláška bude evidovať ako záväzná a účastník bude mať objednané všetky služby. V prípade neúčasti záväzne
prihláseného účastníka alebo zrušenia účasti, účastnícky poplatok a poplatok za ubytovanie nebude vrátený. Zastúpenie
účastníka je možné.
Údaje o organizátorovi:

VÚZ, Račianska 71, 831 02 Bratislava
IČO: 36065722, IČ DPH: SK2020262310

Bankové spojenie:

VÚB Bratislava, VS 215 2800 20
IBAN: SK91 0200 0000 0000 3133 4062, SWIFT: SUBASKBX

Ubytovanie:
Po vyčerpaní rezervovanej kapacity ubytovania, nezaručujeme možnosť ubytovania sa v tomto hoteli. V cene
ubytovania sú raňajky, miestny poplatok, parkovanie zdarma a vstup do bazéna od 7,30 h. do 10 h. V deň príchodu je možné
obsadiť izbu po 14 h. a v deň odchodu je nutné opustiť izbu do 10 h. Medzi ponuku hotela patrí: bazén, sauna, vírivá vaňa,
masáž, biliard. Kontakt na hotel Družba: www.druzbahotel.sk.

Stravovanie:
Stravovanie je zabezpečené pre všetkých účastníkov konferencie a je zahrnuté v účastníckom poplatku.

Záväzná prihláška na konferenciu
Národné dni zvárania
18.9. – 20.9.2019
hotel Ski & Wellness Residence Družba, Demänovská Dolina
Meno účastníka konferencie, titul:
Funkcia:
tel.

e-mail:

Názov, adresa firmy:
Banka:

IBAN:

IČO:

IČ DPH:

Účastnícky poplatok:
(účasť na konferencii, 1 ks zborníku na USB kľúči, strava)
účastník konferencie 18.9. – 20.9.
(18.9. večera, 19.9. obed a večera)
účastník konferencie 19.9. – 20.9.
(19.9. obed a večera)

cena s 20% DPH (cena bez DPH)

Ubytovanie:

cena s DPH

240 € (200 €)
198 € (165 €)
áno/nie

cena s 10 % DPH (cena bez DPH)
za noc a osobu

izba obsadená jednou osobou, noc 18.9./19.9. a 19.9./20.9.

77 € (70,00 €) x 2 = 154 €

izba obsadená dvomi osobami, noc 18.9./19.9. a 19.9./20.9.*

39 € (35,46 €) x 2 = 78 €

izba s balkónom obsadená jednou osobou, noc 18.9./19.9. a 19.9./20.9.

86 € (78,18 €) x 2 = 172 €

izba s balkónom obsadená dvomi osobami, noc 18.9./19.9. a 19.9./20.9.*

44 € (40,00 €) x 2 = 88 €

izba obsadená jednou osobou, noc 18.9./19.9.

77 € (70,00 €)

izba obsadená dvomi osobami, noc 18.9./19.9.*

39 € (35,46 €)

izba obsadená jednou osobou, noc 19.9./20.9.

87 € (79,09 €)

izba obsadená dvomi osobami, noc 19.9./20.9.*

44 € (40,00 €)

izba s balkónom obsadená jednou osobou, noc 18.9./19.9.

86 € (78,18 €)

izba s balkónom obsadená dvomi osobami, noc 18.9./19.9.

44 € (40,00 €)

izba s balkónom obsadená jednou osobou, noc 19.9./20.9.

96 € (87,27 €)

izba s balkónom obsadená dvomi osobami, noc 19.9./20.9.

49 € (44,55 €)

*/ uveďte mená spolubývajúcich, inak Vám budú pridelení:
Cena celkom:
(účastnícky poplatok a ubytovanie)
Pri úhrade na účet VÚZ v informáciách pre prijímateľa platieb treba uviesť meno/mená účastníka/ov konferencie.
Storno podmienky: V prípade neúčasti záväzne prihláseného účastníka účastnícky poplatok nebude vrátený. Zastúpenie účastníka je
možné.
Bankové spojenie: VÚB Bratislava, VS 215 2800 20, IBAN: SK91 0200 0000 0000 3133 4062, SWIFT: SUBASKBX
Spoločnosť VÚZ spracúva Vaše osobné údaje uvedené v tejto prihláške v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej „Nariadenie“) ako
prevádzkovateľ, za účelom plnenia zmluvného vzťahu vyplývajúceho z tejto prihlášky a archivuje ich po dobu 2 rokov. Aby sme naplnili zákonné
požiadavky a zaistili riadny chod Spoločnosti, k Vašim osobným údajom majú prístup aj tretie subjekty. Ide najmä o našich poskytovateľov IT
služieb, advokátov a spoločnosti, ktoré nám poskytujú účtovné, daňové, poradenské a iné služby, s ktorými máme uzatvorenú korektnú zmluvu
o spracúvaní osobných údajov. Tieto Vaše osobné údaje taktiež môže Spoločnosť využiť na zaslanie informácii o plánovaných vzdelávacích
aktivitách. Informácie o možnosti uplatnenia Vašich práv v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v zmysle Nariadenia sú zverejnené na
webovom sídle Spoločnosti www.vuz.sk.

...............................................................................
podpis účastníka konferencie

V............................................................... dňa ...................................................... ...............................................................................
podpis zodpovednej osoby a pečiatka firmy

