DOM - ZO 13, s.r.o.
pracoviště Praha
Areál VÚ, Podnikatelská 558
190 11 Praha 9 - Běchovice
Sídlo: Litomyšlská 560, 560 02 Česká Třebová
IČ: 25261908, DIČ: CZ25261908

Vás zve na odborný seminář

Seminář pro svářečské dozory a pracovníky
ve svařování

DOM
ZO 13
úterý 30. listopadu 2021 Praha

Seminář je určen pro svářečské inženýry, svářečské technology, pracovníky
nedestruktivního zkoušení a pro ostatní pracovníky z oblasti svařování.
Všichni účastníci obdrží „Osvědčení o absolvování odborného semináře“
(doklad o zvyšování vlastní kvalifikace) a sborník přednášek.
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Odborný garant:
Ing. Miloslav Musil, DOM – ZO 13, s.r.o., ředitel a jednatel společnosti

Organizační garant:
Lenka Brzková, DOM – ZO 13, s. r. o., pracoviště Praha

Seznam odborných přednášek:
● Úvodní slovo, poskytování služeb
Ing. Miloslav Musil
● Novinky z EWF A IAB, trendy, výkony
Ing. Václav Minařík, CSc.

DOM – ZO 13, s. r. o.

CWS ANB

● Vliv dílčích aspektů svařování na únavovou životnost svarů z oceli
S 700MC
Ing. Martin Švec, Ph.D.
TUL Liberec
● Svařování kolejových vozidel a certifikace podle nové normy ČSN
EN 15085-2:2021
Ing. Miloslav Musil
DOM – ZO 13, s.r.o.
● Aktuální změny v oblasti opravárenství na ŽKV u ČD, a.s.
p. Milan Kadlec
České dráhy, a.s.
● Technologie výstavby vodíkových plnicích stanic
Ing. Luděk Mádle, CSc.

APT, spol. s r.o.

● Vzdělávání pro průmyslovou praxi
Ing. David Hrstka, Ph.D.

SVV Praha s.r.o.

● Svařovací materiály, aktuální stav použití a potřebná dokumentace
Ing. Aleš Plíhal
ESAB Vamberk
● Spolehlivé svařovací a odsávací systémy pro uchování zdraví našich
svářečů
Bc. Oldřich Košťál
ABICOR BINZEL
● Přehled nových norem ve svařování
Petr Pařízek
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DOM – ZO 13, s.r.o.

Program semináře:
800 – 900
900 – 1200
1200 – 1300
1300 – 1500

prezence účastníků
odborné přednášky, diskuse
přestávka
odborné přednášky, diskuse

Účastnický poplatek:
Účastnický poplatek zahrnuje vložné a sborník. Cena dohodou je v souladu
se zákonem č. 526/1990 Sb. ve znění zákona č. 135/1994 Sb. Poplatek
k úhradě:
Vložné bez DPH
2.500,00 Kč
21% DPH
525,00 Kč
Celkem k úhradě
3.025,00 Kč
Možnosti způsobu úhrady:
1.
bankovním převodem na číslo účtu 86-123720227/0100,
VS: uveďte IČ Vaší firmy, specifický symbol: 211130, (v poznámce
pro příjemce uveďte jméno účastníka)
2.
v hotovosti u prezence

Organizační pokyny:
1.

2.
3.

4.

Seminář se koná v úterý 30.11.2021 od 9:00 hod v kongresovém sále
Prague East v hotelu DUO, Teplická 492, 190 00 Praha 9
(GPS: 50.1267731N, 14.4859044E).
Spojení: stanice metra Střížkov (hotel Duo dvě minuty pěšky od metra).
Parkování možno v areálu hotelu za poplatek 40,- Kč/1 hod.
Řádně vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději do
20.11.2021 na e-mail: pha@domzo13.cz nebo na adresu: DOM - ZO
13, s.r.o., Areál VÚ, Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 – Běchovice
Účastníci jsou povinni doložit potvrzení o bezinfekčnosti:
- certifikát o dokončeném očkování – certifikát je nutno zaslat
emailem společně s přihláškou
- potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 (pokud bude v době
konání semináře platné) – potvrzení je nutno zaslat
emailem společně s přihláškou
- potvrzení o provedeném testu (antigenní test a/nebo PCR test) –
platný test přineste v den konání semináře a je nutno jej předložit před
vstupem do sálu
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5.

6.
7.

8.

Pracovníci svářečských škol obdrží ceník služeb z oblasti kvalifikace
svářečského personálu na rok 2022 a informace o možnostech
počítačové podpory.
Pokud dojde ke zpřísňování vládních nařízení, budeme je samozřejmě
respektovat.
V případě mimořádných opatření znemožňujících osobní účast,
účastnický poplatek nevracíme a seminář bude realizován formou
webináře.
Informace podává: DOM – ZO 13, s.r.o., pracoviště Praha
e-mail: pha@domzo13.cz, tel: +420 222 364 571,
Lenka Brzková, mobil: +420 725 955 097
Vladimíra Korelová, mobil: +420 777 619 918

Připravované akce:
●

Kurzy mezinárodních svářečských inženýrů (IWE), technologů
(IWT) a specialistů (IWS)
Termíny: 17.01.2022– 16.05.2022 kurz IWE
17.01.2022 – 11.05.2022 kurz IWT
17.01.2022 – 09.05.2022 kurz IWS
Místo konání: Svářečská škola ARTWELD, Ještědská 218/105,
460 08 Liberec

•

Školení, kvalifikační zkoušky a certifikace pracovníků NDT podle
ČSN EN ISO 9712
Termíny: 07.03. – 11.03.2022 školení NDT PT2 podle ISO 9712
21.03. – 25.03.2022 školení NDT VT2 podle ISO 9712
25.04. – 29.04.2022 školení NDT VT2 podle ISO 9712
Další termíny budou vypsány v průběhu roku 2022 a zveřejněny na
webu http://www.domzo13.cz/vzdelavani/vzdelavani.html



Pravidelné školení pověřených svářečských techniků CWS ANB
Termíny a listina pro zapsání na školení pověřených techniků bude
k dispozici na semináři.

Místo konání školení NDT:
DOM-ZO 13, s.r.o
Areál VÚ, Podnikatelská 558
190 11 Praha 9 – Běchovice
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