
OZNÁMENIE O PLATBE: 
 

Potvrdzujeme, že sme uhradili účastnícky poplatok za 

(meno, priezvisko, titul) 

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

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

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

 

Rozpis účastníckeho poplatku: 

vložné..................................................... ,- Eur 

aktualizačná OP .................................... ,- Eur 

SPOLU .................................................. ,- Eur 

 

Prostredníctvom príkazcu k úhrade na ťarchu účtu: 
 

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

V prospech účtu:0283755082/0900 SLSP - Piešťany 

Variabilný symbol: 1112 

IČO: 37851594 

DIČ: 2021898087 

IBAN: SK4809000000000283755082 

SWIFT CODE: GIBASKBX 

 

Vložné je možné uhradiť aj poštovou poukážkou typu H 

(k dispozícii na každej pošte v SR) na adresu: 

SSMM-L, Bodona 92, 921 01 Piešťany 

 

Úhrada účastníckeho poplatku v hotovosti na 
mieste je možná iba vo výnimočných 
prípadoch po predchádzajúcom dohovore. 
 
Info: 0903 / 485 090; 033 / 76 273 90, rouzz@rouzz.sk 

 

IFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV: 
 

Termín a miesto konania: 
9. – 10. novembra 2016 

Kursalón (Kúpeľná dvorana), Piešťany 
 

Prihlásenie: 

Riadne vyplnenú prihlášku s  potvrdením o  úhrade 
účastníckeho poplatku zašlite na adresu: 
SSMM-L, Bodona 92, 921 01  Piešťany, 
fax.: 033/7627390, e-mail: rouzz@rouzz.sk 
 
Uzávierka prihlášok:   27. 10. 2016 

Počet miest v sále obmedzený 
 

Účastnícky poplatok: 
Vložné ............................................. 110,- Eur  / osoba 

Vložné zahŕňa: zborník, obedy, raut - večerný 

spoločenský a kultúrny program, náklady spojené 

s prípravou konferencie a úhrady prednášajúcim. 
 

Aktualizačná odborná príprava........ 30,- Eur / osoba 
v rámci konferencie je možnosť absolvovať aktuali- 

začnú odbornú prípravu revíznych technikov ZZ 

a bezpečnostných technikov.  
 

Ubytovanie: 
Ubytovanie nezaisťujeme! Ubytovanie si zaisťuje a 
hradí účastník individuálne na recepcii ubytovacieho 
zariadenia. Možnosť ubytovania: 
Hotel Anne-Mary, Magnólia, Penzión Laila, Vila VEREŠ 

http://www.trivago.sk/ 

ďalej hotely kúpeľov: www.spa-piestany.sk 
 

Upozornenie: 

Pri neúčasti na konferencii sa účastnícky poplatok 
nevracia, je možné vyslať náhradníka. Zborník Vám 
zašleme poštou. 

 
 

 
 

 

Vás  pozýva na odbornú konferenciu 
s medzinárodnou účasťou 

 v oblasti 
 

ZZDDVVÍÍHHAACCÍÍCCHH  ZZAARRIIAADDEENNÍÍ  

AA  MMOOTTOORROOVVÝÝCCHH  VVOOZZÍÍKKOOVV  
v rámci konferencie je možnosť absolvovať  

aktualizačnú odbornú prípravu  
revíznych technikov ZZ 

 
  
  

9. - 10. novembra 2016 
Kursalón (Kúpeľná dvorana),  

Beethovenova 5, Piešťany 
 

odborný garant konferencie 
 

 

 

 
 

mediálny partner konferencie 
 

 
 



CIEĽ KONFERENCIE: 
 

Odborná konferencia je určená pre prevádzkovateľov, 

opravárov, údržbárov, revíznych technikov zdvíhacích 

zariadení, výrobcov, dovozcov a predajcov zdvíhacej 

techniky a motorových vozíkov, ako aj vzdelávacie 

organizácie a  bezpeč. technikov vykonávajúcich 

výchovu a vzdelávanie na motorových vozíkoch. 

Cieľom konferencie je oboznámenie o novej platnej 

legislatíve (zákony, vyhlášky, nariadenia vlády 

a normy), nových druhoch a konštrukciách zdvíhacích 

zariadení a motorových vozíkoch, nedostatkoch a 

 úrazoch pri prevádzke zdvíhacích zariadení 

a motorových vozíkoch, ako aj nových mazadlách pre 

vykonávanie údržby zdvíhacích zariadení a motorových 

vozíkov. 

PROGRAM KONFERENCIE: 
 

Streda 9. 11. 2016 

08:15 – 09:15 – prezentácia 

09:15 – 09:30 – zahájenie 

09:30 – 12:00  – odborné prednášky 

12:00 – 13:00 – obed 

13:00 – 16:00 – odborné prednášky 

16:00 – 17:00 – panelová diskusia 

od 19:00 – raut-spoločenský a kultúrny program 

Štvrtok 10. 11. 2016  
09:00 – 11:00 – odborné prednášky 

11:00 – 12: 00 – panelová diskusia 

12:00 – 13:00 – obed 

 Súčasťou konferencie bude aj predstavenie 

výrobných programov a  noviniek firiem v  oblasti 

zdvíhacích zariadení a motorových vozíkov. 

TÉMY ODBORNEJ KONFERENCIE: 
 
 

 Zmeny v právnych predpisoch, novela zákona    
NR SR č. 124 / 2006 Z.z., vyhl. MPSVaR č. 
508 / 2009 Z.z. a vyhl. 356 / 2007 Z.z. a ich 
pripravované novely 
Ing. Tamara PACEKOVÁ - Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny 
 

 Činnosť NIP, povinnosti prevádzkovateľov 
zdvíhacích zariadení a motorových vozíkov, 
praktické skúsenosti NIP z dozoru a rozbor 
úrazovosti v oblasti zdvíhacej techniky 
a motorových vozíkov za rok 2014 a 2015. 
Ing. Jaroslav NISKÁČ a Ing. Ján TRCKA - 
Národný inšpektorát práce Košice 
 

 Zistené nedostatky pri prevádzke žeriavov 
a motorových vozíkov v organizáciách a zistené 
nedostatky pri činnosti revíznych technikov 
zdvíhacích zariadení a školiteľov obslúh 
motorových vozíkov. 
Marián IVANOV - predseda SSMM-L, Piešťany 
 

 Používanie moderných mazadiel na oceľové laná, 
ozubené prevody, reťaze, ložiská a iné od firmy 
ELASKON 
Štepánka HOLEŠOVÁ – ELASKON - Drážďany 
 

 Skúsenosti z preberania nových zariadení 
Ing. Jiří ŠTEFEK – ArcelorMittal - Ostrava 
 

 Elektronicky riešená stabilizácia rozhúpania 
bremena a zabránenie šikmých ťahov pri zdvíhaní 
bremena 
Milan PODHORSKÝ - ROUZZ - Piešťany 
 

 Prednáška pre technikov BOZP absolvujúcich 
AOP. 

 Informácia o príprave bezpečnostných technikov 
na vykonávanie výchovy a vzdelávania obslúh 
motorových vozíkov 
Marián IVANOV - predseda SSMM-L, Piešťany 
 

Zmena programu vyhradená 
 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 
 

Účastník (meno, priezvisko, titul) 

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

.................................................................................... 
Počet osôb: ................................................................ 
Názov organizácie: .................................................... 

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

Ulica, číslo: ................................................................ 

Mesto, PSČ: ............................................................... 

Telefón: ...................................................................... 

E-mail: ........................................................................ 

IČO: ........................................................................... 

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

 

Prosím o úplné vyplnenie záväznej prihlášky pre 

správne vystavenie daňového dokladu. 

V prípade záujmu o aktualizačnú odbornú prípravu, 

prosíme aj o vyplnenie prihlášky na AOP revíznych 

technikov ZZ. 

- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 V rámci konferencie ponúkame možnosť 
prezentácie Vašej firmy. Cena za prezentáciu je 
220,- Eur. V cene je zahrnuté – účastnícky 
poplatok za konferenciu pre   1 osobu ( v hodnote 

110,- €), výstavný stôl, vystúpenie reprezentanta 
firmy.  
 V prípade záujmu Vám bližšie informácie 
poskytneme telefonicky, alebo e mailom. 
 

0903 / 485 090; 033 / 76 273 90, rouzz@rouzz.sk 


