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srdečne pozývajú 

na 
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hotel SOREA Urán v Tatranskej Lomnici 

 

 

 

 

 

 

 
Pokyny pre účastníkov: 

 
Miesto konania konferencie s medzinárodnou účasťou: 

Hotel*** SOREA Urán,  Tatranská Lomnica,  Vysoké Tatry 

 

 
Spôsob prihlasovania: 

Odoslaním priloženej záväznej prihlášky 
poštou na adresu: 

Slovenská zváračská spoločnosť 
Koceľová 15,  815 94 Bratislava 

 

e-mailom na adresu: 

zvaranie2011@centrum.sk 

 
alebo faxom: 00421(0)2/49 246 668 

 

 

 
Kontaktné osoby: 

Ing. Pavol Radič – predseda SZS 

Doc. Ing. Pavol Sejč, PhD. – podpredseda SZS 

Milan Vlček – tajomník SZS 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uzávierka prihlášok najneskôr 04.11.2011 

mailto:zvaranie2011@centrum.sk


Usporiadateľ: Slovenská zváračská spoločnosť  
telefón: 00421(0)2/49 246 479 
mobil: 00421(0)905/452 894;  00421(0)905/656 926 
fax: 00421(0)2/49 246 668 
e-mail: zvaranie2011@centrum.sk;  szs@szswelding.eu 
 

Odborní garanti: ZSVTS, VÚZ–PI SR 
 

Medzinárodný prípravný výbor: prof. A. Kaydalov, V.L. Galinič – Ukrajina,  

Ing. P. Florián, Ing. V. Markesová, Ing. V. Bárta, – ČR, Ing. R. Kozmová, Ing. A. Mašlonka, 
Doc. Ing. M. Čomaj, PhD., Doc. Ing. P. Sejč, PhD., Doc. Ing. J. Hudák, PhD., Ing. P. Radič,  
Ing. M. Bartoš, Ing. J. Hornig, Doc. Ing. H. Mäsiar, PhD., Ing. L. Šimončič, Ing. A. Jajcay 
 

Mediálny partner: Strojárstvo Strojírenství ENGINEERING MAGAZINE 
 

Hlavné témy 
I. Zváranie a príbuzné procesy súvisiace so zváraním 

II. Zváracie materiály a ochranné plyny na zváranie 
III. Zváracie, rezacie a pomocné zariadenia na zváranie 
IV. Zváranie so zameraním na jadrovú energetiku 
V. Konštrukcie a materiály – príklady z praxe 

 

Predbežný program konferencie ZVÁRANIE 2011:  
Streda, 09.11.2011 

od 10:00  Príchod a registrácia účastníkov konferencie 

13:00 – 13:30 Slávnostné otvorenie konferencie 

13:30 – 18:00 Prednáškový blok na I. tému.  

od 19:00 Spoločenský večer spojený s odovzdávaním pamätných medailí 

akademika Jozefa Čabelku 

Štvrtok, 10.11.2011 

9:00 – 18:00  Prednáškový blok na témy č.: II, III a IV. 

od 9:00  Pre sprevádzajúce osoby - túra v sprievode vysokohorského vodcu 

od 19:00 Spoločenský večer, odovzdávanie ceny „3x NAJ 2010“ 

Piatok, 11.11.2011 

od 9:00  Pre sprevádzajúce osoby - návšteva Belianskej jaskyne 

9:00 – 13:00  Prednáškový blok na V. tému. Záver medzinárodnej konferencie. 
 

Termín registrácie abstraktu príspevku: do 10.10.2011. Abstrakt musí obsahovať 

názov príspevku, mená a pracoviská autorov, max. 150 slov. 
 

Termín registrácie príspevku: do 31.10.2011. Pokyny pre formálnu úpravu prí- 
spevkov do zborníka nájdete v prílohe. Prosíme dodržať štruktúru príspevku podľa vzoru. 
 

Pre krátkosť času vymedzeného na konferenciu si Výbor SZS vyhradzuje právo zvážiť 
prezentáciu jednotlivých príspevkov. Avšak všetky príspevky doručené v stanovenom 
termíne, budú uverejnené v Zborníku konferencie. 
 

Rokovací jazyk: slovenský, český 

simultánny preklad z/do anglického, nemeckého, ruského jazyka 

Sprievodné akcie 
Slávnostné odovzdávanie pamätných medailí akademika Jozefa Čabelku slovenským 

a zahraničným odborníkom vo zváraní. 
Na základe výsledku ankety účastníkov minuloročnej konferencie vyhlásenie prednášateľa 
s ocenením „3x NAJ 2010“ (NAJlepší, NAJpútavejší a NAJoriginálnejší). 
 

BONUS pre účastníkov konferencie 
 Každému účastníkovi, ktorý uhradí celý trojdňový pobyt prevodom na účet SZS 

najneskôr do 07.11.2011, SZS pri prezentácii venuje odbornú publikáciu 
z Vydavateľstva SAV s názvom: Zváranie MMA ocelí a neželezných kovov. 

 Každý účastník za každý jeden deň pobytu uhradený prevodom na účet SZS dostane 
pri prezentácii jeden lístok do tomboly s cenami pre zvárací personál. 

 Ochutnávka včeloviny – tradičnej medoviny, ktorá bola viacnásobne ocenená na 

prestížnych medzinárodných súťažiach (zlato - Montpellier, Francúzsko; striebro - 
Denver, USA; bronz - San Francisco, USA). 

 Spoločenský večer (so živou hudbou) – 09.11.2011: Slovenský večer (ľudová hudba) 

a 10.11.2011: moderná hudba do tanca. 
 

Okrem profesionálov v oblasti zvárania ako aktívnych účastníkov konferencie, srdečne 
POZÝVAME medzi nás všetkých záujemcov, ktorí si chcú v spoločnosti svojich blízkych, 
priateľov a známych oddýchnuť v prostredí Vysokých Tatier. 
 

Voľnočasové aktivity 
Bankety so spoločenským programom 09. a 10.11.2011 sú v cene pobytu. V prípade 

dostatočného záujmu zo strany účastníkov, Výbor SZS rozšíri ponuku bezplatných 
voľnočasových aktivít a to 10.11.2011 o turistiku v sprievode profesionálneho 
vysokohorského vodcu a 11.11.2011 o návštevu Belianskej jaskyne. Vstup do bazéna 

je v cene pobytu.  
 

Sauna, solárium, vírivka, hydromasážna vaňa, ručná masáž, fitnes centrum, bahenný zábal, 
stolný tenis a biliard – sú doplnkové služby, ktoré si v prípade záujmu hradia účastníci 
samostatne. 
 

Očakávame Vaše návrhy na rozšírenie odborného programu, príp. podnety na iné 
voľnočasové aktivity. Oceníme tiež informáciu, ktorá z odborných tém, prípadne ostatných 
aktivít SZS, Vás presvedčila zúčastniť sa na konferencii. Neváhajte a kontaktujte nás. 
Výsledky spoločného prieskumu vyhodnotíme a najneskôr do 15.10.2011 zaradíme do 
programu. 
 

Propagácia firiem 
Počas konferencie bude v priestoroch hotela organizovaná propagácia firiem – dodávateľov 
zváracích materiálov a strojných zariadení pre zváranie. Pravidlá pre sponzorov sú uvedené 
v prílohe. 
 

Praktické informácie 
Počet účastníkov je limitovaný, akceptovanie prihlášky potvrdíme e-mailom. Prihlášku 
a potrebné informácie nájdete v prílohe. 
Táto pozvánka je tiež umiestnená na stránke www.szswelding.eu, kde nájdete aj ďalšie 

informácie o konferencii, ktoré priebežne dopĺňame. 
Po konferencii získajú odborníci vo zváraní osvedčenie. Účasť na konferencii sa započítava 
do vzdelávacích akcií certifikovaného zváracieho personálu EWE/IWE, EWT/IWT, 
EWS/IWS. 
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