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Úvodní slovo
Vážení kolegové
Aèkoliv je v této nejisté dobì velmi složité plánovat a pøipravovat odborné vzdìlávací akce, je zcela
nezbytné zachovat kontinuitu vzdìlávání všech odborných specialistù pøipravili jsme tento katalog
vzdìlávacích akcí pro rok 2022, které pro Vás pøipravujeme.
V pøípravì jsou jak tradièní a zavedené akce, které bìží již v nìkolika roènících, tak i øada novinek,
které reagují na zmìny legislativy a pøechod na bezuhlíkovou ekonomiku.
Také vzdìlávací program AKADEMIE APTI bude i v roce 2022 pokraèovat øadou odborných akcí
zejména v oborech vyhrazených technických zaøízení, které pøíští rok èeká významná zmìna
legislativy po více jak 40ti letech.
Vzhledem k aktuální situaci jsou v tuto chvíli termíny i místa konání pouze orientaèní
a budeme je upøesòovat v prùbìhu ledna 2022.
Na základì zkušeností bude každá z akcí pro úèastníky pøístupná jak prezenènì,
tak i on-line prostøednictvím live streamu.
Ať se potkáme na akcích prezenènì, èi on-line, budu se na Vás já i celý organizaèní team
Medim spol. s r.o. tešit.

Jan Lhotský
jednatel Medim, spol. s r.o.

Pøehled pøipravovaných odborných akcí | 2022

Pøípravné kurzy ke zkouškám
odborné zpùsobilosti u TIÈR
Vyhrazená technická zaøízení jsou zaøízení jejichž provoz vykazuje zvýšenou míru rizika. Èinnosti,
jako jsou zkoušky, revize, opravy, montáže nebo obsluhu vyhrazených technických zaøízení smí
provádìt pouze osoby odbornì zpùsobilé, které získají osvìdèení podle stanovených skupin u
Technické inspekce Èeské republiky.
V rámci programu AKADEMIE APTI proto pøipravujeme pravidelné ètvrtletní doškolovací a
pøípravné kurzy pro revizní techniky, montážní pracovníky, osoby odpovìdné, obsluhu a další
odborníky v oblasti vyhrazených technických zaøízení. Souèástí kurzù jsou i uèební skripta.
Pro zájemce o složení zkoušky odborné zpùsobilosti je možné sjednat termín zkoušky na pøíslušné
poboèce TIÈRu.
Pøípravný kurz pro revizní techniky, montážní pracovníky vyhrazených plynových zaøízení
Termín: 22.-23. února 2022
Délka kurzu: 2 dny
Místo: Praha
Pøípravný kurz pro revizní techniky vyhrazených tlakových nádob stabilních skupiny A, B
Termín: 1.-2. bøezna 2022
Délka kurzu: 2 dny
Místo: Praha
Pøípravný kurz pro revizní techniky vyhrazených zdvihacích zaøízení
Termín: únor/bøezen, kvìten/èerven
Délka kurzu: 2 dny
Místo: Praha
Pøípravný kurz pro revizní techniky parních a horkovodních kotlù 3 a 4 tøídy
Termín: listopad
Délka kurzu: 2 dny
Místo: Praha
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Odborné kurzy
MACHINERY 2022
Aktuální legislativní požadavky na bezpeènost provozu strojních zaøízení
Kurz je urèen pro konstruktéry a projektanty strojních zaøízení a technologických celkù, projektové
managery, osoby odpovìdné za provoz, údržbu, BOZP a management kvality, montážní a výrobní
ﬁrmy, revizní techniky, osoby zodpovìdné za nákup a dovoz strojních zaøízení.
Termín: bøezen/duben
Rozsah kurzu: 1 den
Místo: Praha

PED 2022
Pressure Equipment Directive 2014/68/EU
Pokraèování úspìšné a velmi kladnì hodnocené odborné vzdìlávací akce která se zabývá
evropskou legislativou pro tlaková zaøízení, tedy Smìrnicí 2014/68/EU.
Specializovaný kurz AKADEMIE APTI pro výrobce a prodejce tlakových nádob a zaøízení,
manažery kvality, auditory, inspektory, specialisty NOBO a další odborníky øady prùmyslových
odvìtví.
Termín: bøezen/duben
Rozsah kurzu: 1 den
Místo: Praha/Jièín

VÝPOÈTY POTRUBÍ
Specializovaný kurz pro projektanty, konstruktéry, odpovìdné osoby dodavatelù technologických
celkù, specialisty NOBO a další.
Termín: 10.-11. kvìtna 2022
Rozsah kurzu: 2 dny
Místo: Praha/Kutná Hora

PLYN 4.0 2022
Odborná vzdìlávací akce pro specialisty v plynárenství
Nové trendy, technologie a zpùsoby využití plynu, legislativa
Termín: øíjen/listopad
Místo: Praha/Hradec Králové
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Specializované konference
POTRUBÍ 2022
Specializovaná odborná konference zamìøená na problematiku projektování, výstavby inspekcí a
údržby prùmyslových potrubí.
Termín: duben
Místo: Praha/Hradec Králové

VTZ 2022
Odborná vzdìlávací akce zamìøená na aktuální zmìnu legislativy pro vyhrazená technická
zaøízení, která pøichází s nabytím úèinnosti zákona è. 250/2021 Sb. Pro obor se v souèasnosti
pøipravují zcela nové provádìcí pøedpisy, které nahradí letité vyhlášky ze sedmdesátých let.
Termín: duben
Místo: Praha/Telè

KOMPRESORY 2022
Specializovaná vzdìlávací akce zamìøená na distribuci a stlaèování plynù.
Termín: kvìten/èerven
Místo: Praha/Jihlava

Obnova vodohospodáøské infrastruktury 2022
Specializovaná konference pro
Termín: záøí
Místo: Brno

TLAK 2022
22. odborné fórum tlakových zaøízení v energetice, prùmyslu a teplárenství. Nové výzvy v oboru
tlakových zaøízení
Termín: záøí/øíjen
Praha/Hradec Králové

H2 | 2022
Den vodíkových technologií. Odstraòování pøekážek ve výrobì, transportu, skladování a využívání
vodíku
Termín: listopad/prosinec
Místo: Praha/Brno

CHLAZENÍ 2022
Bezpeèný provoz chladících zaøízení. Nová chladiva, technologie a legislativní požadavky na
chladící zaøízení.
Termín: listopad/prosinec
Místo: Praha/Brno

Specializované konference
Vodárenská legislativa
Specializovaná odborná konference zamìøená na problematiku projektování, výstavby inspekcí a
údržby prùmyslových potrubí.
Termín: duben
Místo: Praha/Hradec Králové

BOZP 2022
Odborná vzdìlávací akce zamìøená na aktuální zmìnu legislativy pro vyhrazená technická
zaøízení, která pøichází s nabytím úèinnosti zákona è. 250/2021 Sb. Pro obor se v souèasnosti
pøipravují zcela nové provádìcí pøedpisy, které nahradí letité vyhlášky ze sedmdesátých let.
Termín: duben
Místo: Praha/Telè

... tìšíme se
na shledanou
v sále!

30 let organizujeme a poøádáme...

Hovorèovická 382
250 65 Líbeznice
IÈ: 48953041
DIÈ: CZ48953041
tel.: 606 048 458
tel.: 603 213 386
tel.: 603 213 387
e-mail: konference@medim.cz
www.medim.cz

