
 
811 07  BRATISLAVA, Radlinského 28, IČO: 30778603, DIČ: 2020809626 

REGIONÁLNA POBOČKA  SEZ-KES, 93401 LEVICE, lv@sez-kes.sk 

Kontakt: Bc. Igor Papík, Mestský majer 1441/1, 0903800336, GPS: 48.214568 , 18.583814 

 

Ochrana osobných údajov (GDPR): Vaše osobné údaje spracúvame na to, aby sme Vám prinášali najnovšie informácie o našej 
činnosti, zasielali Vám novinky zo sveta elektrotechniky a informovali Vás o organizovaných podujatiach. Vaše osobné údaje 
spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu vašich kontaktných údajov ako je napríklad titul, meno, priezvisko, emailová adresa 

a poštová adresa či telefónne číslo. Tieto údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu, aby sme mohli v čo najširšom 
rozsahu plniť naše úlohy a poslanie záujmového združenia v odvetví elektrotechniky. Proti takémuto spracúvaniu môžete vzniesť 

kedykoľvek námietku a my Vám okamžite prestaneme naše informácie zasielať. Podrobnosti o ochrane osobných údajov nájdete na 

web stránke http://www.sez-kes.sk/download/gdpr/SEZ-KES_Info-povinnost_Vseobecna_UPR.PDF. 

P O Z V Á N K A 

Veľmi pekne Vás pozývam na ďalšie, už dvadsiate prvé pravidelné stretnutie 

regionálnej pobočky Slovenského elektrotechnického zväzu – komory elektrotechnikov 

Slovenska (SEZ-KES) Levice. 

Vítaní sú členovia i nečlenovia, odborná verejnosť, ako aj všetci ostatní, ktorých 

zaujíma aktuálny trend a riešenie problematík v elektrotechnike, prípadne chcú vedieť 

viac k téme ktorá sa preberá na stretnutí. Tento krát je vzácny hosť: 

Tibor HANKO, revízny technik, lektor, viceprezident SEZ-KES. 

Bude debata k elektrotechnickým revíziám a problematike revízii, prípadne k inej 

súvisiacej téme. 

 

Som presvedčený, že sa oplatí prísť a nadobudnúť väčší rozhľad, viac vedomostí, 

prípadne si ozrejmiť čo nie je jasné, alebo pochybujeme.  

 

Termín stretnutia: streda  12.02.2020 (každá druhá streda v mesiaci). 

Čas: od 18:00 hod. – do cca 20:00 hod. 

Kde: Prezentačná miestnosť firmy INTERHOUSE EU s.r.o., Mestský majer 1441/1, Levice 

Hosť: Tibor HANKO, revízny technik, lektor, viceprezident SEZ-KES 

 

Budem rád ak potvrdíte svoju návštevu mailom, pretože sa lepšie pripravujú materiály, 

prípadne občerstvenie.  

 

PROGRAM: 

✔ Stručné predstavenie činnosti SEZ-KES, príp. čo nové v SEZ-KES... 
✔ Voľná prezentácia hosťa 
✔ Diskusia 
✔ Záver 
✔ Návrh tém stretnutí SEZ-KES Levice  
✔ Medzitým, alebo pred tým kávička a debata k veciam čo zaujmú ako vždy... 
 

Teším sa na vás... 
     Igor Papík 

http://www.sez-kes.sk/download/gdpr/SEZ-KES_Info-povinnost_Vseobecna_UPR.PDF
https://www.google.sk/maps/place/INTERHOUSEEU+s.r.o./@48.214506,18.5815133,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x476adc351c35b989:0x556dd0fbbfb8102a!8m2!3d48.214506!4d18.583702

