Asociace pracovníků tlakových zařízení, z.s.

si Vás dovolují pozvat na
odborný seminář k prohloubení znalostí/kvalifikace v oboru s názvem

AKTUÁLNÍ STAV
V OBORU TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ
aneb Kotelny, nádoby, potrubí a JAK NA NĚ?

19. března 2019
Místo konání
Střední odborné učiliště
elektrotechnické

Plzeň

Program
8:30

Registrace

9:00 Odborný program
 Výsledky kontrol a činnost OIP, aktuální mimořádné události

Činnost dozorového orgánu v minulém období, plán činností a kontrol pro rok 2019. Seznámit účastníky s provedenými kontrolami, která zařízení a činnosti budou kontrolována v roce 2019 v rámci „dozorových akcí“. Nejčastější
chyby při kontrolách, šetření havárií tlakových zařízení.
Ing. Vladimír Kinkor – OIP pro Plzeňský kraj

 Návrh nového zákona o VTZ

Rozbor očekávaného nového zákona o vyhrazených technických zařízení (v případě schválení platný od 1. 1. 2020),
záměr autorů, hlavní změny, dopady na státní orgány a organizace, provozovatele VTZ a revizní techniky. Rozbor
připravované nové „vyhlášky 18/1979 Sb.“
Ing. František Jirota – Člen představenstva ATZ, OIP pro Ústecký a Liberecký kraj

 Jak správně uvést nové tlakové zařízení do provozu

Nové tlakové zařízení – kotle, tlakové nádoby, potrubí. Požadavky na kontrolu, přejímky, dokumentaci, uváděni do provozu, doporučené požadavky nad rámec legislativy. Požadavky legislativy pro výrobu versus legislativa pro provoz.
Petr Matěják – Předseda ATZ, PLANTinspekta s.r.o.

 Informace k aktuálním otázkám v oboru

Diskuze všech přednášejících. Upozornění na nejčastější pochybení, mýty a omyly. Informace o nových předpisech. Dotazy z řad účastníků.

 Nízkotlaké kotelny

Pravidla pro správné provozování, údržbu a revidování nízkotlakých kotelen. Co musí splnit provozovatel, co vše se má
kontrolovat a v jakém rozsahu a termínech. Centrální vytápění, průmyslové kotelny, domovní kotelny, bytová družstva.
Ing. Antonín Voříšek – Člen představenstva ATZ

15:00 Předpokládané ukončení semináře
Změna přednášek a přednášejících vyhrazena

orgaNIZaČNÍ PoKYNY
Místo konání:

Organizační garance
(informace, přihlášky, platby):

Střední odborné učiliště elektrotechnické
Vejprnická 56, 318 00 Plzeň

KAPKA PLUS s.r.o.
Krmelínská 831/44b, 720 00 Ostrava – Hrabová
Manažer akce: Ing. Kateřina Látalová, Ph.D.
Tel.: 792 307 805
e-mail: k.latalova@kapkaplus.cz

GPS:

49°44’37.018’’N, 13°20’5.364’’E

Vložné:

A. 1.550,00 Kč – nečlen ATZ
(základ 1.281,00 Kč + 21% DPH 269,00 Kč)
B. 1.400,00 Kč – zvýhodněné vložné pro členy ATZ
(základ 1.157,00Kč + 21% DPH 243,00 Kč)
Vložné obsahuje náklady na organizaci, sborník
přednášek a občerstvení.

KAPKA PLUS s.r.o. je vedená u Krajského soudu
v Ostravě, oddíl C, vložka 65755.
Organizace se řídí obchodními podmínkami uveřejněnými
na
http://www.kapkaplus.cz/files/obchodni_podminky.pdf

Odborná garance:

Daňový doklad bude předán účastníkům semináře
u registrace.
Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře.

ATZ, z.s.
P. O. BOX 42, 431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: 603 180 703, e-mail: atz@seznam.cz

ZÁVaZNÁ PŘIHLÁŠKa
na

Uzávěrka přihlášek: 12. března 2019

Odborný seminář k prohloubení znalostí/kvalifikace v oboru
19. března 2019
Příjmení, jméno, titul:

Závazně objednávám:

...............................................................................................................
Firma / organizace:

 Vložné A. – základní
 Vložné B. – člen ATZ

...............................................................................................................
Ulice:
...............................................................................................................
Město:
...............................................................................................................
PSČ:
Tel.:
........................................
e-mail:

...................................................................

...............................................................................................................
IČ:
DIČ:
........................................

...................................................................

1.550,00 Kč
1.400,00 Kč

Potvrzujeme, že jsme dne...........................uhradili částku
........................................Kč na účet organizátora semináře
KAPKA PLUS s.r.o. vedený u Československé obchodní
banky, č.ú.: 274367934/0300, variabilní symbol: 401901.

Razítko, podpis: ........................................................................
Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě vložného zašlete
nejpozději do 12. března 2019 :
a) e-mailem na adresu k.latalova@kapkaplus.cz,
b) poštou a adresu KAPKA PLUS s.r.o.
Krmelínská 831/44b, 720 00 Ostrava-Hrabová
Platbu za vložné poukažte, prosím,
na účet organizátora akce semináře
KAPKA PLUS s.r.o., č.ú.: 274367934/0300, variabilní
symbol: 401901.

