Pozvánka na XIII. ročník
NÁRODNÉ DNI ZVÁRANIA

Hotel Grand Jasná
Demänovská Dolina
5.10. – 7.10.2022

Odborné zameranie konferencie:
•
•
•
•
•
•
•
•

návrh, výroba zváraných výrobkov a opravy a renovácie,
automatizácia, robotizácia zvárania,
kvalita vo zváraní a bezpečnosť pri zváraní,
vzdelávanie, skúšanie a certifikácia personálu vo zváraní a NDT,
zváranie v automobilovom a chemickom priemysle, železničnej doprave, plynárenstve a energetike,
inovatívne metódy vo zváraní a spájkovaní a NDT,
nové normy vo zváraní a skúšaní,
zváranie plastov, nové metódy, zariadenia a polotovary.

Časový harmonogram:
Streda 5.10.2022

Národné dni zvárania

14,00 – 17,00 h.

Registrácia

17,00 – 18,00 h.

Workshop

18,00 – 22,00 h.

Večera

Štvrtok 6.10.2022
07,30 – 09,00 h.

Raňajky

08,00 – 09,20 h.

Registrácia

09,20 – 10,20 h.

Odborný program I

10,20 – 10,40 h.

Prestávka

10,40 – 12,00 h.

Odborný program II

12,00 – 13,30 h.

Obed

13,30 – 14,30 h.

Odborný program III

14,30 – 14,50 h.

Prestávka

14,50 – 17,00 h.

Odborný program IV

18,00 – 22,00 h.

Raut

Piatok 7.10.2022
07,30 – 09,00 h.

Raňajky

09,00 – 10,30 h.

Workshop

Termíny:
•
•
•
•

prihlásenie odbornej prednášky na konferenciu:
oznámenie o prijatí, resp. odmietnutí prednášky:
odovzdanie textu príspevku do zborníka:
zaslanie prihlášky najneskôr do:

5.8.2022
12.8.2022
9.9.2022
21.9.2022

MEDIÁLNY PARTNER KONFERENCIE

Organizačný garant:
Ing. Rut Balogová
mobil: +421 918 821 415, 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, občerstvenie a strava. DPH za ubytovanie a predaj knihy je 10 %
a DPH účastníckeho poplatku je 20 %. 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 vrátane ubytovania. 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 hotelového wellness od 15,00 h. do 21,00 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. Kontakt na hotel Grand Jasná: www.tmrhotels.com/hotel-grand-jasna/sk/.

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

Záväzná prihláška na konferenciu
Národné dni zvárania
5.10. – 7.10.2022
Hotel Grand Jasná, 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 5.10. – 7.10.
(5.10. večera, 6.10. obed a večera)
účastník konferencie 6.10. – 7.10.
(6.10. obed a večera)
účastník konferencie 6.10.
(6.10. obed, bez možnosti ubytovania sa)
prednášateľ (odborná prednáška) 5.10. – 7.10.
(len jeden z autorov, ďalší plný poplatok)
prednášateľ (firemná prednáška) 5.10. – 7.10.
(len jeden z autorov)

cena s DPH (cena bez DPH)
264 € (220 €)
204 € (170 €)
168 € (140 €)
0€
600 € (500 €)

Kniha „Opravy plynovodných potrubí vykonávané technológiou zvárania“

22 € (20 €)

Kniha „Schvaľovanie postupov zvárania kovových materiálov a plastov“

11 € (10 €)

Ubytovanie:

cena s DPH

áno/nie

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

izba obsadená jednou osobou

83,00 € (75,45 €)

izba obsadená dvomi osobami *

47,00 € (42,73 €)

Prístelka

38,00 € (34,55 €)

*/ uveďte meno spolubývajúceho, inak Vám bude pridelený:
ubytovanie, noc 5.10./6.10.

počet nocí x typ izby:

ubytovanie, noc 6.10./7.10.
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

PONUKA ODBORNÝCH KNÍH
„Opravy plynovodných potrubí vykonávané technológiou zvárania“
Autori publikácie: Leždík, V., Koňár, R., Koreňová, N.
Rok vydania:
2020
Obsah knihy :
Predkladaná publikácia jednoduchou a zrozumiteľnou formou
popisuje metodiku opráv výrobných a prevádzkových chýb
plynovodných potrubí. V publikácii sú zhrnuté praktické
skúsenosti získané pri opravách oceľových a plastových
plynovodov, aj so špecifikami popisujúcimi problémy a reálne
podmienky pri oprave plynovodu, ktoré sú vo veľkej miere
vykonávané
technológiou
zvárania
s následným
nedeštruktívnym skúšaním opravovaných častí plynovodu.
Kniha je odborne zameraná do troch oblastí. Prvou oblasťou sú
technológie opráv plynovodov z ocele a plastu a ich praktické
realizácie, druhou oblasťou sú možnosti použitia a obmedzení
nedeštruktívnych kontrol vykonávaných pri opravách, a ich
konkrétna realizácia. Treťou časťou je popis hrozieb a možnosti
zlepšenia bezpečnosti plynovodných potrubí v súčasnosti.

„Schvaľovanie postupov zvárania kovových materiálov a plastov“
Autori publikácie: Leždík, V., Mičian, M., Patek, M.
Rok vydania:
2016
Obsah knihy :
Publikácia popisuje metodiku schvaľovania postupov zvárania
kovových materiálov a plastov. Popisované sú tiež
procesy schvaľovania pri vytváraní návarov, pri priváraní
svorníkov, ako aj spájkovaní. Kniha je rozdelená na 13 kapitol,
pričom každá sa zaoberá požiadavkami na možnosť
schválenia postupu zvárania WPQR rôznych typov materiálov a
rozličných technológií spájania. Kapitoly sú spracované formou
praktických príkladov a popisujú reálne podmienky pri zváraní a
skúšaní vzoriek a rozsah schválenia vypracovaného postupu
zvárania. Rovnako sú uvádzané aj teoretické základy o
zvariteľnosti materiálov popisovaných v danej kapitole, resp.
špecifikách technológie spájania.

