
Vás pozýva na 5. odborný seminár z cyklu

SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER, Vašinova 61, 949 01 Nitra

IČO: 37857720, IČ DPH: Sk2022795456, Tel: 0903 909 676 

E-mail: spklaster@spklaster.sk

4. NOVEMBER 2015

Hotel MIKADO, Hollého 11, 949 01 Nitra 
www.hotelmikado.sk

Trendy v plastikárskom priemysle Trendy v plastikárskom priemysle

Cieľová skupina: technológovia, konštruktéri foriem pre plasty, 
projektoví manažéri, procesní manažéri, nastavovači – seniori, 
technici kvality, a ostatní odborníci, ktorí pracujú v plastikárskych 
firmách alebo kooperujú s nimi, odborná verejnosť

 

 
 



Program seminára:

10,15-10,30 Registrácia účastníkov

10,30 – 12,30
Možnosti realizácie výskumu a meraní v Centre pre aplikovaný výskum 
environmentálne vhodných polymérnych materiálov 
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.

Drobnosti pre vyššiu efektivitu nástrojární a lisovní (chladiace zostavy, emulácia 
temperačného  prístroja, collapsiblecore na vnútorné závity) 
Ing. Jan Svoboda

12,30 – 13,00 Obed

13,00 – 15,00
MachineLOG IT – sledovanie foriem kdekoľvek, bez dodatočného prídavného 
zariadenia a skrytých nákladov, vrátane sledovania cyklu a chybovosti.
Ing. Jiří Pastor 

Moldex3D – predikcia chýb
Ing. Miroslav Kollár

15,00 –15,15 prestávka – občerstvenie

15,15 – 16,45
Novinky v nasadení horúcich trysiek / Thermoplay
Ing. Jan Svoboda

Tandemové formy – (“prečo, ako a čo to finančne prinesie“)
Ing. Jan Svoboda

Nástrojárne -ich  minulosť, súčasnosť a budúcnosť 
Ing. Tibor Tekeľ

16,45 – 17,00 záverečná diskusia a záver seminára

Účastník získa najnovšie vedomosti z oblasti technológií spracovania plastov. Tiež získa 
nové praktické informácie súvisiace s nástrojárňami, formami, materiálmi. 

Uzávierka prihlášok: 2.11.2015 (počet prihlásených je obmedzený na 50 účastníkov)

V prípade záujmu o ubytovanie kontaktujte priamo Hotel MIKADO, www.hotelmikado.sk, 
alebo telefonicky: 0901 707 015

Podporné aktivity seminára – propagačné a informačné materiály jednotlivých firiem. Na 
seminári majú možnosť firmy prezentovať svoj výrobný program - výrobky a možnosti pre 
spoluprácu. V konferenčnej miestnosti bude k tomu vyčlenený priestor.V prípade záujmu, nás 
vopred informujte, z dôvodu technického zabezpečenia. 

...

......

......

......



Udalosť: 5. seminár z cyklu Trendy v plastikárskom priemysle
Dátum: 4. november 2015
Miesto: Hotel MIKADO, Hollého 11, 949 01 Nitra
 
 
Meno účastníka, titul: ..........................................................................

Funkcia:   ..........................................................................

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

Firma:    ..........................................................................

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

Adresa, PSČ:  ..........................................................................

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

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

Bankové spojenie:  ..........................................................................

Uveďte prosím presnú identifikáciu firmy - potrebné pre vyhotovenie faktúry! 

Potvrdzujeme účasť na seminári a úhradu účastníckeho poplatku vo výške:  

Člen SPK: 
prvá osoba 25,00 € bez DPH (30,00 € s DPH) druhá a ďalšia osoba 15,00 € bez DPH (18,00 € s DPH) 

Nečlen SPK: 
prvá osoba 50,00 € bez DPH (60,00 € s DPH) druhá a ďalšia osoba 40,00 € bez DPH (48,00 € s DPH) 
 
*zakrúžkujte platbu podľa členstva 

Úhradu vykonajte prevodom na účet SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER (Tatra banka, a.s.) 

Číslo účtu:     2628196482/1100  
Variabilný symbol:    uveďte IČO Vašej spoločnosti  
ŠS:       04112015
Poznámka:     Trendy v plastikárskom priemysle_názov firmy alebo priezvisko/á účastníkov
 
Úhrada vykonaná dňa: .........................................

Záväznú prihlášku a doklad o zaplatení poplatku zašlite prosím e-mailom (scan) na adresu 
spklaster@spklaster.sk, čo najskôr pred termínom uzávierky seminára. V poplatku je zahrnuté 
občerstvenie, obed a zborník s prednáškami. 

 

Dátum: ................................                                Pečiatka a  podpis: .................................
 

Záväzná prihláška
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