
8. ročník 

NDT zákaznícke Sympózium SlovCert 
29. - 30. Máj 2019, zámocký hotel The Grand Vígľaš 

 
 

  
 

 

 

Srdečne Vás pozývame na naše odborné sympózium! 
 

NDT  zákaznícke  Sympózium  SlovCert  sa  uskutoční  v termíne 29. až 30.   Mája  2019,   
miestom konania je zámocký hotel The Grand Vígľaš**** 

 

 
Toto 2 dňové podujatie je zamerané na prezentáciu riešení vhodných pre Vaše 

aplikácie v oblasti nedeštruktívneho testovania materiálov. Účelom Sympózia je upozorniť na 

existujúce inovatívne riešenia a spoľahlivé a efektívne postupy skúšania NDT. 

 
V rámci odborných  prezentácií  Vám  prinášame  aj  informácie  a aktuality z 

medzinárodných fór. Zároveň chceme prezentovať súčasný vývoj najnovších techník NDT, 

aktuálnych noriem, ale aj umožniť odbornú konzultáciu s mnohými našimi špecialistami a 

prakticky predviesť najnovšiu techniku, ktorú máme v našom dodávateľskom programe. 

 
Pripravujeme: aplikačné prednášky a prezentácie prístrojovej techniky v oblasi NDT, ale aj 

na   spektrálnu   analýzu   materiálov  (technológia LIBZ, SciAps) a meranie tvrdosti (Equotip, Proseq).  

 

Pre metódu prežarovania a digitálnej rádiografie okrem iného pripravujeme praktické ukážky 

využitia digitálneho skeneru filmov Pacsess (Lariviere)a IP platní (DURR).  Metódy ultrazvuk 

a vizuálna technika budú zastúpené novinkami výrobcu Olympus (PAUT defektoskop 

OmniScan3 a flexibilný skener na monitorovanie úbytkov materiálu FlexoFORM™).  

 

V oblasti AUTOMOTIVE sú to sonda na kontrolu lepených spojov EdgeFORM™ a zariadenie 

na kontrolu bodových zvarov ScanMaster UT/x. Nezabudneme ani na metódy magnetickej 

a kapilárnej kontroly a na metódu kontroly pomocou vírivých prúdov. 

 
V prípade záujmu prosíme o zaslanie priloženej prihlášky do 03.05.2019 

 

Ďakujeme!  
Ing. Pavol Kučík 
Generálny riaditeľ 

 

 

a kolektív 



ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA 
TENTO DOKLAD SLÚŽI ZÁROVEŇ AKO ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA 

 

Objednávateľ: 

Priezvisko, meno, titul:  

Firma: 
 
 

Funkcia:  

Adresa: 
 
 

PSČ:  Mesto:  Štát:  

e-mail:  Telefón:  

Mobil:  Fax:  

Potvrdzujem, že sa zúčastním sympózia v dňoch (nevhodné prečiarknite) 29.05.2019 30.05.2019 

Potvrdzujem, že sa zúčastním spoločenského večera  dňa 29.05.2019 pod záštitou 
SlovCert s.r.o. (nevhodné prečiarknite) 

áno nie 

Vložné: zahŕňa účasť na Sympóziu, občerstvenie, obed, spoločenský večer 

Účastník sympózia  20,00 EUR bez DPH 1)   

Prednášateľ  hradí organizátor 

1)  Stornovacie podmienky: V prípade neúčasti záväzne prihláseného účastníka alebo zrušenia účasti po termíne 12.05.2019, účastnícky poplatok nebude 

vrátený. 

 
Spoločnosť SlovCert spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje uvedené v tejto prihláške v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej „Nariadenie“) ako prevádzkovateľ, za 
účelom plnenia zmluvného vzťahu vyplývajúceho z tejto prihlášky. Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané v našej organizácii výlučne pre potreby 
fakturácie po dobu 5 rokov podľa §35 ods. 3 Zákona o účtovníctve a následne budú skartované. 

 
 
 V ...............................    dňa  ...............................            ................................................................. 
                                                   podpis účastníka  

 

□     Týmto potvrdzujeme, že na základe označených údajov v Záväznej prihláške bola nami   

        dňa ............................. uhradená suma ..................... EUR vrátane DPH na účet spoločnosti SlovCert spol.s r.o.,  

        Účet v banke: VÚB Bratislava, SWIFT Code: SUBASKBX, IBAN: SK 0302000000001137781957 
          (na uvedenú platbu Vám bude po uskutočnení konferencie vystavená  konečná faktúra ako daňový doklad) 

 
Pri každej platbe vyznačte  variabilný symbol  VS: 0052019 
Pre viac prihlásených z jednej organizácie prihlášku rozmnožte a pre každého účastníka uveďte hore uvedený VS 
s doplňujúcim číslom  /1, 2... 

 
 

V .................................   dňa  ..........................                                            ................................................................. 

          podpis zodpovedného pracovníka  

 
Ubytovanie si zabezpečuje a hradí každý účastník sám. V prípade záujmu o ubytovanie môžete na rezerváciu ubytovania 
využiť priložený objednávkový formulár hotela s promo kódom na zvýhodnenú cenu (platí v čase sympózia). 
 
Kontakt na hotel:                 The Grand Vígľaš**** Vígľaš 602, 962 02 Vígľaš 
Recepcia a rezervácie :       recepcia@grandviglas.com, +421 45 5245795, +421 45 5245796, +421 904 994 499 

 
SlovCert spol.s r.o. Podunajská 36, 821 07 Bratislava 

Tel.: +421-2-45 525 709 / www.slovcert.sk / slovcert@slovcert.sk 
IČO: 31398723, IČ DPH: SK 2020330598, Bank. spojenie: VÚB Bratislava, IBAN: SK0302000000001137781957 

Registrácia: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 9257/B 
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