
PRIHLÁŠKA na AMI za Vami 2019Spoločnosť AMI spol. s r.o. 

 

Vás pozýva na 

 

svetelno-technický seminár 

 

AMI za Vami 2019 
organizovaný pod záštitou SEZ-KES  

 

 

Termíny a miesta konania: 

 

24.4.2019.....Hotel Sobota, Kežmarská 988/15, Poprad-Spišská Sobota, www.hotelsobota.sk 

 

25.4.2019.....Šariš Park, Železničná 1900, Veľký Šariš, www.sarispark.sk  

 

14.5.2019.....SIP Strečno, Sokolská 375, Strečno, www.sipstrecno.sk  

 

15.5.2019.....Furman Restaurant, Piešťany 357, Ratnovce, www.furman.sk  

 

16.5.2019.....Club Penati, Agátová 33, Bratislava, www.penati.sk  

 

28.5.2019.....Lángov dvor, Trnovec nad Váhom 725, www.langovdvor.sk  

 

29.5.2019.....Športcentrum Ekoma, Osada Sekier 8746, Zvolen, www.sportcentrum-ekoma.sk  

 

 

Tento ročník máme tú česť privítať našich hostí Ing. Františka Giliana, experta požiarnej ochrany 

– audítora požiarnych konštrukcií a Ing. Jozefa Jančoviča, inšpektora elektrických zariadení, ktorí 

vystúpia s odbornými prednáškami.  

 

 

Program podujatia: 

 
13:00 – 13:30 hod Registrácia 
13:30 – 13:45 hod  Úvodný príhovor predstaviteľa AMI   Ing. M. Hrdlík 
13:45 – 15:00 hod  AMI 2019 Nove produkty     Ing. P. Čiško 
   MO predajne  – od návrhu osvetlenia po realizáciu Ing. L. Heidecker 
   Nedostatky zistené pri výkone úradných skúšok  Ing. J. Jančovič 
15:00 – 15:30 hod  Prestávka, občerstvenie 
15:30 – 16:45 hod Priemyselné osvetlenie – od návrhu osvetlenia  

po realizáciu      Ing. L. Heidecker 
   Núdzové osvetlenie z hľadiska požiadaviek stavieb  

na protipožiarnu ochranu    Ing. F. Gilian 
Riadenie, ovládanie a novinky AWEX    R. Hrdlík 

    
17:00 hod  voľnočasové aktivity, voľná diskusia 
18:00 hod  večera  
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Po ukončení všetkých podujatí budú vyžrebovaní výhercovia tomboly zo všetkých zúčastnených 

 

1.cena.....notebook 

2.cena.....tablet 

3.cena.....mobilný telefón 

 

 

 

Pre zdarný priebeh podujatia má veľký význam včasná spätná informácia o Vašom úmysle 

zúčastniť sa na našom seminári. Veľmi preto oceníme, ak nám v dostatočnom časovom predstihu 

potvrdíte Vašu účasť, avšak najneskôr do 10.4.2019 tu:  

PRIHLÁŠKA na AMI za Vami 2019 

V prípade záujmu o ubytovanie vo vlastnej réžii, môžete využiť vyššie uvedené odkazy. 

 

Tešíme sa na spoločné stretnutie a veríme, že skĺbenie príjemného prostredia, odbornosti 

a neformálneho spoločenského posedenia bude pre Vás tou najlepšou kombináciou. 

 

 

 

Organizačný tím spoločnosti AMI  
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