
INŽINIERSKO - PORADENSKÁ
A  VZDELÁVACIA  AGENTÚRA

v spolupráci s ASOCIÁCIOU TECHNIKOV
ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ a OPO Vás

 pozýva na prípravný kurz so skúškami:

                               REVÍZNY  TECHNIK  
ZDVÍHACÍCH  ZARIADENÍ

                                                            

       
Termín kurzu: kurz začína dňa 21. 09. 2017    

Miesto: WETTRANS ŽILINA, s.r.o.
ul. Vysokoškolákov 4, 010 08  Žilina

budova Domu techniky 

                                ORGANIZAČNÉ POKYNY A KURZOVÉ POPLATKY

                                                   MIESTO KONANIA A REGISTRÁCIA
        Registrácia sa koná dňa 21. 09. 2017 od 8.00 do 9.00 hod. vo firme WETTRANS Žilina, s.r.o., ktorá sídli 
         v Dome techniky (výšková budova pri Mestskej plavárni, oproti OD Lidl v Žiline), ul. Vysokoškolákov č. 4.  

                                                                                DOPRAVA
                Expresným autobusom alebo rýchlikom do Žiliny. Zo železn. stanice, resp. z autobusového 
                nástupišťa MHD - zastávka pri VŠZP trolejbusom č. 3 - vystúpiť pri Nemocnici a odtiaľ pešo, 
      alebo trolejbusom č. 1. a 6 a vystúpiť priamo pri Mestskej plavárni. Pokiaľ na školenie pricestujete autom,
                                          za budovou je pre Vás prístupné veľké parkovisko zdarma.
                     

                                                                            UBYTOVANIE
                Je  zabezpečené  v  mieste  konania  školenia. Ubytovanie  si hradí  každý  sám  v  hotovosti!
               
                                                      PRIHLÁSENIE ÚČASTI NA ŠKOLENIE
                                           Uzávierka záväzných prihlášok je dňa  18. 09. 2017.

             Žiadame  účastníkov,  aby  záväzné prihlášky zasielali do 18. 09. 2017 na kontaktnú  adresu  firmy 
          WETTRANS Žilina, s.r.o. alebo na E-mail: wettrans@wettrans.sk, Tel.: 041/56 55 320, 0905 607 718

                                                     ÚČASTNÍCKY POPLATOK ZA KURZ
        Skupina  Aa: 490,-€, Skupina Ab: 490,-€, Skupina Ae: 360,- €, Skupina Ak: 360,-€,
       Skupina Ba: 360,-€, Skupina Bc1: 260,-€, Skupina Bc2: 260,-€, Skupina Bd: 360,-€, 
                                        Skupina Bf: 260,- €, Skupina Bg: 360,-€.

       (Poplatok bude nižší, ak bude uchádzač požadovať kurz pre viaceré skupiny ZZ, pričom za každú
ďalšiu skupiny bude výška poplatku už len 35% z ceny. Poplatok sa bude uhrádzať až po prvom dni kurzu!) 
   
               Cena účastníckeho  poplatku a školiacich materiálov na školení je stanovená voľnou tvorbou cien podľavyhl. č. 18/96 Z.z. 
          "O cenách", ktorú potvrdíte podpísaním záväznej prihlášky.  V prihláške vyznačte  spôsob úhrady poplatkov. Účastnícky poplatok 
          zahŕňa: náklady na organizáciu a techn. zabezpečenie školenia,  občerstvenie a  školiace  materiály. V prihláške prosíme vyznačiť 
             spôsoby úhrady poplatkov! FIRMA WETTRANS Žilina, s.r.o. NIE JE PLATCOM DPH! Pri  registrácii  predloží  každý  účastník
                               doklad  o  zaplatení  poplatkov: výpis z účtu, ústrižok zloženky, alebo uhradí poplatky v hotovosti!

          Kurzový poplatok bude potrebné uhradiť až po registrácii na základe vystavenej faktúry:                                            
                                                                                                                                                                            

                                                 SPRACOVANIE    BANKOVEJ   OPERÁCIE 

Názov a firma:                                               WETTRANS Žilina, s.r.o,, P. O. BOX  13, 010 08  Žilina
Pobočka banky:                                            Tatra banka, a. s. Žilina
IBAN:                                                              SK11 1100 0000 00 2626858761
SWIFT:                                                            TATRSKBX
Variabilný symbol:                                        210917
Konštantný symbol:                                     0308
IČO:                                                                36798550                                      
DIČ:                                                                2022399368
Registr.:                                                         Obch. register Okr. súdu v Žiline Odd. Sro, vložka č. 19150/L

, s.r.o.

Preložené na: 21. - 23. 09. 2017!



KURZ JE URČENÝ PRE:

Budúcich revíznych technikov zdvíhacích zariadení všetkých skupín okrem
výťahov, ktoré si vyznačia presne podľa Vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.
    - Rozdelenie zdvíhacích zariadení do „PREDBEŽNEJ PRIHLÁŠKY“.

       Kurz je organizačne náročný a jeho priebeh i cena závisí od počtu
  prihlásených účastníkov, ako aj požadovanej skupiny ZZ. V zmysle Vyhl. 
 MPSVR SR č. 356/2007 Z.z. je určený počet hodín povinného vzdelávania 
                                   pre RTZZ jednotlivých skupín.

       Po obdržaní Vašej „PRIHLÁŠKY“ Vám zašleme ďalšie informácie.
    Po ukončení teoretickej prípravy budú mať účastníci praktické ukážky 
 revíznej činnosti na zvolených skupinách ZZ, vypracovaná bude i cvičná
 revízna správa. Na prvom dni kurzu sa dohodne plán výuky podľa Vašich
                                               požiadaviek.

 Poplatok za SKÚŠKU u oprávnenej právnickej osoby je: 120,-€ za skupinu.

Za každú ďalšiu skupinu sa uhrádza už len 30%, teda 36,-€. Cenu sú s DPH!
                  Skúša nie je v cene účastníckeho poplatku za kurz!

                     Termín skúšky oznámime po dohode na školení.

        Skúška bude zabezpečená v Žiline do 14 dní od ukončenia kurzu.

                                                                                                                                                                     
                                  

  

                             

                            
                              

                                           21. 09. 2017,   Š T V R T O K

08.30  Registrácia účastníkov vo firme WETTRANS Žilina, s.r.o., ktorá
           sídli v Dome techniky, Vysokoškolákov 4 (výšková budova oproti
           oproti OD LidL, hneď pri Mestskej plavárni).

               Na školenie Vás písomne pozveme po uzávierke „PREDBEŽNÝCH
           POZVÁNOK“, kedy budeme vedieť počet uchádzačov i požadované
           skupiny.

POVINNÁ DĹŽKA ŠKOLENIA PODĽA VYHL. MPSVR SR č. 356/2007 Z.z. 
PODĽA SKUPÍN ZZ:

Sk. Aa - 44 hodín, Sk. Ab - 40 hodín, Sk Ae - 24 hodín, Sk. Ak - 24 hodín
Sk. Ba - 24 hodín, Sk. Bc1 (kontajnery) - 16 hodín, Sk. Bc2 - 16 hodín, 
Sk. Bd - 24 hodín, Sk. Bf (posuvné brány) - 20 hodín.

Pre všetko skupiny platí, že uchádzač musí mať úplné stredoškolské 
odborné vzdelanie a absolvovaných 5 rokov praxe, alebo ukončené
VŠ štúdium a 2 roky praxe.

09.00  Všeobecné požiadavky podľa časti I. vyhl. č. 356/2007 Z.z,
            - Zákonník práce v znení neskorších predpisov
            - Zákon č. 124/2006 Z.z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých
              zákonov
            - Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení
              zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a o zmene a doplnení
              niektorých zákonov
            - Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
              zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

            Časť II. vyhl. č. 356/2007 Z.z. písmeno b
            - Bezpečnostné požiadavky na zdvíhacie zariadenia

17.00  Diskusia k problematike
                  
                              22. a 23. 09. 2017,  P I A T O K a S O B O T A

08.30  Osobitné požiadavky so zameraním na:
            - konštrukciu zdvíhacích zariadení vrátane ich vybavenia
            - bezpečnostné požiadavky na zdvíhacie zariadenia
            - zásady navrhovania, výroby a montáže zdvíhacieho zariadenia
            - prehliadky a skúšky zdvíhacieho zariadenia, rozsah a spôsob ich
               vykonávania vrátane vyhotovenia písomného dokladu
            - prevádzku zdvíhacieho zariadenia (povinnosti prevádzkovateľa
              a obsluhy zdvíhacieho zariadenia a jeho údržba 

16.30  Diskusia k problematike

                                                  

PROGRAM  ŠKOLENIA

                                       
                                              ODBORNÝ  GARANT

                    Oprávnená právnická osoba so zastúpením v SR.

                                           ORGANIZAČNÝ GARANT:

Ing. Pavol WETTER                             
WETTRANS Žilina, s.r.o.                               Sekretariát:   Tel.:  041 / 56 55 320
P. O. BOX 13                                                                        Mobil: 0905 / 607 718
Vysokoškolákov č. 4,                                           e-mail: wettrans@wettrans.sk
010 08   Žilina                                                                    web: www.wettrans.sk



 

 

INŽINIERSKO - PORADENSKÁ
A  VZDELÁVACIA  AGENTÚRA
Vysokoškolákov 4, P.O.BOX 13, 010 08 Žilina ,  s.r.o.  

 

PRIHLÁŠKA 

          Na overenie odborných vedomostí podľa §14 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších 
predpisov, na činnosť podľa §16 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhlášky) 

Organizácia* 

Názov, adresa IČO: 

DIČ: 

IČ DPH 

Prihlasovaný 

Meno, priezvisko, titul: 

Trvalý pobyt: 

Dátum narodenia: Tel.: 

Číslo OP: E-mail (nezabudnúť uviesť): 

Číslo pôvodného osvedčenia: 

Požadovaný druh a rozsah:                                                                                                                             
(typ a skupiny zariadení, časť/skupina/písmeno podľa prílohy č. 1 Vyhlášky) 

Paragraf: 16 

Činnosť: Revízny technik zdvíhacích zariadení 

Skúška bude vykonaná pre tieto zariadenia:                                                                                                                   
(skupiny podľa prílohy č. 1, časť II. Rozdelenie ZZ, vyhláška č. 508/2009 Z. z.) 

 



 

 

Upresnenie požadovaného rozsahu:                 
(ak je potrebné) 

Druh skúšky: 

 □ základná □ opravná 

□ rozšírenie □ po dobe platnosti 

Miesto, dátum Podpis prihlasovaného Odtlačok pečiatky, podpis zástupcu prihlasujúcej 
organizácie* 

   

Súhlasím so spracovaním osobných údajov 

podľa zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. za účelom 

overenia odborných vedomostí. 

Meno, priezvisko a podpis prihlasovaného: 

* ak prihlásený nie je zamestnaný, nevyplňuje sa  
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