
BEZPEČNOSŤ 
TECHNICKÝCH  
ZARIADENÍ 2019

Wellness Hotel Chopok ****  
14. -- 15. máj 2019

Technická inšpekcia, a.s.
Vás pozýva na XI. ročník konferencie

Už 25 rokov sa staráme o bezpečnosť Vašich zariadení.
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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.

Cieľom konferencie je poskytnúť účastníkom aktuálne informácie z oblasti bezpečnosti  
technických zariadení, preto organizátor tradične oslovuje renomovaných odborníkov  
a lektorov v danej oblasti. 

Cieľová skupina

manažéri zodpovední za bezpečnosť strojov a zariadení, prevádzkovatelia technických  
zariadení, útvary hlavných mechanikov, špecialisti BOZP, bezpečnostní technici a auto-
rizovaní bezpečnostní technici, inšpektori práce, projektanti, revízni technici, výrobcovia 
technických zariadení, podnikatelia a vlastníci pracovných prostriedkov, servisné firmy a iní. 

Prezentácia účastníkov

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

Organizátor     Spoluorganizátor  

 Technická inšpekcia, a.s.          Slovenská zváračská spoločnosť 
 Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava         Koceľová 15, 815 94 Bratislava 

Prihlášky

 » prihlásiť sa môžete cez online formulár na webovej stránke www.tisr.sk
 » e-mailom (naskenované prihlášky) na: koczmanova@tisr.sk
 » alebo faxom na číslo 02/492 08 160
 » alebo písomne na adresu: Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava

Organizačné pokyny 

Informácie poskytne

Sekretariát generálneho riaditeľa Technickej inšpekcie, a.s. 
na telefóne: 02/492 08 100, email: koczmanova@tisr.sk  

Ubytovanie

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

Strava a služby

 » raňajky a obedy pre účastníkov konferencie sú zahrnuté v účastníckom poplatku,
 » večera je v rámci večerného rautu,
 » 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. 

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

www.tisr.skInformácie nájdete aj na webovej stránke Technickej inšpekcie, a.s.  
v sekcii Výchova a vzdelávanie –> Konferencia BTZUzávierka prihlášok je 7. mája 2019


