Přihláška na profesní seminář manažerů vzorkování
odpadů
24. 5. 2018, PRAHA - PROSEK
Identifikační údaje na Osvědčení o účasti:
Každý účastník obdrží po ukončení semináře Osvědčení o
účasti vystavené na jeho osobu, tzn. na jeho celé jméno (titul)
a datum narození. Proto nezapomeňte tyto údaje uvést do
přihlášky. Tímto osvědčením je možno doložit udržování
odbornosti v dané problematice.

Jméno a
příjmení,
titul
Datum
narození:

Profesní seminář

Manažerů vzorkování odpadů,

se koná dne 24. května 2018
v objektu Technického a zkušebního ústavu stavebního
(TZÚS) Praha, s.p.

Název
firmy/plátce:

Cena:
Cena, zahrnující organizační náklady a vydání osvědčení o
účasti na odborném tréninku, činí 2 420,-Kč včetně 21% DPH a
je splatná bankovním převodem před zahájením školení.

Ulice:
Město:

Platba:
na účet Forsapi s.r.o.
Částka: 2 420,- Kč včetně DPH 21% (2000 Kč bez DPH)
IČ:
27232611
DIČ:
CZ27232611
Účet:
4810880001/5500
Banka: Raiffeisenbank a.s. Praha

Doprava:
Účastnící se dopravují do místa konání individuálně.
Přihlášku zašlete co nejdříve!
Max. počet účastníků odborného tréninku je 40. V případě,
že bude trénink již obsazen, bude Vám nabídnut jiný
termín.
Organizační dotazy a informace:
Kristýna Pilařová
Forsapi s.r.o.
K Horoměřicům 1113/29
165 00 Praha 6
GSM: + 420 602 372 712
+ 420 721 315 737
info@forsapi.cz

PSČ:
Telefon:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Číslo účtu
plátce:
Cena tréninku: 2420,- Kč včetně DPH 21%
Bankovní spojení:
Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:
4810880001/5500
bude uhrazena převodem – vyžadujeme fakturu poslat
poštou

bude uhrazena převodem – fakturu můžeme obdržet
elektronicky na výše uvedenou e-mailovou adresu

Zahájení v TZÚS Praha s.p.
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek

http://www.tzus.cz/kontakty/pobocky-a-odstepnyzavod/pobocka-praha
Seminář je zaměřen na trénink vzorkování stavebních
odpadů a recyklátů pro účely dalšího nakládání s nimi a
pro nácvik technik odběru a úpravy terénního vzorku pro
přípravu laboratorního vzorku
.

Datum, podpis,
razítko:

Trenéři:

Vyplněnou přihlášku zašlete e-mailem na adresu
info@forsapi.cz , případně poštou na adresu Forsapi s.r.o.
Jugoslávská 667/11, 460 10 Liberec 3

RNDr. Petr Kohout, Forsapi s.r.o.
Ing. Pavel Bartoš,TZÚS Praha s.p., pobočka Teplice
Ing. Milena Veverková, UNIVERZA – SoP, s.r.o.
Ing. Zdeněk Veverka, UNIVERZA – SoP, s.r.o.

nejpozději do 18. 5. 2018













Cílem semináře je udržení a zvýšení
kvalifikace účastníka v problematice postupu
odběru a úpravy terénního vzorku recyklátů a
stavebních odpadů pro potřeby získání
laboratorního vzorku.
Pozornost
bude
dále
zaměřena
na
problematiku právních podmínek uvádění
stavebních materiálů (výrobků) a recyklátů
na trh, požadavky na výrobky ze stavebních
odpadů, postupy a metody odběru vzorků
hromadných materiálů před certifikací a při
dohledu certifikačního orgánu.
Seminář bude rovněž zaměřen na testování
analytických laboratoří a vyhodnocení
vzájemné shody výsledků při zkoušení
odebraných vzorků na vybrané ukazatele.
Jedná se o seminář, který se pro držitele
certifikátu započítává do recertifikačního
procesu MVO.
Seminář sestává z části teoretické a z části
praktické (tréninku).
Teoretická část se uskuteční v zasedací
místnosti v objektu Technického
a
zkušebního ústavu stavebního Praha s.p.,
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9-Prosek
Praktická část se uskuteční na recyklační 190
00 ploše firmy METTA s.r.o., Čakovická ul.,
Praha 9 – Klíčov, který poslouží jako
výcvikový polygon.
Odebrané
vzorky
budou
podrobeny
laboratorním zkouškám a s jejich výsledky
budou účastníci seznámeni.

Organizátoři
děkují
vedení
Technického
zkušebního ústavu stavebního Praha s.p. za
vstřícnost při zajištění pořádání semináře.
Profesní seminář je pořádán ve spolupráci se
společností

Vybavení účastníků:
S ohledem na práci v terénu je třeba, aby si
každý účastník tréninku vzal s sebou oblečení do
každého počasí, pracovní rukavice, latexové
rukavice jednorázové, pracovní obuv, ochrannou
přilbu, brýle, prachový respirátor.
Uvítáme, pokud naše vzorkovací vybavení
doplníte vaším vlastním, obvykle používaným při
odběru pevných materiálů (vzorkovací lopatky,
homogenizační nádoby, zařízení na úpravu
vzorků apod.).
Program:
9:00 - 9:30 Presence účastníků
9:30 - 9:40 Zahájení, proškolení BOZP
9:40 - 10:30 Požadavky na výrobky ze
stavebních recyklátů, postupy a
metody odběru vzorků hromadných
materiálů, proces certifikace výrobků
(P. Bartoš - TZÚS Praha, s.p.)
10:30 – 11:00 Novinky v právních předpisech –
zákon o odpadech, nový Metodický
návod pro řízení vzniku odpadů s
obsahem azbestu při provádění a
odstraňování staveb a pro nakládání
s nimi, dobrovolná dohoda EU ke
stavebním odpadům (M.Veverka –
UNIVERZA SoP)
11:00 - 11:40 Vzorkování hromadných materiálů,
Výsledky semináře ve Velkém Meziříčí
(P.Kohout – Forsapi)
11.40 - 11.45 Představení firmy a produktů
METTA s.r.o.
11:45 – 12:15 Teoretická příprava vzorkovacích
prací, seznámení s provozem na
recyklační ploše, návrh vzorkovacích
postupů
12:15 - 13:00 Oběd
13:00 - 13:30 Přesun na recyklační plochu
13:30 -

Odběry a úprava vzorků

Seminář je připravován ve spolupráci s Ing.
Pavlem Rubášem, Ph.D., ředitelem pobočky
Teplice a ÚID, vedoucím inspekčního orgánu, 1.
Statutárním zástupcem ředitele TZÚS Praha s.p.
a ve spolupráci s vedoucím provozovny METTA
spol. s r.o. panem Miroslavem Plškem.
Organizační dotazy a informace:
Kristýna Pilařová
Forsapi s.r.o.
K Horoměřicům 1113/29
165 00 Praha 6
GSM: + 420 602 372 712
+ 420 721 315 737
info@forsapi.cz
www.forsapi.cz

Další připravované akce:
Datum
16.- 18.5. 2018
22.5. 2018

Název akce
Kurz vzorkování odpadů
– Český ráj Sedmihorky
Kurz
vzorkování
podzemních
vod
–
Praha 9 Dolní Počernice

