
 
 
 

Spoločnosť B & K s.r.o., v Bratislave 
pod záštitou 

Asociácie technických diagnostikov v SR 
organizuje 

Kurz vibrodiagnostiky a nastavenia súosovosti rotorov 
 

v nasledujúcom rozsahu 
 

 - Vibračná diagnostika, 
 - Vyvažovanie tuhých a pružných rotorov, 
 - Nastavenie súosovosti (zosovanie) sústav rotačných strojov. 
 
termín :                         6. – 7. 9. 2016 
 
cena  kurzu:                   290  EUR bez DPH / osoba 
                  v cene nie sú zahrnuté ubytovanie a strava 
 
dĺžka kurzu :              2 dni 
 
výstup:                  osvedčenie o absolvovaní kurzu 
                (s možnosťou certifikácie podľa ISO 18 436) 
 
miesto školenia:             Hotel Antares, Šulekova 15/a,  

               811 03 Bratislava  
                                               (http://www.hotelantares.sk/) 

Ubytovanie:    Dvojlôžková izba      69 €/ noc / raňajky 

                                      Jednolôžková  izba   55 €/ noc / raňajky 

                                 
                                                Strava:           Obed – denné menu  7,50 € / deň 
 

 
Prednášky budú zamerané na najvýznamnejšie metódy, technické 

prostriedky a odporúčania technických noriem pre nasledujúce oblasti: 
PTG - Sústavy parných turbín a generátorov, 
STG - Sústavy spaľovacích turbín a generátorov, 
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PTS - Sústavy priemyselných točivých strojov (napr. turbokompresory, 
turbínové čerpadlá, turbodúchadlá, elektrické točivé stroje, skrutkové 
kompresory, ventilátory, prevodovky, papierenské stroje a pod. ), 

VTČ - Sústavy vodných turbín, čerpadiel a generátorov (vo vodných 
elektrárňach, prečerpávacích staniciach a podobných zariadeniach), 

SVP -  Sústavy strojov s vratným pohybom (napr. piestové stroje, krídlové kompresory) 
ESZ - Sústavy elektrických strojov a zariadení, 

 
Okrem uvedených prezentácií, budú účastníkom kurzu predvedené aj praktické ukážky 

systémov, prístrojov a cvičenia. 
 

                       
 

Následne je možná certifikácia personálu v oblasti vibrodiagnostiky kategória:  
VIBRODIAGNOSTIK I, II  podľa normy  ISO 18436-2:2014. Poplatok za certifikáciu nie je 
zahrnutý v cene kurzu a uhrádza sa certifikačnému orgánu. Na certifikáciu je potrebné podať 
žiadosť o certifikáciu.  Bližšie informácie získate na http://www.atdsr.sk/coptd/ 
 
Záväznú prihlášku zašlite e-mailom (bk@bruel.sk) alebo na adresu firmy B & K s.r.o.:  
do 20.08.2016 
 
Cena kurzu má byť uhradená do 30.8.2016 
 
 
Odborný  garant  -  Ing. Peter Tirinda, CSc. -  certifikovaný vibrodiagnostik 
 
 
 

 
 
B & K s.r.o.                                                                                                        
Palisády 20 
811 06 Bratislava 
Tel: 02 544 307 01         
bk@bruel.sk 
www.bruel.sk 

 
 

 



               ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA – objednávka 
 

Kurz vibrodiagnostik I, II 
 
 

B & K s.r.o..                                                  Hotel Antares 
Palisády 20                          Šulekova 15/a       
811 06 Bratislava                                                                   811 03 Bratislava 
Slovenská republika      Slovensko     
    
 
 
IČO :31361021 
DIČ :2020301789 
IČ DPH : SK 2020301789 
 
Bankové spojenie: 
 
Sberbank Slovensko a.s., Bratislava  
Číslo účtu:  4000420003/3100              
IBAN: SK89 3100 0000 0040 0042 0003 
VS: IČO 
KS: 0308 
Do správy pre prijímateľa prosíme uviesť meno účastníka 
 

       Účastnícky poplatok                       290 € + 58 € DPH = 348 € 
 

 
Meno, priezvisko a titul:.................................................................................................... 
Trvalé bydlisko:................................................................................................................. 
Dátum narodenia: ............................................................................................................. 
Prac. funkcia:..................................................................................................................... 
Tel.: .................................................... e-mail:................................................................... 
 
Záujem o certifikáciu : áno – nie / nehodiace škrtnite / 
 
Objednávateľ /presná adresa/: 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
IČO:.......................................................... DIČ:................................................................. 
                                                                   IČ DPH :......................................................... 
            
 
...........................................................                   ........................................................... 
Pečiatka a podpis objednávateľa                                        Podpis účastníka 

        
Prihlášku odošlite na adresu:   B & K s.r.o.                                                                                                        
                                                               Palisády 20,  811 06 Bratislava, 
                                                               Email: bk@bruel.sk 


