
 Asociace technických diagnostiků ČR, o.s. a TRIFOSERVIS Vladislav Marek pořádají a zvou Vás na 
 XIV. profesní setkání certifikovaných osob v oboru/pro funkci 

TECHNIK DIAGNOSTIK-TRIBODIAGNOSTIK   
 

Anotace: 
Všichni jste absolvovali certifikační zkoušky pro funkci technik diagnostik-tribodiagnostik před hodnotící 
komisí certifikačního orgánu ACM DTO CZ s.r.o. pro certifikaci personálu. 
Jedna z podmínek pro prodloužení platnosti certifikátu je pracovat v daném oboru a zúčastňovat se 
odborných seminářů včetně profesního setkání certifikovaných osob a splnit celou řadu dalších podmínek. 
 

Místo konání:    OREA RESORT DEVĚT SKAL *** 

Sněžné Milovy 11, Svratka 592 02, www.resortdevetskal.cz 

 
Datum konání:   6. listopadu 2017  
 
Časový harmonogram:  
12.00 – 14.00 prezence v recepci, 14.00-17.00 odborný program semináře, 18.00 – večeře, závěr                                     
Odborný garant: Vladislav MAREK, TRIFOSERVIS Čelákovice 
 
Program prolongace: 
 

• Ondřej Švec – předseda sekce Tribodiagnostiky ATD ČR 

 Vladislav Marek - TRIFOSERVIS Čelákovice 
 Úvod, hodnocení činnosti, příprava akcí na rok 2018 
 

• Ing. Gabriela Kašoková 

 DTO CZ, s.r.o. Ostrava 
 Současný stav certifikace, prodloužení certifikátů, obecné informace 
 

• Ing. Petr Dobeš 

 Vliv provozní péče na výkonnost a životnost procesních kapalin 
 

• Ing. Martin Holek, Ph.D., Michal Krovak 

 Česká rafinérská, a.s., Kralupy nad Vltavou, Litvínov 
 Přehled vyšetřování poruch strojů a opotřebení strojních součástí 
 
 

• Ing. Pavel Růžička, Ph.D. 

 TOTAL Česká republika, s.r.o. 
 Aplikace maziv z hlediska tribotechniky a tribodiagnostiky 
 

• Jiří Klapka 

 Bezpečnostní list mazacích olejů 2017 
 

• Bc. Isabela Jelínková 

 Tribooil, Ostrava 
 Transformátorové oleje a jejich hodnocení v provozních podmínkách 
 



 

 

Vložné - cena semináře:  726,- Kč vč. 21% DPH (600,-Kč + 21% DPH =126-,Kč) 
Úhrada poplatků: vložné + event. platbu za ubytování (dle výběru) uhraďte na účet organizátora: 

 převodem na účet u  ČSOB,a.s. ERA Brandýs nad Labem : 256745188/0300          
 v hotovosti na místě konání                  

Daňový doklad obdržíte u prezence 
 
Ubytování:  
Ubytování je zajištěno v hotelu, podmínky jsou uvedeny v organizačních pokynech pozvánky pro konferenci  
tribotechniků.    
Máte-li zájem zúčastnit se i následující odborné konference, je nutné vyplnit a odeslat obě závazné 
přihlášky!!! 
 

Organizace: TRIFOSERVIS, Rumunská 1457, 250 88 Čelákovice 
Vyplněné přihlášky zašlete na naši adresu: TRIFOSERVIS, Rumunská 1457,  
250 88 Čelákovice poštou, e-mailem.      
Termín přihlášení do 27. 10. 2017 (nebo obratem). 
Tel/603 265 565,326 991 085,  marek@trifoservis.cz ,  IČO 11266171, DIČ CZ360701017 
 
 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
 

PROFESNÍ SETKÁNÍ CERTIFIKOVANÝCH OSOB PRO FUNKCI TECHNIK DIAGNOSTIK-TRIBODIAGNOSTIK 
 

Jméno, příjmení, titul 
 

 

Firma/společnost  

Kontaktní adresa 

 

 

Ulice, město   /      PSČ      
   

  

Tel /e-mail 
        

  

IČO/DIČ 

 

  

      
       Závazně objednávám účast na prolongaci                                                             cena vč.21%DPH           
 
Vložné:       setkání certifikovaných pracovníků  6. listopadu 2017 

 

726.-  Kč 

 
 

Podpis, razítko: 
 
 

       
   Způsob úhrady 
      X označte 

 Požadujeme vystavit zálohovou fakturu 

 Platbu provedeme převodem, na základě této přihlášky s variabilním symbolem: 1417 

 Platbu provedeme v hotovosti, daňový doklad v den konání při prezenci 

 


