Pokyny pro platbu:
 Účastnické poplatky jsou jednotné.
 Na základě závazné přihlášky bude organizátorem vystavena faktura (daňový
doklad), kterou je nutno uhradit před termínem konání semináře. Platbu je
třeba provést na základě vystavené faktury na účet organizátora u banky Fio:
 Platba účastníků z ČR v Kč - č. ú.: 2701364199/2010, variabilní symbol –
číslo faktury.
 Platba účastníků ze SR v EUR – č.ú.: 2301364210/2010, IBAN
CZ6320100000002301364210, variabilní symbol – číslo faktury.
 Na jednu přihlášku lze přihlásit pouze jednoho účastníka! Pro více zájemců je
možné přihlášku okopírovat.
Řádně vyplněnou přihlášku zašlete naskenovanou e-mailem na adresu:
e-mail: pavlina-blazkova@post.cz

Vás zve na

ČLENSKOU SCHŮZI AZVN, z.s.
a

ODBORNÝ SEMINÁŘ
pracovníků zkušeben vn
které se budou konat ve dnech

27. – 29. 5. 2019
v hotelu MEDLOV – Nové Město na Moravě

Uzávěrka přihlášek je dne 14. 5. 2019
Kontaktní telefon - e-mail :
programové záležitosti:
Ing. Václav Aschenbrenner – tel.: 602 349 515
predseda@azvn.cz
organizační záležitosti:
Ing. Pavlína Blažková

- tel.: 732 936 407
pavlina-blazkova@post.cz

záležitosti týkající se fakturace a daňových dokladů:
Ing. Pavlína Blažková
- tel.: 732 936 407
pavlina-blazkova@post.cz

Foto:
Archív EGU-HV Laboratory, a.s.

Odborný seminář a členská schůze Asociace zkušeben vysokého napětí ve dnech
27. až 29. května 2019 se konají
v hotelu MEDLOV
u Nového Města na Moravě. Ubytování pro účastníky je zajištěno přímo v místě
konání akce.
Bližší informace o lokalitě viz www.medlovhotel.cz
Účastnické poplatky (ceny jsou uvedeny bez DPH):
 vložné za jednoho účastníka činí
pro členy AZVN ................................
pro hosty ...........................................
 ubytování …........................................

2 600,– Kč / 102,- €
3 100,– Kč / 121,- €
1 100,– Kč / 43,- €

Ceny v EURech jsou přepočteny v kurzu platnému ke dni 11. 4. 2019.
Při neúčasti přihlášeného nebude poplatek vrácen.
Prezentace firem:
 Firmy, které nejsou členy AZVN, z.s. a chtějí na semináři prezentovat svoje
výrobky nebo služby, zaplatí vložné za každého svého účastníka a
jednorázový poplatek za prezentaci ve výši 2.500,– Kč / 98,- €.
 Zástupcům firem bude podle uvedeného programu poskytnut čas 20 minut pro
představení firmy a přednesení informací o produktech a poskytovaných
službách. Po celou dobu semináře budou mít vystavovatelé vyhrazeno místo
pro vystavení měřicí techniky. Svůj požadavek zašlou spolu s přihláškou do
14. 5. 2019.
 Členské zkušebny mohou své přípravky, výrobky nebo zkušební zařízení
prezentovat zdarma.

Informace pro účastníky:
Program pro volnočasové aktivity po oficiálním programu a večer ve dnech
27. a 28. května bude upřesněn na místě.

ČLENSKÁ SCHŮZE AZVN a ODBORNÝ
SEMINÁŘ AZVN, z.s. 2019

(15,30-16,00
přestávka)

PROGRAM
Pondělí 27. 5. 2019
10,00 – 12,00  Prezence
12,00 – 13,00  Oběd
14,00 – 16,00

 Výroční členská schůze AZVN, z.s.

16,30 – 18,00

 Prezentace hostujících firem 1. blok

19,00

17,00 – 19,00
19,00



 Večeře a společenský večer, volný program

Úterý 28. 5. 2019
 Prezentace hostujících firem 2. blok
 Jiří Brázdil
MLPSIO 2018, 2019
10,00-12,30
blok přednášek
(10,30-10,50
přestávka)

 Jiří Brázdil
Změny a novinky v normalizaci v oblasti izolačních
kapalin
 Vladislav Kvasnička, Jiří Brázdil
MPZ 2019
 Leoš Valenta
Aktuální stav v normalizaci CENELEC a IEC v oblasti
přístrojových a výkonových transformátorů

12,30 – 14,00

 Oběd

14,00-17,00
blok přednášek

 Jan Hlaváček
Nejistoty měření
 Jiří Velek
Oprava PST v rozvodně

 Volný program
 Večeře

Středa 29. 5. 2019

9,00 – 12,00

9,00-10,00

 Petr Vaněk
Výstavba nové zkušební haly EGU-HV Laboratory
 Andreas Gruber
On-line měření průrazného napětí oleje a prezentace
firmy MICAFLUID
 Ladislava Černá
Likvidace fotovoltaických modulů
 Diskuze k předneseným příspěvkům

12,00

Zkoušky transformátorů, izolačních kapalin,
pracovních a ochranných pomůcek – diskuze
v pracovních skupinách – garanti Leoš Valenta, Jiří
Brázdil, Vladislav Kvasnička

 Ukončení semináře, oběd

Změna programu vyhrazena

