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KLEENTEK SLOVAKIA, s.r.o.            ALS Czech Republic, s.r.o. 

si Vás dovoľujú pozvať na 4. seminár určený pracovníkom výroby, kvality a údržby: 

 

„Stratégia nulových porúch – cesta k úsporám“ 

 
Seminár sa koná v dňoch štvrtok 23.10. –  piatok 24.10.2014 v školiacom stredisku Hrabiny, 

Slovak Telekom, a.s., Rekreačná cesta č.389, 968 01  Nová Baňa, 

http://flavors.me/ruilkon#ee2/flickr 

Cieľ seminára: 

 Predať tribotechnické informácie zamerané na využitie analýz olejov pre diagnostiku 

strojov a správne ošetrovanie olejov.  

 Upozorniť na vzťahy medzi kvalitným mazaním a kvalitnou výrobou.  

 ASTM D7843- štandardizácia „Varnish Potential“  priemyselných olejov – norma 

kolorimetrie.  

 Vzájomná výmena prevádzkových skúseností a informácií, riešenie problematiky 

predchádzania vzniku odpadu, konkrétne príklady, tematické panelové diskusie.  

 Diskusiou medzi účastníkmi predať inšpirujúce poznatky, ako pozitívne 

ovplyvniť úspory. 

Program 23.10.2014: 

od 9,30 – 10,00  Prezentácia účastníkov 

        Privítanie účastníkov 

Prednášky:  

10,00 – 10,45  Vladislav Chvalina, KLEENTEK, spol. s r.o.      

   Základné tribotechnické informácie 

10,45 – 11,45  Ing. Daniel Tužinský, KLEENTEK SLOVAKIA, s.r.o.          

Starostlivosť o oleje – cesta ku kvalitnej výrobe 

11,45 – 12,30  Ing. Jan Novák, KLEENTEK spol. s r.o.                                                    

                               Kolorometria – objektívny, praktický a jednoduchý nástroj údržby    

                               (ASTM WK 13070) Produktivita ovplyvnená stavom oleja 

12,30 – 13,30  OBED      

13,30 – 14,15 Praktická ukážka kolorimetrie  

14,15 – 15,00  Ing. Milan Soukup, KLEENTEK, spol.  s r.o.         

   Prínosy starostlivosti o oleje v konkrétnych prípadoch 
 

15,00 – 15,45              Ing. Stanislav Repiský, ZF Levice,    

                                   Životné prostredie a jeho miesto v procesoch prevádzkovania,         

                                   údržby a starostlivosti o stroje a zariadenia SaZ 
  

http://flavors.me/ruilkon#ee2/flickr
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15,45 – 16,30    Ing. Vladimír Nováček, ALS Czech Republic, s.r.o.   

   Analýzy olejov – princípy, možnosti, rentabilita 

16,30 – 17,15  Panelová diskusia                                                                                        

   VEČERA,  diskusne spoločný večer    

Program 24.10.2014: 

Zhodnotenie  minulého dňa, organizačné informácie 

Prednášky: 

09,00 – 09,30  Ing. Milan Soukup, KLEENTEK , spol. s r.o.            

    Technická tribodiagnostika – účinný nástroj produktívnej údržby  

09,30 – 10,00 Ing. Debnár Vladimír, KLEENTEK SLOVAKIA, s.r.o.  

                                    Vplyv vonkajšieho prostredia na efektivitu výroby a starostlivosť o oleje 

10,00 – 10,45  Miroslav Špirek, Tristone Flowtech Slovakia    

Prínos elektrostatického čistenia olejov vo firme Tristone Flowtech 

Slovakia  

10,45 – 11,15  Ing. Vladimír Nováček,,  ALS Czech Republic, s.r.o.      

    Zaujímavosti z analýz olejov  

 

11,15 – 12,00  Vladislav Chvalina, KLEENTEK, spol. s r.o.             

    Produktivita ovplyvnená stavom oleja 

12,00 – 13,00  OBED 

13,00 – 14,00  Panelová diskusia 

14,00 – 14,30  Vydávanie  potvrdení o účasti  

15,00   Ukončenie seminára        

  

 

Záväznú prihlášku pošlite, prosím, faxom na číslo 045 6857 027, prípadne e-mailom na 

adresu: info@kleentek.sk 

Telefonické informácie: 0915 850 119 

Program  vrátane ubytovania a občerstvenie je zaistený za vložené 100,- € za osobu (+DPH). 

Možnosť príchodu a ubytovania 22.10.2014  – len po predchádzajúcej dohode. 

Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov. 

 

 

        Vladislav Chvalina                                                              Ing. Vladimír Nováček 

KLEENTEK SLOVAKIA, s.r.o.                                                ALS Czech Republic, s.r.o.     

 

Ďakujeme za záväzné  potvrdenie Vašej účasti a tešíme sa na stretnutie. 

mailto:info@kleentek.sk
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Záväzná  prihláška: 

Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov. 

Priezvisko a meno (á), titul:.......................................................................................................... 

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

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

Názov a adresa firmy: .................................................................................................................. 

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

Telefón zamestnania: ...............................................Fax zamestnania: ....................................... 

 

 

Podpis a pečiatka firmy:                                           Podpis účastníka (ov): 

Potvrdenie o zaplatení poplatkov: 

Vyplňuje vysielajúca organizácia – firma 

Potvrdzujeme, že dňa................................................IČO: ........................................................... 

sme uhradili z nášho účtu: ........................................IČ DPH: ..................................................... 

za nášho pracovníka: .................................................................................................................... 

Účastnícky poplatok:    100,- €  + 20,- € DPH 

zahrňuje ubytovanie (1 noc), občerstvenie, zborník prednášok v elektronickej podobe 

v prospech účtu KLEENTEK SLOVAKIA, s.r.o.  v ČSOB, pobočka Zlaté Moravce 

číslo účtu: 4000260441/7500, variabilný symbol: IČO Vašej spoločnosti 

 

Podpis a pečiatka: 

Daňový doklad prevezmú účastníci pri registrácií pred zahájením semináru. 


