ZEKA plus, s. r. o.,
, Odborný revizní technik ZZ společnost akreditovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky
Vás srdečně zve

Vás srdečně zve na odborný vzdělávací seminář

provádění kontrol technického stavu ocelových a hliníkových konstrukcí
dle ČSN 73 2604 v souvislosti s řadou norem ČSN EN 1090

Organizační
informace:
Registrace, zápis:
Program semináře:

Místo konání:
Dne:
Zahájení:

Hotel Vyhlídka, Pozlovice 206, 763 26 Luhačovice
30.10.2018
v 13:00 hod. (registrace účastníků semináře 12:30 – 13:00 hod.)

12:30 – 13:00

Registrace účastníků semináře.

13:00 – 13:10

Zahájení semináře.


Doklady o provedených revizích a zkouškách ZZ

13:15 – 13:45
- dle ČSN 27 0142:2014
Ing. Miroslav Pulchart, TIČR
13:50 – 14:15



Provádění kontrol ZZ z pohledu platné legislativy
Josef Svoboda, Technik znalec ZZ

14:20 – 15:00



Nejčastější nedostatky při uvádění zdvihacích zařízení na trh nebo do provozu
Ing. Miroslav Pulchart, TIČR

15:05 – 16:00



Prohlídky ocelových konstrukcí ZZ v návaznosti na provádění revizí jeřábů
Josef Svoboda, Technik znalec ZZ

16:00 – 17:00
17:00

Odborná diskuse k přednášené problematice.
Ukončení semináře.

Na základě absolvování vzdělávacího semináře zaměřeného na provádění kontrol ocelových a hliníkových
konstrukcí vč. žebříků, bude účastníkům semináře vystaveno Osvědčení s platností na 2 roky.
Vystavení osvědčení: 1000,-Kč bez DPH

Garant odborného
semináře:
Účastnický
poplatek:

Mgr. Lumír Zezulka
člen Stálého výboru č.1 Rady vlády BOZP
Cena semináře 1.600,- Kč (bez DPH), platbu je nutné provést před konáním odborného semináře na základě zálohové
faktury, kterou vystavíme po obdržení přihlášky na odborný seminář.

Registrace
přihlášek:

Vyplněnou přihlášku zašlete elektronicky nebo poštou nejpozději do 26.10.2018
adresa: ZEKA plus, s.r.o., Jasmínová 876, 763 21 Slavičín
e-mail: rakova@zekaplus.cz, tel.: 577 343 818
Přihlášku Vám zašleme v el. podobě na Vaši emailovou adresu nebo si ji můžete stáhnout z našich webových stránek
www.zekaplus.cz v sekci Semináře.

Možnost
ubytování:

Hotel Vyhlídka, cena ubytování dle aktuálního ceníku hotelu. Ubytování není zahrnuto v ceně semináře, každý účastník si
ubytování hradí sám. Ubytování si můžete zarezervovat na tel. číslech: 577 105 285, 608 434 390 nebo elektronicky na
emailové adrese vyhlidka@vyhlidka.eu.

Možnost
stravování:

V ceně semináře je zahrnuto i občerstvení – čaj, káva, minerální voda.

