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doc. Ing. Viera Peťková, PhD.    – prezident ATD SR,  eustream, a.s., Nitra
Ing. František Vdoleček               – prezident ATD ČR
doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD.     – predseda Slovenskej spoločnosti údržby
prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD. – KBaKP, SjF TU v Košiciach

TÉMY KONFERENCIE
m Riadenie údržby - „home office“ údržbárov počas pandémie COVID-19, 
m technická diagnostika ako podpora Industry 4.0, 
m vibrodiagnostika, ribodiagnostika, termodiagnostika a iné ,
m progresívne, nedeštruktívne a testovacie metódy,
m experimentálne metódy,
m normalizácia v oblasti technickej diagnostiky,
m riadenie údržby, bezpečnosť a environment.

Bližšie informácie:    Sekretariát konferencie DIS 2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
Katedra bezpečnosti a kvality produkcie, Letná 9, 042 00 Košice 
 e-mail: konferenciadis@gmail.com, webová stránka: 
doc. Ing. Marianna Tomašková, PhD. , doc. Ing. Michaela Balážiková, PhD.  tel: + 421/55/602 2530   

http://www.sjf.tuke.sk/kbakp/aktivity/dis

                                On-line registrácia  na konferenciu
http://www.sjf.tuke.sk/kbakp/aktivity/dis

Dôležité termíny:
do 10. septembra  2020      registrovanie na konferenciu s príspevkom

do 20. septembra 2020       zaslanie príspevkov do časopisu

do 2. októbra 2020               registrovanie na konferencie bez príspevku

Príspevky, upravené v súlade s odporúčaniami recenzentov, budú 
zverejnené v odbornom časopise Spravodaj ATD SR.

Medzinárodná vedecká konferencia DIS - Teória a aplikácia metód 
technickej diagnostiky je jedným z najväčších a najprestížnejších 
podujatí v oblasti technickej diagnostiky na Slovensku s dlhoročnou 
tradíciou. Zameriava sa na nové trendy v tejto oblasti, je dôležitým 
zdrojom získavania odborných vedomostí a výmeny skúseností mnohých 
odborníkov. Program konferencie je rozdelený do tematických oblastí, 
ktoré sú zamerané na riešenie aktuálnych problémov. Odbornosť 
programu a konferencie podporuje aj fakt, že Asociácia technických 
diagnostikov SR je členom ZSVTS – Zväzu slovenských vedecko-
technických spoločností.

CIEĽ KONFERENCIE

ON-LINE KONFERENCIA

ODBORNÍ GARANTI KONFERENCIE

Organizovanie XXIII. ročníka konferencie DIS 2020 
v dňoch 6. a 7. októbra 2020, je momentálne z dôvodov opatrení v štandardnej podobe zrušené! 

Jej konanie, dňa 6.októbra 2020 sa bude
realizovať on-line. 

Odborní garanti konferencie sa napriek tejto skutočnosti rozhodli, že BUDE vydávaný odborný 
časopis SPRAVODAJ ATD SR  v rámci tohto ročníka konferencie.
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