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Vážené dámy a vážení páni,  
 
Technická inšpekcia, a.s. a Slovenská zváračská spoločnosť si Vás dovoľujú pozvať na XI. ročník konferencie 
Bezpečnosť technických zariadení.

Konferencia Bezpečnosť technických zariadení 2019 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 BOZP

 » bezpečnosť strojových zariadení 

 » úrazy spôsobené technickými zariadeniami

 » drony a ich využitie pri kontrole technických zariadení

 » ATEX

 » bezpečnosť na detských ihriskách a športoviskách

 » osvetlenie národného štadióna

 » požiare technických zariadení

 » preventívne opatrenia pri prevádzke technických zariadení

 » trhový dohľad

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, riaditeľ organizačno-právneho odboru, Technická inšpekcia, a.s.
Ing. Pavol Radič, predseda, Slovenská zváračská spoločnosť

Prezentácia účastníkov
v utorok 14. mája 2019 od 9.00 – 11.00 v hale Wellness Hotela Chopok **** 
 
 
 
 

Účastníci konferencie pri registrácii predložia doklad o úhrade účastníckeho poplatku
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Program konferencie 
U T O R O K 1 4 .  M Á J  2 0 1 9

11.00 ZAČIATOK KONFERENCIE

11.00 – 12.30 OTVORENIE A BLOK PREDNÁŠOK
 » Otvorenie konferencie

– Ing. Dušan Perniš, Technická inšpekcia, a.s.

 »  Legislatíva v oblasti BOZP a skúsenosti z aplikačnej praxe
– JUDr. Romana Hurtuková, PhD., MPSVR SR

 »  Skúsenosti z výkonu trhového dohľadu
– Ing. Daniela Gecelovská, Národný inšpektorát práce

 »  Diskusia

12.30 – 13.30  OBED

13.30 – 15.30 BLOK PREDNÁŠOK
 »  Vplyv výroby a prevádzky konštrukcií na ich spoľahlivosť a bezpečnosť

– Ing. Ľuboš Mráz, PhD., Slovenská zváračská spoločnosť 

 »  Úvod do problematiky zariadení do výbuchu (ATEX I a ATEX II)
– Ing. Ján Vencel, Technická inšpekcia, a.s.

 »  Implementácia štandardov ATEX na prevádzke čpavok 4
– Ing. Jaroslav Széplaky, Duslo Šaľa, a.s.

 »  Využitie dronov na vizuálne a termálne inšpekcie technických zariadení
– Ing. Juraj Dudáš, Slovenská asociácia bezpilotných prostriedkov a systémov

 »  Diskusia
 
15.30 – 16.00  PRESTÁVKA

16.00 – 18.00 BLOK PREDNÁŠOK
 » Bezpečnosť strojových zariadení v prevádzke

– Ing. Róbert Paška, Technická inšpekcia, a.s.   

 » Bezpečnosť na detských ihriskách a rekreačných športoviskách
– Ing. Samuel Maljarčik, Technická inšpekcia, a.s.   

 » Iný prístup k bezpečnosti
– Ing. Juraj Lipták, Západoslovenská distribučná, a.s.

 »  Diskusia

19.00  VEČERNÝ RAUT
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Program konferencie 
S T R E DA 1 5 .  M Á J  2 0 1 9

09.00 – 10.30 BLOK PREDNÁŠOK  

 » Preventívne opatrenia pri prevádzke technických zariadení
– Ing. Martin Demčák, Slovnaft, a.s. 

 » Rozbor zistených nedostatkov pri výkone OP a OS a identifikácia ich príčin 
– Ivan Orth a Ladislav Hnilica, Eustream, a.s.   

 » Osvetlenie národného štadióna 
– Ing. Roland Páleník, Philips Slovakia, s.r.o.    

 »  Diskusia

10.30 – 11.00  PRESTÁVKA

11.00 – 12.30 BLOK PREDNÁŠOK 

 »  Požiare technických zariadení
– npor. Ing. Pavol Dubaj, Slovenská asociácia hasičských dôstojníkov 

 »  Príčiny havárií technických zariadení – príklady reálnych havárií  
a metódy zisťovania ich príčin
– plk. Ing. Pavol Hrdý, Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru SR  

 »  Diskusia 

 »  Záver

12.30 OBED
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Organizačné pokyny 
 

Organizátor     Spoluorganizátor
Technická inšpekcia, a.s.   Slovenská zváračská spoločnosť 
Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava  Koceľová 15, 815 94 Bratislava 
IČO: 36653004, DIČ: 2022210608,  
IČ DPH: SK2022210608

Prihlášky
 » prihlásiť sa môžete cez online formulár na webovej stránke www.tisr.sk

 » e-mailom (naskenované prihlášky) na: koczmanova@tisr.sk

 » alebo písomne na adresu: Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava

Uzávierka prihlášok je 7. mája 2019

Informácie 
 » informácie o konferencii poskytne sekretariát generálneho riaditeľa Technickej inšpekcie, a.s.  

(telefón: 02/492 08 100, email: koczmanova@tisr.sk)

 » informácie o spracúvaní osobných údajov účastníkov konferencie nájdete na webovej stránke www.tisr.sk  
v sekcii Výchova a vzdelávanie – Konferencia BTZ

Účastnícky poplatok
 » účastnícky poplatok na jednu osobu je 165 EUR bez DPH / 198 EUR s DPH, pričom zahŕňa náklady na  

technické zabezpečenie konferencie, lektorov, občerstvenie počas prestávok v rokovaní, večerný raut, raňajky  
a 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  
(155 EUR bez DPH / 186 EUR s DPH) 

 » výšku účastníckeho poplatku je potrebné vyznačiť na prihláške!

Účastnícky poplatok je nutné uhradiť do 7. mája 2019 prevodným príkazom
Číslo účtu v tvare IBAN: SK5581800000007000260365  Banka príjemcu: Štátna pokladnica 
BIC/SWIFT: SPSRSKBA  KS: 0308  VS: 14052019 (nutné uviesť)!
Do správy pre prijímateľa uviesť: KBTZ2019

Na požiadanie Vám bude vystavená zálohová faktúra (kontakt: Mária Viglašová, e-mail: viglasova@tisr.sk).

Po ukončení akcie Vám bude poštou zaslaný daňový doklad.
V prípade neúčasti poplatok nevraciame, ale je možné poslať náhradníka.

http://www.tisr.sk
mailto:koczmanova%40tisr.sk?subject=
mailto:koczmanova%40tisr.sk?subject=
mailto:viglasova%40tisr.sk?subject=
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Ubytovanie 

Ubytovanie vo Wellness Hotel Chopok **** nie je zahrnuté v účastníckom poplatku a účastníci 
konferencie si ubytovanie rezervujú a platia individuálne! 

 » izba (obsadená 1 alebo 2 osobami) – 99,90 EUR s DPH/noc 

 » rodinná izba (obsadená 3 alebo 4 osobami) – 161,10 EUR s DPH/noc 

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.

Strava a služby
 » raňajky a obedy pre účastníkov konferencie sú zahrnuté v účastníckom poplatku

 » večera je v rámci večerného rautu

Rezervácia ubytovania
Účastníci konferencie majú možnosť rezervovať si ubytovania priamo prostredníctvom on-line  
rezervačného systému, a to nasledovným spôsobom: 

 » otvorenie webovej stránky www.hotelchopok.sk

 » vyplnenie všetkých potrebných údajov v rezervačnom formulári

 » do kolónky „PROMO KOD“ zadanie kódu: BTZ

Poznámka: Pod týmto kódom sa účastníkom konferencie zobrazí špeciálna dohodnutá cena a dostanete  
potvrdenie so službami, ktoré sú zahrnuté v cene.

http://www.hotelchopok.sk
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Kontakt na Wellness Hotel Chopok **** » Demänovská Dolina 20, 031 01 Liptovský Mikuláš

 » Tel.: +421 911 611 386, +421 917 394 510, +421 44 559 14 90

 » E-mail: rezervacie@hotelchopok.sk

GPS súradnice hotela: N: 49.019817 E: 19.576896

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

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

www.szswelding.sk

mailto:rezervacie%40hotelchopok.sk?subject=
http://www.tisr.sk
http://www.szswelding.sk


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

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

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

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

25 rokov
sa staráme o bezpečnosť 
Vašich zariadení


