Pod záštitou

POZVÁNKA
na školenie
Termín konania

18. - 19. október 2018

Názov školenia

Cieľová skupina

METROLÓGIA V PRAXI

pre pracovníkov zodpovedajúcich za
metrologické zabezpečenie
v spoločnostiach a to začínajúcich ako
aj skúsených s dlhodobejšou praxou

Cieľ školenia:
Objasniť účastníkom školenia filozofiu a požiadavky metrológie v nadväznosti na právne predpisy EÚ a SR a na
praktických príkladoch. Pripraviť účastníkov školenia na vykonávanie metrologických činností v organizácii.
Teoretické vedomosti ako aj praktické skúsenosti z oblasti metrológie.
Ukončenie školenia:

Kurz bude ukončený testom. Úspešní absolventi obdržia osvedčenie o absolvovaní.
Platnosť osvedčenia nie je časovo ohraničená.

Odborný garant:

Ing. Vladimír Lalík, viac ako 25 rokov praxe a viac ako 12 rokov pracuje ako riaditeľ
kvality v PPS Group a.s., predtým 10 rokov ako vedúci metrológie a akreditovaného
kalibračného laboratória a vedúci trojrozmerových meracích strojov.

Miesto konania:

Hotel DARO, okres Žarnovica, viac na http://www.hoteldaro.sk/
Hotel nájdete v známej baníckej obci Hodruša-Hámre, ktorá sa rozprestiera v nádhernom
prostredí Štiavnických vrchov. UBYTOVANIE SI REZERVUJE A HRADÍ KAŽDÝ
ÚČASTNÍK SAMOSTATNE.

Účastnícky poplatok:
Cena bez DPH
DPH (20%)
Cena s DPH

275,00 €
55,00 €
330,00 €

V poplatku sú zahrnuté náklady na zabezpečenie školenia, prednáškovej sály, školiteľa, občerstvenia, obedov,
večere a školiacich materiálov.
Na základe záväznej prihlášky Vám bude vystavená predfaktúra na plnú sumu za školenie. Úhradou predfaktúry si
zabezpečíte účasť na školení. Po ukončení školenia Vám vystavíme faktúru ako daňový doklad. Neuhradením
predfaktúry je Vaša záväzná prihláška považovaná za bezpredmetnú.
V prípade špeciálnych požiadaviek na stravu, prosím kontaktujte nás.
Prevodný príkaz:
banka: VÚB a.s., účet: SK 30 0200 0000 0024 1063 8751
VS: číslo predfaktúry, KS: 0308, IČ DPH: SK2020252168
Garant a organizátor:
Kontakt:
E-mail:
Prihlášky:
Občerstvenie:

EUROCONTROL s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, Slovakia
Mgr. Monika Jurkovičová, MBA
Tel.:
0905223744
skolenia@eurocontrol.sk
V prípade záujmu zašlite prosím vyplnenú prihlášku najneskôr do 8.10.2018 e-mailom na
vyššie uvedené kontakty.
Počas školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie, obed a večera.

EUROCONTROL s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, Slovakia

Informácie o mieste konania – Hotel DARO (Hodruša Hámre 1267)
Hotel nájdete v známej baníckej obci Hodruša-Hámre, ktorá sa rozprestiera v nádhernom prostredí
Štiavnických vrchov http://www.hoteldaro.sk/.
Ubytovanie
UBYTOVANIE SI REZERVUJE A HRADÍ KAŽDÝ ÚČASTNÍK SAMOSTATNE.
dvojlôžková izba, 1 osoba na izbe
69 EUR/ izba
dvojlôžková izba, 2
osoby na izbe
79 EUR/ izba
family izba, 3
osoby na izbe
99 EUR/ izba
family izba, 5
osôb na izbe 139 EUR/ izba
Informácia: Family izby majú kapacitu 5 osôb a pozostávajú z 2 oddelených izieb so spoločnou
kúpeľňou a WC. Ceny ubytovania sú s DPH.
V cene ubytovania sú zahrnuté raňajky, parkovanie, wifi, biliard, 1,5 hod. vstup do wellnessu.

EUROCONTROL s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, Slovakia

EUROCONTROL s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, Slovakia

Metrológia v praxi

Program školenia:
1. deň
08.30 – 9.00

Registrácia účastníkov

09.00 – 09.15

Úvod, predstavenie

09.15 – 10.30

Objasnenie pojmu metrológia, história metrológie, medzinárodná sústava jednotiek, legislatívne
požiadavky

10.30 – 10.45

Prestávka

10.45 – 12.30

Organizácia metrológie v SR, objasnenie pojmov v metrológii, rozdelenie meradiel

12.30 – 13.30

Obedná prestávka

13.30 – 15.30

Systém manažérstva merania, postavenie metrológa v organizácii

15.30 – 15.45

Prestávka

15.45 – 17.15

Metrologický poriadok, kalibrácia meradiel

17.15 – 18.00

Záver 1. dňa a diskusia

2. deň
08.00 – 09.30

Praktické cvičenia – kalibrácia zvinovacích metrov, posuvných meradiel a teplomerov

09.30 – 09.45

Prestávka

09.45 – 12.00

Pokračovanie v kalibráciách

12.00 – 13.00

Obedná prestávka

13.00 – 14.30

Zhrnutie prvého a druhého dňa

14.30 – 14.45

Prestávka

14.45 – 16.00

Test a vyhodnotenie testu

16.00

Záver školenia a diskusia

EUROCONTROL s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, Slovakia

Záväzná prihláška
na školenie
METROLÓGIA V PRAXI
18. – 19.10.2018, Hotel DARO, Hodruša - Hámre
KONTAKTNÉ ÚDAJE
Názov organizácie:
Adresa:
Tel. č.:
e-mail:
IČO/IČ DPH:
Platba z vášho účtu č.:
ÚČASTNÍK ŠKOLENIA
Titul, meno, priezvisko:
Funkcia:
Vegetarián:
Iné špeciálne požiadavky na stravu:
FAKTURAČNÉ ÚDAJE
Cena bez DPH 275,00 €
DPH (20%)
55,00 €
Cena s DPH
330,00 €
V poplatku sú zahrnuté náklady na zabezpečenie kurzu, prednáškovej sály, lektora, občerstvenia, obedov,
večere a školiacich materiálov.
Na základe záväznej prihlášky Vám bude vystavená predfaktúra na plnú sumu za školenie. Úhradou
predfaktúry si zabezpečíte účasť na školení. Po ukončení školenia Vám vystavíme faktúru ako daňový
doklad. Neuhradením predfaktúry je Vaša záväzná prihláška považovaná za bezpredmetnú. V prípade
špeciálnych požiadaviek na stravu, nás prosím kontaktujte.
Prevodný príkaz:
banka: VÚB a.s., účet: SK 30 0200 0000 0024 1063 8751
VS: číslo predfaktúry, KS: 0308, IČ DPH: SK2020252168

Záväznú prihlášku prosím zaslať mailom (scan) najneskôr do 08. 10. 2018 na adresu
skolenia@eurocontrol.sk. Na školenie si zo sebou prineste občiansky preukaz a potvrdenie o zaplatení
predfaktúry (výpis z BÚ).

V ............................... dňa...........................

Pečiatka a podpis:

EUROCONTROL s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, Slovakia

