
Slovenský plastikársky klaster
pozýva na odborný seminár z cyklu 

„Trendy v plastikárskom priemysle 3“

Dátum:  28.11.2013

Miesto:   Hotel Liptovský  Dvor, Janská dolina

PROGRAM SEMINÁRA:

09:30 - 10:00 -  Registrácia účastníkov 

10:00 - 11:00 -  Téma 1: Chyby pri vstrekovaní a ich odstraňovanie
  Prednášajúci: Ing. Kolár, SIMULPLAST

11:00 - 12:00 -  Téma 2: Biodegradovateľné polyméry a ich využitie v technickej praxi
  Prednášajúci: doc. Ing. Pavel Alexy, PhD., STU Bratislava 

12:00 - 12:15 -  Diskusia k odprezentovaným témam 1 a 2

12:15 - 13:00 -  Prestávka na obed

13:00 - 14:00 -  Téma 3: Materiály z obnoviteľných zdrojov – bioplasty  
  Prednášajúci: prof. Ing. Dušan Bakoš, drSc., STU Bratislava 
 
14:00 - 14:30 -  Téma 4: Technická normalizácia na Slovensku v európskom kontexte
  Prednášajúci: Ing. Nadežda Sládková, vedúca oddelenia chémie, životného prostredia a
  prierezových činností, Slovenský ústav technickej normalizácie

14:30 - 15:00 -  Diskusia k odprezentovaným témam 3 a 4  

  Záverečné slovo

Uzávierka prihlášok: 20.11.2012 (maximálny počet účastníkov 50)

Potvrdenie účasti:
                     
Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdŕžaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa  
doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok: ČLEN SPK -  bezplatne 
   NEČLEN SPK - 27,50 € bez DPH  (33,- € s DPH)

V poplatku je zahrnuté aj občerstvenie počas seminára.

Storno: Účastnícky poplatok sa pri neúčasti nevracia, seminára sa môže zúčastniť iný zástupca spoločnosti. Organ-
izátor si vyhradzuje právo zrušiť seminár, prípadne presunúť na iný termín v prípade náhleho ochorenia viacerých 
prezentujúcich, alebo ak sa seminár nemôže uskutočniť z iného, organizátorom vopred nepredvídateľného dôvodu.

SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER, Vašinova 61, 949 01  Nitra,
Tel: 0903 012 877, 0948 009 693, e-mail:  jana.mrlianova@spklaster.sk



Záväzná prihláška

Dátum: 28.11.2013

Miesto: Hotel Liptovský Dvor, Janská dolina  

  Meno, titul:

  Funkcia:     E-mail:

  Firma:      Tel. č:

  Adresa:     PSČ:

  IČO:      IČ pre DPH: 

  Banka a bankové spojenie: 

Uveďte prosím presnú identifikáciu firmy - potrebné pre vyhotovenie faktúry!

Potvrdzujeme účasť na seminári a úhradu účastníckeho poplatku vo výške:

Člen SPK:  bezplatné  /  Nečlen SPK : 33,- €  (27,50 € + DPH) /zakrúžkujte platbu podľa členstva/ prevodom na účet 

Slovenského plastikárského klastra, TATRA banka číslo účtu: 2628196482/1100, VS: IČO spoločnosti, ŠS: 281113 

Vykonaným dňa:

Záväznú prihlášku a doklad o zaplatení poplatku zašlite prosím mailom (scan) na adresu jana.mrlianova@spklaster.

sk, čo najskôr - ešte pred termínom uzávierky seminára. 

  Dátum:      Pečiatka a podpis:

SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER, Vašinova 61, 949 01  Nitra,
Tel: 0903 012 877, 0948 009 693, e-mail:  jana.mrlianova@spklaster.sk
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