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MTechnická inšpekcia, a.s. a Slovenská zváračská spoločnosť si Vás dovoľujú pozvať  

na IX. ročník konferencie Bezpečnosť technických zariadení.

Konferencia Bezpečnosť technických zariadení 2017 sa koná  
pod záštitou JUDr. Jána Richtera, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny.

Cieľom konferencie je poskytnúť účastníkom aktuálne informácie z oblasti  
bezpečnosti technických zariadení, preto organizátor tradične oslovuje renomovaných  
odborníkov a lektorov v danej oblasti.

Prednášatelia sa podelia s účastníkmi konferencie o skúsenosti v nasledovných oblastiach:
 � legislatíva v oblasti bezpečnosti technických zariadení
 � úlohy inšpekcie práce z pohľadu bezpečnosti technických zariadení
 �  bezpečnosť ihrísk a športovísk
 �  elektrické rozvádzače
 �  skúsenosti z činnosti inšpekcie práce
 �  bezpečnosť technických zariadení s nebezpečenstvom výbuchu
 �  fľaše pre domácnosť
 �  strojové zariadenia v prevádzke
 �  záväznosť noriem
 �  technický informačný systém na zaistenie bezpečnosti technických zariadení
 �  bezpečné osvetlenie LED technológiou
 �  kontroly vykurovacích sústav a klimatizačných systémov

CIEĽOVÁ SKUPINA
manažéri zodpovední za bezpečnosť strojov a zariadení, prevádzkovatelia
technických zariadení, útvary hlavných mechanikov, špecialisti BOZP,
bezpečnostní technici a autorizovaní bezpečnostní technici, inšpektori
práce, projektanti, revízni technici, výrobcovia technických zariadení,
podnikatelia a vlastníci pracovných prostriedkov, servisné firmy a iní.

PRÍPRAVNÝ VÝBOR 
Ing. Jiří Kurka, riaditeľ technického odboru, Technická inšpekcia, a.s.
JUDr. Vladimír Jurík, vedúci sekretariátu generálneho riaditeľa, Technická inšpekcia, a.s.
Ing. Pavol Radič, predseda, Slovenská zváračská spoločnosť

PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV
v stredu 3. mája 2017 od 9.00 – 10.30 v hale hotela Sitno
Účastníci konferencie pri registrácii predložia doklad o úhrade účastníckeho poplatku!

10.30 ZAČIATOK KONFERENCIE
10.30 – 12.00 OTVORENIE A BLOK PREDNÁŠOK

 � Otvorenie konferencie a organizačné pokyny 
– Ing. Dušan Perniš, Technická inšpekcia, a.s.

 � Legislatíva v oblasti bezpečnosti technických zariadení 
– JUDr. Juraj Vároš, MPSVR SR

 � Úlohy inšpekcie práce z pohľadu bezpečnosti technických zariadení 
– Ing. Michal Horňak, Národný inšpektorát práce

 � Diskusia 

12.00 – 13.30  OBED, UBYTOVANIE

13.30 – 15.30 BLOK PREDNÁŠOK
 � Bezpečnosť ihrísk a športovísk 

– Ing. Patrik Vlček, Transportexpert, s.r.o.

 � Bezpečnosť technických zariadení s nebezpečenstvom výbuchu  
– Ing. Zdeněk Kinšt, Generi Slovakia, s.r.o.

 � Skúsenosti z činnosti inšpekcie práce 
– Ing. Stanislav Berzák, Inšpektorát práce Žilina

 � Elektrické rozvádzače 
– Ing. Rastislav Hreha, Technická inšpekcia, a.s.

 � Diskusia

15.30 – 16.00  PRESTÁVKA

16.00 – 17.30 BLOK PREDNÁŠOK
 � Ochrana zariadení pred bleskom a prepätím z pohľadu bezpečnej  

prevádzky na technických zariadeniach 
– Ing. Ján Kadlečík, Phoenix Contact, s.r.o.

 � Bezpečnosť technických strojových zariadení v prevádzke 
– Ing. Róbert Paška, Technická inšpekcia, a.s.

 � Uplatňovanie a záväznosť noriem 
– JUDr. Vladimír Jurík, Technická inšpekcia, a.s.

 � Diskusia

19.00  VEČERNÝ RAUT 

Program konferencie 3. mája 2017 – streda Vážené dámy a vážení páni,



BEZPEČNOSŤ TECHNICKÝCH ZARIADENÍ 2017               3. – 4. MÁJ 2017, HOTEL SITNO - VYHNE4 BEZPEČNOSŤ TECHNICKÝCH ZARIADENÍ 2017               3. – 4. MÁJ 2017, HOTEL SITNO - VYHNE5

PO
KY

NY

PR
OG

RA
M

Program konferencie 4. mája 2017 – štvrtok
09.00 – 10.30 BLOK PREDNÁŠOK

 � Technický informačný systém pre podporu procesov riadenia  
údržby, kontrol a skúšok technických zariadení v prevádzke 
– Ing. Juraj Bezděk, Sféra, a.s.

 � Optimalizácia inšpekcií na základe kvalifikácie rizika 
– Ing. Peter Brziak, PhD., Slovenská zváračská spoločnosť 

 � Bezpečné osvetlenie LED technológiou v prevádzkach 
– Ing. Július Szaraz, Leader Light, s.r.o.

 � Diskusia

10.30 – 11.00  PRESTÁVKA

11.00 – 12.30 BLOK PREDNÁŠOK
 � Analýza výsledkov z vykonaných kontrol vykurovacích  

sústav a klimatizačných systémov 
– Ing. Ivan Knapko, Slovenská inovačná a energetická agentúra 

 � Fľaše pre domácnosť 
– Ing. Vladimír Auxt, Probugas, a.s.

 � Diskusia
 � Záver

12.30 OBED

ORGANIZÁTOR:   Technická inšpekcia, a.s.
  Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
  IČO: 36653004, DIČ: 2022210608, IČ DPH: SK2022210608

SPOLUORGANIZÁTOR: Slovenská zváračská spoločnosť
  Koceľová 15, 815 94 Bratislava 

 � prihlášky zasielajte prednostne e-mailom (naskenované) na  jurik@tisr.sk
 � alebo faxom na číslo 02 / 492 08 160
 �  alebo písomne na adresu: 

Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
 � na jednu prihlášku je možné prihlásiť jedného účastníka 

  Uzávierka prihlášok je 26. apríla 2017 
 � sekretariát generálneho riaditeľa Technickej inšpekcie, a.s. 

na telefóne: 02 / 492 08 111, email: jurik@tisr.sk  

 � účastnícky poplatok na jednu osobu je 150 EUR bez DPH / 180 EUR s DPH, pričom 
zahŕňa náklady na technické zabezpečenie konferencie, lektorov, občerstvenie počas 
prestávok v rokovaní, večerný raut, obed prvý a druhý deň konferencie, zborník v 
printovej podobe a zborník v elektronickej podobe na USB kľúči

 � účastník  minuloročných konferencií má zľavu 10 EUR z účastníckeho poplatku  
(140 EUR bez DPH / 168 EUR s DPH) 

 � výšku účastníckeho poplatku je potrebné vyznačiť na prihláške! 

  Účastnícky poplatok je nutné uhradiť do 26. apríla 2017 
   prevodným príkazom.
  Číslo účtu v tvare IBAN: SK5581800000007000260365 
       Banka príjemcu: Štátna pokladnica 
       BIC/SWIFT: SPSRSKBA
       Konštantný symbol: 0308
  Variabilný symbol: 03052017 (nutné uviesť)!
  Do správy pre prijímateľa uviesť: KBTZ2017
  Na požiadanie Vám bude vystavená zálohová faktúra
  (kontakt: Andrea Sršňová, e-mail: srsnova@tisr.sk).

  Po ukončení akcie Vám bude poštou zaslaný daňový doklad.
  V prípade neúčasti poplatok nevraciame, ale je možné poslať náhradníka.
  Ubytovanie nie je zahrnuté v účastníckom poplatku!
 

Organizačné pokyny

PRIHLÁŠKY:

INFORMÁCIE POSKYTNE:

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
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HOTEL ***SITNO
 

Ubytovanie v hoteli Sitno*** si účastníci konferencie rezervujú a platia individuálne!

UBYTOVANIE  
 � jednolôžková izba – 65,25 EUR s DPH/noc, vrátane bufetových raňajok
 � dvojlôžková izba – 81,75 EUR s DPH/noc (2 osoby), vrátane bufetových raňajok

 
Upozornenie – uvedené ceny ubytovania sú so zľavou 25 % pre účastníkov  
konferencie pri rezervácii ubytovania do 30. apríla 2017.

STRAVA 
 � obed pre účastníkov konferencie je zahrnutý v účastníckom poplatku,
 � bufetové raňajky sú v cene ubytovania,
 � večera je v rámci večerného rautu.

Vstup do wellness centra (sauny a bazén) je pre účastníkov konferencie v cene ubytovania.

V deň príchodu je možné obsadiť izbu po 14.00 hod.,
v deň odchodu treba izbu uvoľniť do 10.00 hod.

KONTAKT NA HOTEL SITNO 
Recepcia telefón: 045 / 677 21 87, 0908 920 016

V prípade obsadenia všetkých izieb v hoteli Sitno si účastníci konferencie môžu  
zabezpečiť ubytovanie v hoteli Termál, ktorý sa nachádza v blízkosti hotela Sitno.

Autom
V SMERE OD BRATISLAVY 
odbočte z R1 smer => Bzenica 

V SMERE OD BANSKEJ BYSTRICE 
odbočte z R1 smer => Lehôtka p/ Brehmi => Hliník n/Hronom => Bzenica

V obci Bzenica odbočiť smer Vyhne a pokračovať po hlavnej ceste, po 6 km
vedie cesta popri exponáte stíhacieho lietadla, umiestneného naľavo pri ceste.

Pri následnom rázcestí, na ktorom sa nachádzajú smerové tabule k hotelom, 
odbočiť ostro doprava a ďalej ísť nahor strmou úzkou cestou, ktorá vedie až na 
parkovisko pred hotel Sitno.

GPS SÚRADNICE:  N 48.50 40 55
    E 18.79 34 84

Formulár prihlášky a informácie o konferencii nájdete  
aj na webovej stránke Technickej inšpekcie, a.s.

v sekcii Aktuality –> konferencia

www.tisr.sk
a na webovej stránke Slovenskej zváračskej spoločnosti

www.szswelding.sk
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Technická inšpekcia, a.s.
Ústredie Bratislava
Trnavská cesta 56
821 01 Bratislava
tel.:  +421 2 4920 8100
fax: +421 2 4920 8160
e-mail: tisr@tisr.sk

Technická inšpekcia, a.s.
Pracovisko Bratislava
Železničiarska 18
811 04 Bratislava
tel.:  +421 2 5726 7032
fax: +421 2 5726 7041
e-mail: tiba@tisr.sk

IČO: 36653004  
DIČ: 2022210608 
IČ DPH: SK2022210608
Zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Batislava I,
oddiel: Sa, vložka č.: 3919/B

Technická inšpekcia, a.s.
Pracovisko Nitra
Mostná 66
949 01 Nitra
tel.:  +421 37 7920 700
fax: +421 37 7920 750
e-mail: tina@tisr.sk

Technická inšpekcia, a.s.
Pracovisko Banská Bystrica
Partizánska cesta 71
974 01 Banská Bystrica
tel.:  +421 48 4143 226
fax: +421 48 4722 634
e-mail: tibb@tisr.sk

Technická inšpekcia, a.s.
Pracovisko Košice
Južná trieda 95
040 48 Košice
tel.:  +421 55 7208 111
fax: +421 55 7208 124
e-mail: tiko@tisr.sk


