
 

Asociácia technických diagnostikov SR 

Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice 

 organizuje 

Kurz Vibrotechnik I 

s možnosťou pre certifikáciu personálu v Kategórii I podľa ISO 18 436, 

ktoré sa uskutoční vzhľadom na súčasnú pandemickú hrozbu COVID-19 

„on-line“ 

termín:     05.11. (8 hod, 1 deň so začiatkom o 7:30 hod.),  
11.11, 12.11., 19.11 a 26. 11. 2020 (6 hod., 4 dni so začiatkom 
o 7:30 hod.)  

 
cena kurzu:  300 € / osoba (nie sme platcami DPH) 
   V cene nie sú zahrnuté ubytovanie a strava 

výstup:   osvedčenie o absolvovaní kurzu 
(s možnosťou certifikácie) 

miesto konania:   ATD SR, Letná 9, 042 00 Košice 
   (priestory TUKE, 5. poschodie, č. dverí A528) 

Následne je možná certifikácia personálu v oblasti vibrotechnická diagnostika kategória: 
VIBROTECHNIK I podľa normy STN EN ISO/IEC 17024. Certifikácia sa uskutoční 
nasledujúci deň po skončení kurzu, t.j. 27.04.2020 (piatok). 

Pristúpenie ku certifikačnej skúške je podmienené zaslaním potrebných podkladov 
uverejnených na stránke http://www.atdsr.sk 
Kontakt: doc. Ing.  Renáta Turisová, PhD. 
email: renata.turisova@tuke.sk, mobil: +421 915 788 756 
 
Bankové spojenie: 
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu: 445769672/0900 
IBAN: SK83 0900 0000 0004 4576 9672 
SWIFT: GIBASKBX 
 
Podrobné informácie o pripojení na kurz budú zaslané po odoslaní závažnej 

prihlášky. Záväznú prihlášku na kurz je potrebné zaslať v elektronickej podobe  

do 4. novembra 2020 

na adresu: renata.turisova@tuke.sk  alebo atdsr.petkova@gmail.com 

viac informácií tu: https://www.atdsr.sk/news/skolenie-vibrodiagnostiky/ 
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Odborný program Kurzu Vibrotechnik I je stanovený podľa normy ISO 18436-2  

 princíp mechanického kmitania, 
 princípy zberu údajov a postupy merania, 
 spracovanie signálov, 
 monitorovanie stavu zariadení (napr. generátory, pohony, čerpadlá, 

ventilátory, 
 elektromotory, kompresory, prevodovky, spojky, ložiská a ďalšie.) 
 určenie závažnosti poškodení a porúch, 
 analýza porúch, nevyváženosť, nesúosovosť, zadieranie, porucha ložísk a 

ďalšie, 
 nápravné opatrenia, 
 vytváranie záverečných správ a dokumentácie, 
 preberacie skúšky, 
 sumarizácia školenia, príprava na skúšku, 
 záverečné overenie vedomostí školenia. 

 
Odborný program - prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.   

Organizačný garant – doc. Ing. Renáta Turisová, PhD. 

Lektori: Ing. Tomáš Stejskal, PhD.  

Po obdržaní prihlášky Vám bude vystavená zálohová faktúra. 

 

Asociácia technických diagnostikov SR 

Technická univerzita v Košiciach 

Letná 9 

042 00 Košice 

Tel.: +421 915 788 756 

E-mail: renata.turisova@tuke.sk 
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Záväzná prihláška na kurz 
Vibrotechnik I 

 
Asociácia technických diagnostikov SR 
Technická univerzita v Košiciach 
Letná 9 
042 00 Košice 
Slovenská republika  
IČO: 31 751 814 
DIČ: 2020853538 
 
Bankové spojenie: 
Banka: Slovenská sporiteľňa 
Číslo účtu: 0445769672/0900 
IBAN: SK 83 0900 0000 0004 4576 9672 
VS: IČO účastníka 
SWIFT: GIBASKBX 
Do správy pre prijímateľa pri úhrade prosíme uviesť meno účastníka 

 
Účastnícky poplatok: 300 € (nie sme platcami DPH) 

 
Meno, priezvisko a titul: ................................................................................................ 

Trvalé bydlisko: ............................................................................................................. 

Prac. funkcia: ................................................................................................................ 

Tel.: .................................................... e-mail: ............................................................... 

Záujem o certifikáciu*:    áno  –  nie (nehodiace škrtnite) 

*Ak áno, prosím napísať stupeň certifikácie a metódu: ................................................. 

Objednávateľ /presná adresa/: ...................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

IČO:......................................................   DIČ: ............................................................... 

IČ DPH: .......................................................... 

 
...........................................................     ............................................................ 
Pečiatka a podpis objednávateľa            Podpis účastníka 

 
 
*Poznámka: predbežný dátum certifikačnej skúšky: 27.11.2020 v Košiciach 

 
Na základe zákona 18/2018 Z. z. ZÁKON o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
súhlasím s použitím mojich osobných údajov (titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, tel. číslo, e-mail), ktoré 
sú potrebné na vystavenie osvedčenia o absolvovaní kurzu a na osobný kontakt s uchádzačom kurzu.  
 

Áno     Nie 
 


