
ORGANIZAČNÍ POKYNY 

 

Místo:    Hotel Horal, Rožnov pod Radhoštěm 

Datum:    6.12. – 7.12.2021 

Ubytování a stravování:  zajištěno v místě konání semináře 

Prezence účastníků:  6.12. 2021 od 8:00 hodin 

Ukončení semináře:  7.12. 2021 

1. Účastníci jsou povinni doložit potvrzení o bezinfekčnosti:  

-  certifikát o dokončeném očkování – certifikát je nutno zaslat  

   e-mailem společně s přihláškou  

- potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 (pokud bude v době  

  konání semináře platné) – potvrzení je nutno zaslat  

  e-mailem společně s přihláškou  

- potvrzení o provedeném testu (antigenní test nebo PCR test) –  

 platný test přineste v den konání semináře a je nutno jej předložit před vstupem do sálu  

2. V případě mimořádných opatření se účastnický poplatek nevrací a bude převeden na 

náhradní termín školení. 

3. Pokud dojde ke zpřísňování vládních nařízení, budeme je samozřejmě respektovat. 
 

Účastnický poplatek za 1 osobu: 
 

Účastnický  poplatek (cena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb. ve znění zákona č. 

135/1994 Sb.)  

 Vložné bez DPH ……………………………….3.600,-  Kč 

+  21%  DPH……………………………….……..756,-  Kč 

Ubytování bez DPH…………………………….1.200,-  Kč 

+ 10% DPH……………………………………….120,-  Kč 

celkem…………………………………………..5.676,-  Kč 
 

Účastníci semináře obdrží „Osvědčení o absolvování odborného semináře“. 

Při neúčasti přihlášeného účastníka zaplacené vložné nevracíme, je možné vyslat 

náhradníka. 

Přijetí přihlášky nepotvrzujeme.  Počet účastníků je omezen kapacitou hotelu. 

Závaznou přihlášku a potvrzení o zaplacení účastnického poplatku zašlete na adresu 

DOM – ZO 13, s.r.o., pracoviště Ostrava. 

Všem účastníkům bude po zaplacení vystaven daňový doklad. 

 

Kontaktní adresa:  DOM – ZO 13, s.r.o. 

pracoviště Ostrava  

Válcovní 1244/46 

703 00 Ostrava -Vítkovice 

 

   

Odborný garant: 

Organizační garant: 

Ing. Lumír Ciompa, zástupce vedoucího zkušební organizace 

– tel. 605 571 799 

Marcela Němcová – přihlášky, platby – tel. 777 619 915 

 

   

 Tel.: 596 616 342, e-mail: ova@domzo13.cz   

 

 
                   
                    Vás zve na seminář s názvem 

 
 
 

Školení  
svářečského dozoru 

 (EWE, EWT, EWS, EWP) a dalších 
pracovníků v oblasti svařování. 
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CÍL ŠKOLENÍ 
        

       Cílem je pravidelné školení pracovníků v oblasti svařování. 

 

Školení slouží k udržení a rozvoji odborně technické úrovně 

svářečského personálu a je jednou z podmínek pro získání certifikátu 

příslušné kvalifikace. 

 

Účastníci obdrží „Osvědčení“, které slouží jako doklad o udržování a 

zvyšování kvalifikace.  

 

Součástí školení je setkání účastníků spojené s výměnou zkušeností 

v oblasti svařování a zlepšení spolupráce s certifikační, inspekční 

a zkušební organizací. 

 

 

RÁMCOVÝ ČASOVÝ PROGRAM 
 

Pondělí 6.12.2021 

  8:00 – 10:00  Prezence účastníků 

10:00 – 13:00 Blok přednášek 

13:00 – 14:00 Oběd 

14:00 – 17:30 Blok přednášek 

19:00 Setkání účastníků a výměna zkušeností 

 

Úterý 7.12.2021 

8:00 – 9:00 Snídaně 

9:00 – 11:00 Diskuze a konzultace probírané problematiky. 

 

Poznámka: Pořadí a časy přednášek mohou být upraveny.       

 

 

SEZNAM PŘEDNÁŠEK 

• Zahájení.   

• Aktuální informace z oblasti školení a zkoušení svářečského 

personálu.   

DOM – ZO 13, s.r.o. – pracoviště Ostrava 

• Hybridní svařování Laser-MIG a Laser-TIG. 

Doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Ústav přístrojové techniky AV ČR 

• EN 15085-2 a zkušenosti s jejich aplikací do praxe. 

Petr Pařízek, DOM – ZO 13, s.r.o.  

• Řešení robotizovaných pracovišť firmy LORCH 

Jiří Boháč, LORCHSWEISSTECHNIK, s.r.o. 

• EN 1090-2:2019 – mechanické spoje 

Petr Pařízek, DOM – ZO 13, s.r.o.  

• Problematika 3D tisku kovů navařováním drátu-technologie 

WAAM . 

Doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Ústav přístrojové techniky AV ČR 

• Aktuální změny v oblasti opravárenství na ŽKV u ČD a.s. 

 Milan Kadlec, České dráhy 

• Způsoby a metody navařování hrdel, vsazování odboček na 

ocelové potrubí pod tlakem.. 

Ing. Radislav Poledník, COMPACT WELD s.r.o. 

 


