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Dům techniky

Ústí nad Labem

si Vás dovolují pozvat na

seminář

asociace poskytovatelù technických informací

i

www.technicka-zarizeni.cz

Tlakové nádoby
Aktuální stav v oboru



Program

08,00 Registrace

08,30 Odborný program

 Šetřené úrazy, nehody, havárie 

 a výsledky kontrol v regionu

 Ing. Milan Mocker

 Oblastní inspektorát práce 

 pro Ústecký a Liberecký kraj

 Nové předpisy pro tlakových zařízení

 Komentář k atualizaci PED z 7/2017

 Ing. Lukáš Turza

 ČVUT v Praze, Fakulta strojní

 Kvalifikace revizního technika 

 tlakových zařízení

 Výklad k testům pro vykonání zkoušek revizního 

 technika tlakových zařízení dle jednotlivých 

 kategorií TZ, konzultace jednotlivých témat 

 zkušebních otázek

 Ing. Roman Řezáč

 Technická inspekce České republiky

 Hydraulické akumulátory

 Zkušenosti s revizemi, servisem, opravami 

 a provozem různých typů 

 hydraulických akumulátorů

 Ing. František Mikulík

 revizní technik, 

 www.hydraulicke-akumulatory.cz

 Prezentace projektu - Předpisy a normy 

 pro technická zařízení on-line

 Připravovaná prezentace aktualizace PED 

 vydané v 7/2017 na webu

 Ing. Miroslav Lhotský

 Asociace poskytovatelů technických informací

15,00 Předpokládané ukončení semináře

Změna přednášek a přenášejících vyhrazena.



Organizační pokyny

Informace, přihlášky, platby:

Medim, spol. s r.o.

Hovorčovická 382, Líbeznice, 25065.

Manager akce: Ing. Miroslav Lhotský

Tel.: 283 981 818, 603 213 387

e-mail: konference@medim.cz

Medim, spol. s r. o. je zapsán v obchodním rejstříku 

Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30795.

Vložné: 1.550,00 Kč 

(základ 1.281,00 Kč + DPH 21% 269,00 Kč)

Vložné obsahuje náklady na organizaci semináře, sborník 

přednášek na CD-ROM a občerstvení.

Organizace akce se řídí Všeobecnými obchodními 

podmínkami Medim, spol. s r.o., které jsou uveřejněny na:

http://www.technicka-zarizeni.cz/odborne-

akce/vseobecne-podminky-ucasti/. 

Svou účastí vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami.

Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě vložného zašlete 

nejpozději do  na adresu: 1. 11. 2017

konference@medim.cz, nebo poštou 

na adresu: Medim, spol. s r.o., Hovorčovická 382, 250 65 

Líbeznice.

Přihlásit se je možné také elektronicky on-line vyplněním 

formuláře na portálu .www.technicka-zarizeni.cz

Platbu za vložné poukažte na účet organizátora semináře 

Medim, spol. s r. o., vedený u Komerční banky, a. s., Praha 2, 

č.ú.: , variabilní symbol , 19-2226570267/0100 071117

konstantní symbol . 0308

Daňový doklad bude předán účastníkům semináře nejpozději 

u registrace.

Účastníci obdrží certifikát o absolvování školení.

© 2017 Medim, spol. s r. o. - všechna práva vyhrazena.
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Dům techniky

Místo konání:

Dům techniky

Veleslavínova 3108/14, 400 11  Ústí nad Labem

GPS:

50.6658625 N, 14.0413286 E

Dopravní spojení:

Zastávka MHD Hilarova, linky č. 2, 7, 15, 51, 53, 55, nebo 

zastávka Stříbrnické nivy, linky č. 52, 53, 54.

Obě zastávky se nachází cca 400m od Domu techniky.

Parkování:

Pro parkování je možné využít parkoviště u Domu techniky 

a komunikace v okolí.



Vyplněný formulář Závazné přihlášky zašlete co nejdříve:

a) e-mailem na adresu konference@medim.cz,

b) poštou na adresu Medim, spol. s r.o., Hovorčovická 

382, 25065  Líbeznice.

Přihlásit se můžete také on-line vyplněním elektronického 

formuláře na portálu www.technicka-zarizeni.cz 

www.technicka-zarizeni.cz


