
Asociace technických diagnostiků ČR, z.s. 
a její odborná skupina termografie, SŠP “TMV SS“ s.r.o. 

si Vás dovolují pozvat na 

 

profesně pracovní setkání certifikovaných osob pro funkci 

TECHNIK DIAGNOSTIK TERMOGRAFIE 
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 

Většina z vás absolvovala certifikační zkoušky pro funkci technik diagnostik termografie před 

hodnotící komisí certifikačního orgánu ACM DTO CZ pro certifikaci personálu a vaší povinností je 

splnit celou řadu podmínek, které jsou nutné k následné recertifikaci. 

Cílem setkání, mimo získání bodů potřebných právě pro prodloužení platnosti Vašeho certifikátu, je 

zejména výměna praktických zkušeností z provozní praxe. 

Proto si dovolujeme požádat, pokud máte zájem o přednesení krátkého příspěvku, o zaslání jeho 

názvu a anotace s dostatečným předstihem na e-mailové adresy odborných garantů, nejpozději však 

do 31.05.2019. O přijetí příspěvku Vás budeme informovat. 

Na setkání rádi přivítáme i zájemce o termodiagnostiku, tedy nejen pracovníky v daném oboru 

certifikované. 

 

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 

 

 10. června 2019 

 Hotel Skalský Dvůr, Lísek 52, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
 

HARMONOGRAM SETKÁNÍ 

 

 10.6.2019 13:30 - 14:30 prezence účastníků 

14:30 - 14:45 zahájení setkání 

14:45 - 16:15 odborná část setkání - I. blok 

16:15 - 16:30 přestávka na kávu 

16:30 - 18:00 odborná část setkání - II. blok 

18:00 - 18:30 diskuse, ukončení setkání 

 

Program je informativní. Součástí odborného bloku bude seznámení účastníků s problematikou 

legislativy, norem a školení v oblasti termografie a bezkontaktního měření teplot. 

Další prostor bude vyhrazen vybraným příspěvkům účastníků. 

 

ODBORNÍ GARANTI SETKÁNÍ 

 

 Ing. Jiří SVOBODA, “TMV SS“ s.r.o. (jiri.svoboda@tmvss.cz), vedoucí odborné skupiny TERMO 

 Ing. Václav STRAKA, “TMV SS“ s.r.o. (vaclav.straka@tmvss.cz), vedoucí SŠP 

 

ORGANIZAČNÍ GARANT SETKÁNÍ 

 

 Ing. David KUBOŠ, “TMV SS“ s.r.o. (david.kubos@tmvss.cz), zástupce vedoucího odborné 

skupiny TERMO 

 

ÚČASTNICKÝ POPLATEK 

 

Vložné - cena semináře : 500,- Kč (bez DPH - jsme plátce DPH) 

 

ÚHRADA POPLATKU 

 

Vložné bude hrazeno na účet organizátora na základě faktury: 

 převodem na účet : “TMV SS“ s.r.o. IČO: 44849443 

Česká spořitelna a.s. č.ú.: 1923565389/0800 
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UBYTOVÁNÍ 

 

Ubytování v termínu 10./11.6.2019 je možné zajistit ve dvoulůžkových pokojích v místě 

pořádání semináře v Hotel Skalský Dvůr, Lísek 52, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

Ubytování v ceně 1.200,- Kč/os/noc (bez DPH) si účastnící objednávají dle potřeby společně se 

závaznou přihláškou na seminář a je hrazeno na účet organizátora. Organizátor si vyhrazuje právo 

na nepřijetí objednávky ubytování. 

 

REGISTRACE A UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 

 

Řádně vyplněné přihlášky zašlete v termínu do 31.05.2019 poštou nebo e-mailem na kontakt: 

 

 pošta : “TMV SS“ s.r.o., Studánková 395, 149 00 Praha 4 

 e-mail : info@tmvss.cz 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA PRACOVNÍ SETKÁNÍ CERTIFIKOVANÝCH OSOB 

TECHNIK DIAGNOSTIK TERMOGRAFIE - 10.6.2019, Skalský Dvůr 

 

Jméno, příjmení, titul  

Název společnosti  

Kontaktní adresa  

Ulice, město, vč. PSČ  

IČO / DIČ  

Tel. / E-mail  

 

Vložné, bez DPH (jsme plátce DPH) 
Profesně pracovní setkání certifikovaných osob - 10.6.2019 

500,- Kč ………….. ,- Kč 

Ubytování Hotel Skalský Dvůr, Lísek 52 
10./11.6.2019 (pondělí / úterý) 

1.200,- Kč ………….. ,- Kč 

Platba celkem za účast na akci: ………….. ,- Kč 

 
Způsob platby - označte (X) : 

 - platbu provedeme převodem na základě této přihlášky 

 - platbu provedeme v hotovosti, daňový doklad v den konání při prezenci 

 

Podpis, razítko:  

 

Další informace z oblasti termografie mohou zájemci získat účastí na již 18. ročníku odborné třídenní 

konference „TMV SS - Testování, diagnostika a monitoring v energetice a průmyslu“, konané 

v hotelu Skalský Dvůr ve dnech 11.-13.6.2019. Pozvánka, přihláška a informace na www.tmvss.cz  

 

Akci organizuje “TMV SS“ s.r.o.  

http://www.tmvss.cz/

