
 

Vás pozýva na seminár 
 

Prehliadky, kontroly, revízie elektrických 
zariadení strojov a technologických          

zariadení 

6. apríla 2017 
 

určený pre revíznych technikov elektrických zariadení      
a širokú elektrotechnickú verejnos ť 

 
Miesto konania seminára:  

Technický skúšobný ústav Pieš ťany, š.p. 
Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Pieš ťany 

zasadacia miestnos ť na 5. poschodí 
 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 35,- € 

Lektori:  

Ing. Vladimír Matúš - odborník            
v oblasti inšpekčnej činnosti 

Ing. Edmund Pantúček - súdny znalec 
v oblasti elektrotechniky a elektroniky 

Ing. Leoš Koupy - ILLKO, s.r.o., Blansko 

Ing. Igor Kuruc, CSc. - riaditeľ úseku 
certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov 
TSÚ Piešťany, š.p. 

Ing. Peter Pagáč - vedúci inšpekčného 
orgánu, TSÚ Piešťany, š.p. 



 

PROGRAM SEMINÁRA 
 
7:30 - 8:00 Registrácia prihlásených účastníkov 
8:00 - 8:05 Otvorenie 
8:05 - 8:15 Príhovor generálneho riaditeľa Ing. Jaroslava Crkoňa 
8:15 - 8:45 Pohľad na stroj z hľadiska európskej a slovenskej legislatívy - Ing. Igor Kuruc, 

CSc. 
8:45 - 9:30 Všeobecné bezpečnostné predpisy - Ing. Vladimír Matúš - Prehľad základných 

právnych predpisov,    ktoré by mal každý revízny technik poznať, keď vykonáva 

svoje činnosti v priestoroch objednávateľa. 

9:30 - 9:45 Prestávka 
9:45 - 10:30 Nedostatky zistené pri inšpekčnej činnosti - Ing. Peter Pagáč - Prehľad zistených 

nedostatkov (nezhôd), ktoré sa pravidelne opakujú pri revíziách na elektrických 

zariadeniach pracovných strojov. Závažnosť nedostatkov. 

10:30 - 12:30 Postup pri revízii pracovného zariadenia stroja - Ing. Edmund Pantúček - Správny 
postup pri revízii elektrického zariadenia stroja na nových aj prevádzkovaných 

strojoch v zmysle platných predpisov a noriem. 

12:30 - 13:15 Obedová prestávka 
13:15 - 14:00 Meranie pri revízii elektrických zariadení strojov - Ing. Leoš Koupy - Použitie  

meracej techniky pri revízii elektrických zariadení strojov. Praktické ukážky. 

14:15 - 14:30 Prestávka 
14:30 - 15:15 Meranie pri revízii elektrického prenosného náradia, spotrebičov a predlžova-

cích prívodov - Ing. Leoš Koupy - Použitie meracej techniky pri revízii elektrické-

ho prenosného náradia a spotrebičov. Praktické ukážky. 

15:15  Diskusia a záver 

 

KONTAKT:   
Prihlasovanie na seminár: Mgr. Katarína Cíbiková, katarina.cibikova@tsu.sk, 033 79 57 229, 0911 560 652 
Bližšie informácie k obsahu seminára: Ing. Peter Pagáč, 0903 446 960   

 

Pripravujeme v 
priebehu roka 
2017:  

Elektrické inštalácie v 
osobitných priestoroch 
a v priestoroch           
s nebezpečenstvom 
výbuchu a požiaru - 
odborný seminár 

 

Vonkajšia a vnútorná 
ochrana pred bleskom 
a uzemnenie - odborný 
seminár 

 

Sledujte informácie na 
www.tsu.sk 


