INŽINIERSKO - PORADENSKÁ
A VZDELÁVACIA AGENTÚRA

ORGANIZAČNÉ POKYNY A KURZOVÉ POPLATKY
MIESTO KONANIA A REGISTRÁCIA
Registrácia sa koná 12. 03. 2021: 08.30 - 09.00 hod. v školiacom stredisku
firmy WETTRANS Žilina, s.r.o., - Vysokoškolákov 4, Dom techniky - Žilina.
DOPRAVA
Rýchlikom alebo expresným autobusom do Žiliny. Zo železničnej stanice, resp. z autobusového
nástupišťa MHD použiť spoj číslo 4, alebo14 - zastávka pri Všeobecnej zdravotnej poisťovni.
Vystúpiť na zastávke pri Mestskej krytej plavárni, ul. Vysokoškolákov 4. Osobným autom popri
OD LIDL a okolo plavárne až na bezplatné parkovisko Domu techniky.

s.r.o.

organizuje
prípravný kurz a skúšky z odbornej spôsobilosti
podľa vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.,
§18/odst. č. 2

UBYTOVANIE
Je zabezpečené v mieste konania v Žiline v cenách: 1 noc á 15,- €
PRIHLÁSENIE ÚČASTI NA ŠKOLENIE
Uzávierka záväzných prihlášok je 5 dní pred začiatkom školenia.
Žiadame účastníkov, aby záväzné prihlášky s potvrdeným avízom o zaplatení - vyznačením
spôsobu platby (platbu možno realizovať i pri pregistrácii) zasielali na adresu
firmy WETTRANS Žilina, s.r.o. , alebo na E-mail: wettrans@wettrans.sk
CENA ZA PRÍPRAVNÝ KURZ : 150,- €
Cena účastníckeho poplatku a školiacich materiálov na školení je stanovená voľnou tvorbou
cien podľa vyhlášky č.18/96 Z.z."O cenách", ktorú potvrdíte podpísaním záväznej prihlášky.
V prihláške vyznačte, ako nám uhradíte poplatky. Účastnícky poplatok zahŕňa: náklady na
organizáciu a techn.zabezpeč.školenia,občerstvenie, vydanie študij. materiálov. V prihláške
prosíme vyznačiť spôsob úhrady poplatkov! FIRMA WETTRANS NIE JE PLATCOM DPH!
Pri registrácii predloží každý účastník doklad o zaplatení: výpis z účtu,ústrižok zloženky
alebo uhradí poplatky v hotovosti! Konverzný kurz: 1 EURO = 30,126 Sk

PRACOVNÍK PRE MONTÁŽ,
OPRAVY REKONŠTRUKCIU A
ÚDRŽBU PLYNOVÝCH ZARIADENÍ
Technické zaradenia plynové skupiny
Bg, Bh vyhl. č. 508 / 2009 Z. z. od 5 kW do 0,5 MW

Poplatky žiadame uhradiť:
a/ PRIAMO V HOTOVOSTI PRI REGISTRÁCII
b/ PREVODNÝM PRÍKAZOM NA ČÍSLO ÚČTU:
2626858761/1100 Tatra banka, a.s., Žilina, variabilný symbol: 120321

SPRACOVANIE BANKOVEJ OPERÁCIE
Názov a firma:
IBAN:
SWIFT:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:
IČO:
DIČ:
Registr.:

WETTRANS Žilina, s.r.o,, P. O. BOX 13, 010 08 Žilina
SK11 1100 0000 00 2626858761
TATRSKBX
120321
0308
36798550
2022399368
Obch. register Okr. súdu v Žiline Odd. Sro, vložka č. 19150/L

Termín školenia: 12. - 13. 03. 2021
Kurz vieme v prípade potreby realizovať on-line
WETTRANS Žilina, s.r.o., Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina - budova
Domu techniky vedľa Mestskej krytej plavárne, 6. poschodie

KURZ JE URČENÝ PRE:
Pracovníkov, ktorí budú vykonávať montáž, opravy, rekonštrukciu a údržbu
plynových zariadení v zmysle § 18 / odstavec č.2 vyhlášky
MPSVR SR číslo 508/2009 Z.z., Skupina Bh, Bg.

CIEĽ KURZU A SKÚŠKY
Kurz je zameraný na získanie kvalifikácie na: montáž, opravy, rekonštrukciu
a údržbu plynových zariadení v zmysle vyhlášky MPSVR SR číslo 508/2009 Z.z.
§18 / odstavec č.2.
Písomný doklad odbornej spôsobilosti získajú účastníci po úspešnom
overení odborných vedomostí revíznym technikom.

PREDNÁŠATELIA - OPRÁVNENÉ OSOBY:
Peter ČAPEK, Revízny technik VTZ plyn, tlak, Žilina
Vladimír MIČIC, Revízny technik VTZ plyn, tlak, Žilina
ORGANIZAČNÝ GARANT KURZU:
Ing. Pavol WETTER
WETTRANS Žilina, s. r. o.
Vysokoškolákov 4
P.O.Box 13
010 08 Žilina

Sekretariát firmy:
www.wettrans.sk
tel.:041/5655 320
Mobil.: 0905/605 718
e-mail: wettrans@wettrans.sk

PROGRAM 12. 03. 2021
8.30 - 9.00 Registrácia účastníkov kurzu v Žiline - vo firme WETTRANS Žilina, s.r.o.,
ul. Vysokoškolákov 4, Dom techniky, vedľa Mestskej krytej plavárne.
- I. Všeobecná časť zo zákonov a súvisiacich vyhlášok predpisov.
- Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, zákonník práce.
- Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005
Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niekt.
zákonov.
- Vyhláška MPVSR SR č.508/2009 Z.z.,v znení neskorších predpisov.
- Zákon č. 355/2007 Z. z.
- II. Všeobecná časť - fyzikálno-chemické vlastnosti zemného plynu.
- Zariadenie na zásobovanie plynov /vrátane odparovania plynov/ sk. Bd.
- Zariadenie na znižovanie tlaku plynu /sk. Bf/.
- Zariadenie na rozvod plynu /sk. Bg/.
- Zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním /sk. Bh/.

- Základné fyzikálne veličiny a merné jednotky používané v technickej praxi.
Spôsoby merania, - Rozdelenie plynov /vykurovacie, technické/.
- Fyzikálno-chemické vlastnosti plynov /merná hmotnosť, spalné teplo, výhrevnosť,
horľavosť, výbušnosť, toxicita/.
- Oxid uhoľnatý.
- Požiadavky na kvalifikáciu montážnych pracovníkov v zmysle vyhl. MPSVR SR
č. 508/2009 Z.z.
18.00 - Diskusia k odprednášanej tématike

PROGRAM 13. 03. 2021
8.00 - 16.00
- STN EN 1775 Zásobovanie budov plynom s tlakom do 5 bar.
- STN 38 6442 Plynomery.
- STN EN 15001-1:2010 Plynovody nad 0,5 bar, priemyselné rozvody plynu nad 5 bar.
- STN 38 6442 Membránové plynomery.
- STN EN 12007-1:2013 Plynovody. Požiadavky na prevádzku.
- STN EN 12007-2:2013 Plynovody do 16 bar z polyetylénu.
- STN EN 746-2 Plynové priemyselné zariadenia.
- STN 07 0703 Plynové kotolne.
- Prvá pomoc pri úraze el. prúdom a ošetrenie popálenín plynom
16.00 Diskusia k odprednášanej problematike

16.00-18.00 - VYKONANIE SKÚŠOK podľa § 18/ods.1d odst.2,
vyhlášky MPSVR SR č.508/2009 Z.z.

Kontrola predložených dokladov ku skúškam odbornej spôsobilosti a vykonanie
skúšky pracovníkov na získanie písomného dokladu pre montáž, opravy,
rekonštrukciu a údržbu plynových zariadení sk. Bg, Bh v zmysle § 18/odst. 2,
vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z

PODMIENKY VYKONANIA SKÚŠKY
1. Vyplniť prihlášku na overenie odbornej spôsobilosti a uhradenie poplatkov za skúšku
20,- € vykonanú oprávnenou organizáciou v zmysle §18 / odst. č. 2 vyhl.
MPSVR SR č.508/2009 Z.z.
2. Predloženie potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti pre prácu na VTZ plynových.
3. Predloženie dokladu o vzdelaní t.j. min. výúčný list v technickom odbore.

Vrátiť na adresu:

WETTRANS Žilina, s. r. o.
P.O.BOX 13 010 08 Žilina
E-mail: wettrans@wettrans.sk

VRÁTIŤ NAJNESKÔR DO:
09.03.2021

Záväzná prihláška
za vystavovateľa ................................

0308

"PRE MONTÁŽ, OPRAVY, REKONŠTRUKCIU A ÚDRŽBU
PLYNOVÝCH ZARIADENÍ"
skupiny Bg, Bh vyhl. č. 508/2009Z. z. do 500 kW
konaný v dňoch 12. - 13. 03. 2021 v ŽILINE
Meno a priezvisko, dátum narodenia: .........................................................................
.........................................................................................................................................
Adresa bydliska: ...........................................................................................................
.........................................................................................................................................
E-mail: ..............................................................

Tel.: .......................................

Dňa ............................

IČO..........................................................DIČ:..................................................................

Žiadam osvedčenie na technické zariadenia skupiny Bh na:
(vypísať podskupinu podľa rozdelenia VTZ plynových vo vyhl. č. 508/2009 Z.z.)
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

V ...................................

2. Skúška:................................

Adresa pracoviska: .......................................................................................................

1. Vložné...................................

2626858761/1100

K uvedenej platbe oznamujeme tieto doplňujúce údaje:

120321

konštantný
suma
v prospech účtu číslo

IČO
Na ťarchu účtu číslo

Súčasne dávame príkaz na úhradu s týmito údajmi:

variabilný

splatné dňa: 09. 03. 2021
P.O. BOX 13, 010 08 ŽILINA

WETTRANS

Názov a adresa prijímateľa:

AVÍZO O PLATBE

na prípravný kurz odbornej spôsobilosti

Poplatky uhradíme:
PREVODNÝM PRÍKAZOM - POUKÁŽKOU - V HOTOVOSTI *
Na jednu prihlášku je možné prihlásiť i viac účastníkov !
ŽIADAME VYPLNIŤ A ZASLAŤ S POTVRDENÝM AVÍZOM NA ZADNEJ
STRANE DO 09. 03. 2021!!!

.......................................
dátum

...........................................
podpis prihlasovaného

..........................................
pečiatka a podpis
vysielajúcej organizácie

* Nehodiace sa prečiarknuť

* Svojim podpisom dávam súhlas so spracovaním osobných údajov podľa platnej
legislatívy (Zákon č.18/2018 Z.z./GDPR).

