
Výukové středisko SVV  Praha, Ohradní 65, Praha  4, ww.svv.cz
vás zve na 

AKTUALIZAČNÍ  SEMINÁŘ PRO  SVÁŘEČSKÝ DOZOR 2019
28.11.2019  – 29.11.2019

Hotel DUO, Teplická 492, 190 00 Praha 9, www.hotelduo.cz

Aktualizační seminář je určen svářečskému dozoru a absolventům kurzů IWE, IWT, IWS, IWP, kteří na 
základě výrobkových norem a dalších doporučení TP CWS ANB mají za povinnost zúčastnit se 

pravidelného doškolování nutného k udržení své odborné způsobilosti svářečského dozoru

Program semináře

Čtvrtek 28.11.2019
 8.30 – 9.00 Prezence, uvítání, zahájení 

semináře 

 9.00 – 9.30 Informace o zasedání ECWRV v 
Praze ve dnech 22.-23.10. 2019. Aktuální stav 
vydání nové normy EN 15085.                                                 
Přednáší: Ing. Pavel Flégl, SVV Praha s.r.o. 

 9.30 – 10.30 Hodnocení stavu ocele a jejich 
typických vad u svařovaných a šroubovaných 
ocelových konstrukcí v energetice.                                            
Přednáší: Ing. Marián Bartoš, SPIE Elektrovod 

 10.30 - 11.00 Přestávka na kávu

 11.00 – 12.00 Pohled a očekávání investora na 
žárově pozinkované těžké ocelové konstrukce 
v energetice.                                                          
Přednáší: Ing. Marián Bartoš, SPIE Elektrovod 

 12.00 – 12.30 CWS ANB a svářečský personál, 
trendy, normy, harmonizace.   
Přednáší: Ing. Václav Minařík, CSc., CWS ANB

 12.30 – 13.30 Přestávka na oběd

 13.30 – 14.15 Nové a připravované normy pro 
rok 2019 a 2020.                                                          
Přednáší: Ing. Václav Voves, CWS ANB

 14.15 – 15.00 WeldEye – software na sledování 
svařovacích parametrů                                         
Přednáší: Ing. Michal Šik, ARC-H a.s.

 15.00 - 15.45 Metoda NDT: Phased Array 
aplikovaná na svarové spoje.                                                 
Přednáší: Bc. Jan Hlaváč, RYKO a.s.

 15.45 – 16.15 Diskuse, závěr 1.dne

 Od 16.30 Setkání absolventů a účastníků 
semináře s lektory a odbornými experty (v 
místě konání Aktualizačního semináře 2019 -
hotel DUO).

Pátek 29.11.2019
 9.00 – 9.45 Aplikace svařovacích robotů 

CLOOS v Číně.
Přednáší: Ing. Miroslav Trávníček, CLOOS 
Praha 

 9.45 – 10.15 Přenos kovu v oblouku řízený 
průběhem vlny.                                            
Přednáší: Ing. Václav Šrom, SVV Praha  

 10.15 – 10.45 Přestávka na kávu

 10.45 – 11.30 Ocelové mosty na železnici 
Přednáší: Ing. Milan Kučera, Správa 
železniční dopravní cesty

 11.30 – 12.30 Svářečský dozor a jeho 
„kritický den“.                                                               
Přednáší: Ing. David Hrstka, Ph.D., SVV Praha

 12.30 – 12.45 Diskuse, závěr semináře 

 12.45 – 14.00 Závěrečný oběd

http://hotelduo.devsite-1.com/


ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Výukové středisko SVV Praha s.r.o., Ohradní 65, Praha 4, tel.: 739 592 659, 
www.svv.cz , email: vrablikova@svv.cz

 Přihlášky přijímáme pouze písemně. Můžete je zaslat na email: vrablikova@svv.cz  
nebo poštou na adresu SVV Praha, Ohradní 65, 140 00 Praha 4 nejpozději 14 dnů před 
konáním akce. Účastník svým podpisem souhlasí v souladu s nařízením GDPR se 
zpracováním osobních údajů pro účely školení a její evidence. Účastník se seznámil s 
dokumentem „Ochrana osobních údajů v SVV Praha“ uvedeném na stránkách 
www.svv.cz

 Cena: 5 800,-Kč (vč. 21% DPH, obědu, večerního rautu, studijních materiálů) 

 Zvýhodněná cena: 5 300,- Kč (vč. 21% DPH, obědu, večerního rautu, studijních 
materiálů, platí pro všechny, kteří využili nabídku služeb SVV Praha v posledních třech 
letech)

 Variabilní symbol: 1281119

 Účastnický poplatek je možné uhradit na účet: 2015361/0300 u ČSOB, a.s., IBAN: CZ70 
0300 0000  0000 0201 5361, BIC: CEKOCZPP. Je nutné uvádět variabilní symbol 
1281119. Konečný daňový doklad přijaté platby vám zašleme po uhrazení semináře. 
Platbu je nutné realizovat minimálně 10 dní před zahájením semináře nebo hotově 
v den konání akce. 

 Místo konání: Hotel DUO, Teplická 492, 190 00 Praha 9, www.hotelduo.cz 

 Ubytování si objednává každý účastníky sám přímo u ubytovacího zařízení . V hotelu 
DUO jsou pro potřeby semináře rezervovány pokoje, které je potřeba potvrdit nejpozději 
do 13.11.2019. Po tomto datu nejsme schopni garantovat volné pokoje. Cena 1700 
Kč/osoba a noc, vč. snídaně, využití hotelového bazénu, sauny. Rezervace je možná na 
níže uvedeném odkazu, heslo pro rezervaci je SVV 2019.
https://reservations.travelclick.com/85417?groupID=2601148&hotelID=85417&Langu
ageID=18

 Fakturační údaje: SVV Praha s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4, ww.svv.cz          
tel.: 244 471 865, email: svv.praha@svv.cz, IČ: 45 80 89 45, DČ: CZ 45 80 89 45

 NABÍDKA PREZENTACE:

 GENERÁLNÍ PARTNER: 12 000 Kč • 1x vstupenka pro 1 osobu na konferenci zdarma • logo firmy v 
prostorách semináře • roll-up 1 ks v prostoru semináře • vložení propagačních materiálů do materiálů pro 
účastníky • logo firmy  ve sborníku  • označení "Generální partner" 

 PARTNER : 8 000 Kč • 1x vstupenka pro 1 osobu na konferenci zdarma • roll-up 1 ks v prostoru semináře •
označení "Partner" 

 Prezentace ve sborníku: 4 000 Kč • logo a krátká prezentace firmy ve sborníku  nebo vložení  propagačních 
materiálů do materiálů pro účastníky

 Pokud máte zájem prezentace na Aktualizačním semináři 2019, kontaktujte nás na níže uvedeném 
kontaktu: vrablikova@svv.cz, tel.: 739 592 659. 

http://svv.cz/ochrana-osobnich-udaju-v-svv-praha
http://www.svv.cz/
http://hotelduo.devsite-1.com/
https://reservations.travelclick.com/85417?groupID=2601148&hotelID=85417&LanguageID=18
mailto:vrablikova@svv.cz


Závazná přihláška SVV Praha s.r.o., Ohradní 65, 140 00 Praha ,www.svv.cz                                 

tel.:  739 592 659, email: vrablikova@svv.cz
Název semináře: Aktualizační seminář 2019 

Místo konání:
Hotel DUO (přednáškový sál Prague West), Praha 9, Teplická 

492
Termín konání: 28.11. – 29.11.2019

Jméno a příjmení účastníků:

Zvýhodněná cena (klient

SVV Praha s.r.o. v posledních 

třech letech):

cena vč.21% DPH

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

Cena celkem:

Název a adresa firmy:

IČ: DČ:
telefon: E-mail:

podpis účastníka nebo vysílající společnosti: 

Potvrzení o platbě

Potvrzujeme, že jsme dne            zaplatili/zaplatíme účastnický poplatek ve výši                Kč 

(vč.21%DPH) z našeho účtu číslo                                           variabilní symbol 1281119 ve  prospěch 

účtu SVV Praha s.r.o. 2015361/0300 u ČSOB, a.s.      

V den konání vystavit faktury - daň.doklad

Účastnický poplatek zaplatíme hotově dne 

Pozn.: Vyznačte prosím způsob platby
Organizační   pokyny :

Přihlášky přijímáme pouze písemně. Můžete je zaslat na email: vrablikova@svv.cz nebo poštou na adresu

SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, 140 00 Praha 4, nejpozději 7 dnů před konáním akce. Přihlášky budou

vyřizovány v pořadí, v jakém dojdou do SVV Praha, s.r.o. Účastník svým podpisem souhlasí v souladu s

nařízením GDPR se zpracováním osobních údajů pro účely školení a její evidence. Osobní údaje budou

zpracovávány v SVV Praha s.r.o. k tomu pověřenými osobami. Účastník se seznámil s dokumentem

„Ochrana osobních údajů v SVV Praha“ uvedeném na stránkách www.svv.cz.

Úhrada  a  vyúčtování:
Účastnický poplatek je možné uhradit na účet: 2015361/0300 u ČSOB, a.s.,
IBAN: CZ70 0300 0000 0000 0201 5361, BIC: CEKOCZPP. Je nutné uvádět variabilní symbol 1281119.
Konečný daňový doklad přijaté platby vám zašleme po uhrazení semináře. Platbu je nutné realizovat
minimálně 10 dní před zahájením semináře převodem, hotově v den konání semináře, příp. po ukončení
semináře na základě námi vystavené faktury – daňového dokladu.

http://svv.cz/ochrana-osobnich-udaju-v-svv-praha
http://www.svv.cz/


NABÍDKA SLUŽEB SVV PRAHA S.R.O.

• Výukové středisko

Odborné semináře a kursy pro firmy z oblasti strojírenství, kovovýroby,

automobilového průmyslu, stavebnictví. Výuka vyššího svářečského

personálu – v systému CWS ANB - Mezinárodní/Evropský svářečský

inženýr, technolog, specialista. Firemní školení, školení „na míru“.

• Certifikační orgán CO 3036 a CO 3110

Provádění certifikací na základě osvědčení o akreditaci Českého institutu

pro akreditaci dle normy ČSN EN ISO 17021 a normy ČSN EN ISO 17065,

autorizace ČD.

Certifikace systémů kvality podle norem: ISO 9001; ISO 9001 ve spojení s

ISO 3834 – 2,3,4. Certifikace procesu svařování podle norem: ISO 3834 -

2,3,4; EN ISO 14554 – 1,2; EN 15085-2 CL1, CL2,CL3,CL4; EN 1090 – 1,2,3

samostatně nebo v kombinaci

• Kooperující instituce s GSI mbH pro certifikace dle norem DIN v ČR

Prověřování způsobilosti podle norem EN 1090,EN 15085. Kvalifikace

postupů svařování podle požadavků DIN a DVS směrnic. Zkoušky

svářečského personálu podle DIN EN ISO 9606-1,2,3, DIN EN ISO 14732.

• Svářečská škola v rámci systému CWS ANB

Základní, přípravné kurzy svařování dle ČSN EN. Doškolení a zkoušky dle

ČSN EN ISO 9606. Doplňkové školení, přezkoušen í svářečů z

bezpečnostních ustanovení dle ČSN 05 0600, 05 0601,05 0610, 05 0630 a

05 0650, vč.vyhl. 87/2000.

• Zkušební organizace SVV Praha č. 19 pro zkoušky svářečského

personálu

Působí v systému školení a zkoušek svářečů České svářečské společnosti

ANB.

V rámci autorizace CWS ANB je společnost pověřena k činnostem podle §

6, nařízení vlády č. 182/199 Sb., nyní podle NV č. 26/2003 Sb., kterým se

stanoví technické požadavky na tlaková zařízení ve smyslu změn č. NV

621/2004 Sb.

• Inspekční orgán SVV Praha pro stanovení a kvalifikaci postupů

svařování

Stanovení a kvalifikace postupů svařování podle ČSN EN ISO 15607 a

souvisejících norem s akreditací ČIA, možnost vystavení osvědčení od

GSI/SLV Hannover, specifické požadavky dle směrnic DVS a SEP ve

spolupráci s GSI mbH.


