
 

  

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE TRIBOLÓGIU A TRIBOTECHNIKU 

člen Zväzu slovenských vedecko technických spoločností   

v spolupráci s Asociáciou technických diagnostikov SR organizuje 

odborný kurz   

  

TRIBOTECHNIK I.   
   

Charakteristika a cieľ kurzu :   

ponúkame prípravné školenia uchádzačov na vykonanie certifikačnej skúšky 

personálu pre kvalifikačný stupeň Tribotechnik I. a II. v oblasti organizácie 

tribotechniky a  analýzy mazív podľa ISO 18436-4:2008.   

Prvé a druhé prípravné 3 dňové školenia na absolvovanie certifikačnej skúšky 
personálu v rozsahu 24 + 24  hodín budú viesť kvalifikovaní odborníci. Absolventi  

školenia týmto splnia požiadavku, aby mohli vykonať certifikačnú skúšku na 

Certifikačnom orgáne personálu (COP TD) a získať medzinárodne platný certifikát v 
kvalifikačnom stupni I. -  Tribotechnik I., resp. kvalifikačný stupeň II. - Tribotechnik 
II. Certifikačná skúška nie je súčasťou školenia.  

Absolventi školenia sú oprávnení zúčastniť sa akreditovanej certifikácie personálu s 

medzinárodnou platnosťou podľa ISO 17024.   

Certifikácia sa buď vykonáva nasledujúci deň po 3 dňovom školení, resp. po dohode s 

certifikačným orgánom.  

Termín a odborný program druhého 3 dňového školenia, Tribotechnik II. bude vypracovaný 

na základe požiadaviek účastníkov kurzu v zmysle platných predpisov.  

Žiadosť o certifikáciu a doplňujúce doklady môžu záujemcovia o certifikáciu nájsť na 

stránke atdsr.sk  /  COP TD  /   Dokumenty k stiahnutiu. Bližšie informácie o certifikácii 

poskytneme na adrese: viera.petkova@eustream.sk .   

   

Dátum konania: 10. - 12. apríla 2019  
Miesto konania: Zväz slovenských vedecko technických spoločností, konferenčná 

miestnosť, Koceľova 15, 815 94 Bratislava  

  

Odborný garant :   

Ing. Jozef Stopka  

TRIBEX spol. s r. o.   
 mobil: 0905 734 260 

 

Organizačný garant :   

Dr. Pavol Klucho   

Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku (SSTT)   

Koceľova 15   

815 94 Bratislava    

mobil: 0904 835 726   

e-mail: tribologia@centrum.sk  

 

   

  

  

  



 

Odborný program        

 

10. 4. 2019  

  

  

8.00 – 8.30         Registrácia účastníkov  

  

8.30  – 8.45        Otvorenie kurzu, odborný a organizačný garant  

  

8.45  –  9.30     Úvod do tribotechniky  

     Ing. Jozef Stopka, odborný garant kurzu    
  

9.30 – 12.30     Výroba, formulácie a vlastnosti mazív  

                                Ing. Peter Ševčík, Slovnaft, a. s., Bratislava   
  

12.30 – 13.30     obed   
  

13.30 – 16.00     Návšteva chemického laboratória, Petrolab, s. r. o. ,Bratislava         

                                Dr. Pavol Klucho, SSTT Bratislava  
 

16.00 – 18.00    Mazacie prostriedky, vlastnosti, hodnotenie a výber – 1.časť  

      Ing. Jozef Stopka, TRIBEX, s .r. o., Bratislava   
  

 

11.4. 2019  

  

8.00 – 10.00       Mazacie prostriedky, vlastnosti, hodnotenie a výber – 2.časť  
                  Ing. Jozef Stopka, TRIBEX, s. r. o., Bratislava   
  

10.00 – 12.00    Základy tribológie   
                       Prof. Ing. Marián Dzimko, CSc., Žilinská univerzita, Žilina    

  

12.00 – 13.00    obed   
  

13.00  – 15.00   Základy tribológie  

                               Prof. Ing. Marián Dzimko, CSc., Žilinská univerzita, ŽILINA  
 

15.00 – 15.30      prestávka 

 

15.30 – 17.30    Filtračné média, filtre a ich využitie v praxi  

                             Ing. Peter Demian, Filter Technik Slovakia, s. r. o. Žilina     
    

  
  
 



 

12. 4. 2019  

  

8.00 –  10.00     Tribotechnická diagnostika  

     Ing. Jozef Stopka, TRIBEX, s. r. o., Bratislava   
  

10.00 – 10.30     prestávka  

  

10.30  - 12.00    Plastické mazivá, výroba, vlastnosti a ich aplikácia   

  Ing. Peter Ševčík, Slovnaft, a. s., Bratislava   
  

12.00 – 13.00     obed   
  

13.00  – 15.00    Organizácia tribotechniky a mazacích služieb  

       Ing. Jozef Stopka, TRIBEX, s. r. o., Bratislava   
  

15.00 – 16.00     Zhodnotenie kurzu   

                             Odborný a organizačný garant     
   



 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE   
  

 kurz TRIBOTECHNIK I.   

  

Termín: 10. - 12.  apríla 2019  
Miesto konania: ZSVTS, Koceľova 15, Bratislava Sekretariát 

kurzu:   

Dr. Pavol Klucho   

Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku ZSVTS   

Koceľova 15, 815 94 Bratislava email: 

tribologia@centrum.sk  

  

1. Vyplnenú záväznú prihlášku prosíme zaslať naskenovanú do 3. apríla 2019 na 

mailovú adresu tribologia@centrum.sk, alebo poštou na adresu sekretariátu kurzu. 

Program a prihlášku nájdete aj na web stránke SSTT www.intertribo.sk.  

2. Učebné texty sa vydávajú len účastníkom kurzu.   

3. Stravovanie: každý účastník sa stravuje z vlastných cestovných diét. Bližšie 

informácie   o možnostiach stravovania v blízkom okolí obdržíte pri registrácii.   

4. Ubytovanie: každý účastník si ubytovanie zabezpečuje individuálne, odporúčame   

hotely v blízkosti miesta konania:   

  

Hotel NIVY***                  Hotel APOLLO****   G Hotel *Doprastav   
Líščie Nivy 3       Dulovo nám. 1                    Košická 52   

821 08 Bratislava                 821 08 Bratislava                821 02 Bratislava   

www.hotelnivy.sk           www.apollohotel.sk           www.doprastavservices.sk  
  

Informácie o doprave: z hlavnej stanice ŽSR trolejbusom 201 vystúpiť na zastávke 

Saleziáni, cca 5 min. peši na   Koceľovu ulicu. z autobusovej stanice SAD: 

trolejbusom 205, vystúpiť na zastávke Kvačalova, cca 5 minút peši.   

Ďalšie informácie o dopravnom spojení získate na www.imhd.sk.   

  

ZMLUVNÉ PODMIENKY   

Zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky vzniká zmluvný vzťah medzi 

prihlasujúcim sa subjektom a Slovenskou spoločnosťou pre tribológiu 

a tribotechniku. Cena účastníckeho poplatku je stanovená podľa zákona 

č.18/1998 Z. z.  Bez úhrady účastníckeho poplatku sa záujemca nemôže 

zúčastniť na akcii. Na akcii je možná účasť náhradníka, ktorý sa prihlási pri 

registrácii a preukáže dôkaz o tom koho zastupuje a doklad o zaplatení.  

Prijatie záväzných prihlášok nepotvrdzujeme, v prípade nepredvídanej situácie si 

vyhradzujeme právo zmeniť termín kurzu, o čom budeme prihlásených účastníkov včas 

informovať.   

  

Poznámka : Kurz TRIBOTECHNIK  I.  sa uskutoční vtedy, ak bude 10 a viac prihlásených 

záujemcov. 
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