ČESKÁ SVÁŘEČSKÁ SPOLEČNOST
CZECH WELDING SOCIETY
Novotného lávka 5, 110 01 Praha 1; telefon: 221 082 377; fax: 221 082 239

ČESKÁ SVÁŘEČSKÁ SPOLEČNOST
člen mezinárodních organizací
MEZINÁRODNÍHO SVÁŘEČSKÉHO INSTITUTU – IIW
a
EVROPSKÉ SVÁŘEČSKÉ FEDERACE – EWF

Vás zve na celostátní seminář

BEZPEČNOST, HYGIENA
A POŽÁRNÍ OCHRANA
PŘI SVAŘOVÁNÍ

31. března 2008
Český svaz vědeckotechnických společností
Novotného lávka 5
110 00 Praha 1
Konferenční sál – 319

Cílem celostátního semináře je seznámit účastníky s uceleným přehledem
bezpečnosti, hygieny a požární ochrany při svařování. Účastníci budou seznámeni
s nejnovějšími technickými a právními předpisy v této oblasti.
Seminář je určen svářečské veřejnosti, výrobcům, dovozcům a distributorům.
V panelové diskusi si mohou účastníci vyměnit názory se zástupci státních orgánů
a praktické zkušenosti s kolegy z oboru.
Účastníci obdrží doklad o zvyšování kvalifikace – Osvědčení o absolvování
semináře. Dále obdrží Sborník s přednáškami ze semináře.

Odborný garant: Stanislav Beneš
předseda Odborné skupiny bezpečnosti a hygieny, ČSvSp
Manažer akce:

Věra Pražáková
Česká svářečská společnost,
Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1
telefon: 221 082 377, fax: 221 082 239
E-mail: welding@csvts.cz

Internet: http://www.weld.cz

Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 24. března 2008 na adresu:
Česká svářečská společnost
Novotného lávka 5
110 01 Praha
Na jednu přihlášku je možné přihlásit i více účastníků.
Upozorňujeme, že přihlášku je možno podat i po uvedeném termínu,
účastnický poplatek uhradit přímo na místě v průběhu registrace,
nelze však pro tyto účastníky zaručit výše uvedené služby v plném rozsahu.
Výše účastnického poplatku se však nemění.
Dopravní spojení na místo jednání je metrem A do stanice Staroměstská
a dále tramvají č. 17 nebo č. 18 do první zastávky Karlovy lázně; případně do
stanice Národní divadlo a odtud pěšky po Smetanově nábřeží na Novotného lávku.
Ubytování pro účastníky nezajišťujeme.

PROGRAM SEMINÁŘE
31. března 2008 - pondělí
09.00 – 09.30 h

Prezentace účastníků

09.30 – 12.30 h

Přednášky a panelová diskuse

- Zahájení
Stanislav Beneš, předseda Odborné skupiny bezpečnosti a hygieny, ČSvSp
-

Zdraví a bezpečnost při svařování, IIW poznatky komise VIII
Stanislav Beneš, předseda Odborné skupiny bezpečnosti a hygieny, ČSvSp

- Pracovní lékařství a svařování – historie a současnost
MUDr. Marta Manoušková, klinika nemocí z povolání
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
MUDr. Bohuslav Málek, MZ ČR
-

Statistika požárů a úrazů při svařování – ostatní nebezpečí při
nedodržení ČSN 05 0601
Ing. Vladimír Vonásek, MV-GŘ HZS ČR, Praha

-

Hygienická problematika svařování
Ing. Vladimír Kraják, Zdravotní ústav, Pardubice

- Pracovní prostředí, hygiena a ekologie svářečských pracovišť
Ing. Dr. Vladimír Kudělka, TDS, Brno
13.00 – 13.30 h Polední přestávka
13.30 – 15.30 h
-

Přednášky a panelová diskuse
NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
při práci
Mgr. Miroslav Kosina ČMKOS, Praha

- Kovové tlakové nádoby a plyny na pracovišti
Jiří Chmel, Požární služby, Praha

ÚČASTNICKÝ POPLATEK

Vložné na seminář, včetně materiálů (dle zákona
č. 526/1990 Sb. ve znění zákona č. 135/1994 Sb.),
včetně občerstvení
Poplatek k úhradě

pro členy
ČSvSp

pro ostatní
účastníky

1 400,00 Kč

1 700,00 Kč

1 400,00 Kč 1 700,00 Kč

Česká svářečská společnost není plátcem daně z přidané hodnoty.
Česká svářečská společnost má IČO 00541044.
Za členy České svářečské společnosti se považují individuální členové a
pracovníci kolektivních – firemních členů, kteří vyrovnali příspěvky včetně roku 2005 a
noví členové, kteří mají zaplaceno za rok 2008.

Účastnický poplatek uhraďte na náš účet u KB Praha 1,
číslo účtu 51538011/0100, variabilní symbol 222245.
Úhradu neprovádějte hromadným příkazem, ale pouze jednotlivým příkazem
k úhradě ve dvojím vyhotovení. Duplikát potvrzený bankou nebo potvrzení finanční
účtárny doplňte jmény účastníků a přiložte k účastnickému lístku, který odevzdáte u
prezence. Pokud budete provádět úhradu v hotovosti na poštovním úřadě, použijte
bianco poukázku, kde uveďte číslo našeho účtu u Komerční banky, KB Praha 1,
51538011/0100, variabilní symbol 222245, a to na druhém dílu složenky včetně jmen
účastníků.

Při neúčasti zaplacené vložné nevracíme, je možné vyslat náhradníka. Písemné
materiály zašleme poštou. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme. Vyrozumění obdržíte pouze
v případě, kdy nebudeme moci vyhovět Vašemu požadavku.

Potvrzením závazné přihlášky jsou tyto podmínky závazné pro Českou svářečskou
společnost, pro vysílající organizaci i účastníka.
Změna programu vyhrazena.

ČESKÁ SVÁŘEČSKÁ SPOLEČNOST
Novotného lávka 5
110 00 PRAHA 1

Uzávěrka přihlášek:
vraťte obratem
nejpozději do 24. 03. 2008

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na celostátní seminář
BEZPEČNOST, HYGIENA A POŽÁRNÍ OCHRANA
PŘI SVAŘOVÁNÍ
31. března 2008

Jméno, příjmení, titul: ……………………..………...………. Datum narození:..…..……….
Adresa bydliště, PSČ: …………………………………………………………………………...
Zaměstnavatel: ..…………………………………………………………………………………
Adresa, PSČ: .…………………………………………………………………………………….
Pracovní zařazení: ……………………………… Telefon: ……..…....… Mobil: .…….…..…
Fax: ……….……
……………….…..…………………
podpis účastníka

E-mail: ………………………………………………
…….....…..………………………………
Podpis a razítko vysílající organizace

………………………………………… zde odstřihněte ...……….……………………………
Účastnický lístek

ZDE nalepte duplikát příkazu k úhradě nebo
uveďte potvrzení finanční účtárny, že dne ………....

Jméno a příjmení:

byl z účtu č. ..…..…………...……….….………………

………………………………………….
Zaměstnavatel:

u KB (ČSOB, GE Money) ………………….………….

………………………………………….
Podpis účastníka:

poukázán účastnický poplatek ve výši Kč …………..
na účet č. 51538011/100 u KB Praha 1,
variabilní symbol 222245

………………………………………….

Razítko finanční účtárny a podpis:

