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zprávy

Konference o požární bezpečnosti v energetice
Profesní komora požární ochrany ve spo-

lupráci s ČKAIT a Hasičským záchranným 
sborem ČR pořádají 4. konferenci s mezi-
národní účastí na téma požární bezpečnost 
v energetice.
Termín: 19. až 20. května 2009

Místo: Parkhotel, Hluboká nad Vltavou
Odborný program konference je zaměřen 

na zajištění požární bezpečnosti při proce-
su výroby elektrické energie, systému pře-
nosu, vstupů do objektů a napájení požárně-
bezpečnostních zařízení. Součástí programu 

jsou odborné exkurze do elektrárny Temelín, 
infocentra Temelín, vodní elektrárny Lipno 
a rozvodny Kočín.
Další informace na webových stránkách or-
ganizačního garanta:
http://www.tep-kubickova.cz

Plán akcí na květen 2009
Termín Místo Název
11. až 15. května hotel Arnika, Kubova Huť, okres Prachatice Kurzy revizních techniků elektrických zařízení
13. května Centrum Babylon, Nitranská 1, Liberec Hromosvody 2009 – praktické montáže a revize
18. až 20. května Novoměstská 1a, Brno Kurz revizních techniků elektro kategorie E4/A
19. května Střední škola energetická a stavební, 

Pražská 15, Chomutov
Školicí centrum hromosvodářů a elektrotechniků Chomutov – 
školení pro projektanty elektro

22. května Penzion Staré Časy, Havlíčkova 1080, Pardubice Školení elektrotechniků v oblasti nízkého napětí – ABB
26. května Střední škola energetická a stavební, 

Pražská 15, Chomutov
Školicí centrum hromosvodářů a elektrotechniků Chomutov – 
školení pro elektrotechniky

28. až 29. května Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nymburk, 
V Kolonii 1804, Nymburk

Školení z oblasti elektrických zařízení pracovních strojů za 
provozu 2009

http://www.lpelektro.cz

Semináře a školení vzdělávací agentury L. P. Elektro

Přípravný kurz ke zkouškám revizních tech-
niků elektrických zařízení
Termín: 5. května a 19. května
Místo: Dům kultury Dukla, Pardubice

Doškolení a přezkoušení revizních techni-
ků elektrických zařízení – prodloužení plat-
nosti osvědčení
Termín: 12. až 14. května 2009

Semináře a školení vzdělávací agentury Unit
Místo: Dům kultury Dukla, Pardubice

Zákon o veřejných zakázkách
Termín: 19. až 20. května 2009
Místo: Hotel Na Ostrově, Beroun

Souhrnná novela občanského soudního 
řádu – řízení před soudem nově a jinak
Termín: 28. května 2009

Místo: Regionální centrum, Olomouc

Školení a přezkoušení z elektrotechnické 
způsobilosti dle vyhlášky č. 50/78 Sb.
Termín: 16. června 2009
Místo: Dům kultury Dukla, Pardubice

Další informace a přihlášky na adrese organi-
začního garanta: http://www.unit.cz

Vzdělávací akce agentury jsou připravovány 
ve dvou podobách:
o Plánované akce

Vzdělávací akce jsou zajišťovány v podo-
bě seminářů podle plánovaného programu, 
vždy na pololetí každého roku. Program je 

tvořen vlastním výběrem aktuálních témat 
vzdělávání v tomto oboru. Agentura uvítá 
náměty k zařazení do programu vzdělávání. 
Nabízí možnost prezentace činností, výrob-
ků a služeb organizací a podnikajících fyzic-
kých osob na těchto seminářích.

o Akce na objednávku
Jde o školicí a vzdělávací akce na objed-

návku v sídle zákazníka.

Další informace na adrese: 
http://www.volny.cz/melen
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