
              
 
          SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA 

      
 

Pořádá odborný seminář 
 

Novelizace normy pro 
zkoušky svářečů 

ocelí ČSN EN ISO 9606-1 
 

Svářečská škola  
AGROMONT Vimperk 
Bohumilice 88 
4.6.2014 

 
 

Seminář je určen především pro pracovníky, kteří 
se ve firmách zabývají svařováním a nebo mají na 
starost svářeče – dozory svařování, vedoucí 
výroby, mistry, pracovníky personálních útvarů 
apod. 
 



              
Cíl semináře: seznámit svářečskou veřejnost s novou normou ČSN EN 
ISO 9606-1 pro školení a zkoušky svářečů ocelí. Tato norma je velmi 
odlišná od dosavadní platné normy ČSN EN 287-1. 
 
Účastníci semináře se dozví mimo jiné: 
 Jaké zásadní změny nastaly oproti původním normám 
 Jaké je přechodové období 
 Jak postupovat při stanovení kvalifikace svářečů 
 Jaká je doba platnosti 
 Jak se bude postupovat při prodlužování platnosti 

 
Přednášející a odborný garant semináře: 
 
Ing. Jiří Barták, CSc. 
WELDING – PLZEŇ, ZO č. 07 a ATB č. 09 
 
Seminář organizuje: 
 
Svářečská škola č. 07-128 AGROMONT Vimperk s.r.o. 
Ing. František Staněk 
Mobil: 725 906 520 
E.mail: stanek@agromont.cz 
 
Termín konání: 
4.6.2014 
Prezence od 8.00 hod. do 9.00 hod. 
Přednáška od 9.00 hod. do 11.00 hod. 
Prohlídka nové svářečské školy 

 
Místo konání: 
Svářečská škola AGROMONT Vimperk – učebna nebo přednáškový sál 
Bohumilice 88 
Pošta Čkyně 384 81 
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Účastnický poplatek: 
Smluvní cena dle zákona o cenách č.529/90Sb 600,-Kč 
+21% DPH        126,-Kč 
CELKEM        726,-Kč 
 
 
 
Účastnický poplatek uhraďte nejpozději do 29.5.2014 na účet  
Agromont Vimperk - Česká spořitelna 661802369/0800 variabilní symbol 
462014. 
Vyjímečně je možné zaplatit poplatek u prezence (toto je nutné uvést na 
přihlášce). 
Všichni účastníci obdrží u prezence daňový doklad. 
 
 
Závaznou přihlášku pošlete nejpozději do 28.5.2014 
e-mailem stanek@agromont.cz nebo poštou.  
 
Přijetí přihlášky nepotvrzujeme. Vyrozumění obdržíte pouze v případě, 
nebudeme-li moci z vážných nepředvídatelných důvodů seminář 
uskutečnit. 
 
 
 
V případě potřeby volejte 725 906 520 nebo pište na výše uvedený 
e-mail. 
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ 
 

Novelizace normy pro zkoušky svářečů ocelí 
ČSN EN ISO 9606-1  
 
Pořadatel: Svřečská škola č. 07-128 
   AGROMONT Vimperk s.r.o. 
   Bohumilice 88 
   IČO: 46679987 
   Číslo účtu:   Česká spořitelna  
        661802369/0800 
   Variabilní symbol:  462014  
 
Jméno a příjmení, titul:  
 
Zaměstnavatel:   
 
Adresa zaměstnavatele:  
 
Telefon:     e-mail: 
 
IČO:     DIČ: 
 
Bankovní spojení, číslo účtu: 
 
Potvrzujeme závažnou přihlášku a souhlasíme s podmínkami a cenou za 
nichž se seminář uskuteční. Účastnický poplatek uhradíme do 
29.5.2014. 
 
   
 
…………………….    ……………………………... 
podpis účastníka    razítko organizace a podpis 
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