
INŽINIERSKO - PORADENSKÁ
A  VZDELÁVACIA  AGENTÚRA

            Vás pozýva na prípravný kurz:

                               OBSLUHA  PLYNOVÝCH  ZARIADENÍ 
(od 5 kW do 0,5 MW, skupina Bh)

                                                            

                           ORGANIZAČNÉ POKYNY A KURZOVÉ POPLATKY

                                            MIESTO KONANIA A REGISTRÁCIA
                                   Registrácia sa koná dňa 22. 11. 2019 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  15. 11. 2019.

                Žiadame  účastníkov,  aby  záväzné prihlášky zasielali do 15. 11. 2019 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 2 - DŇOVÝ KURZ - 130,- € 
                                         (V cene sú učebné materiály !)    
  Cena účastníckeho  poplatku a školiacich materiálov na školení je stanovená voľnou tvorbou cien podľa 
vyhl. 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 130,- €  žiadame uhradiť:

                                     a/ PRIAMO  V  HOTOVOSTI  PRI  REGISTRÁCII
                                  b/ PREVODNÝM  PRÍKAZOM  NA ČÍSLO  ÚČTU:
         2626858761/1100 Tatra banka, a. s. Žilina, variabilný symbol: 221119                                                                                                                                           

                                        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:                   221119
Konštantný symbol:                0308
IČO:                                           36798550                                      
DIČ:                                           2022399368
Registr.:                                    Obch. register Okr. súdu v Žiline Odd. Sro, vložka č. 19150/L

, s.r.o.

                                  WETTRANS Žilina, s.r.o., Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina - budova
                                       Domu techniky vedľa Mestskej krytej plavárne, 6. poschodie

Termín a miesto školenia, skúšok: 
od 22. 11. - 23. 11. 2019

Žilina
                                                     



 

ZÁKLADNÝ KURZ JE URČENÝ PRE: 
 
 

Osoby na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových: skupina Bh s celkovým výkonom 
od 5 kW do 0,5 MW, ktoré chcú získať odbornú kvalifikáciu podľa Vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. 

 
 

CIEĽ ŠKOLENIA 
 

Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s: 
 

 aktuálnymi zmenami vo všeobecných požiadavkách v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci, týkajúce sa právnych predpisov 

 
 zmenami právnych predpisov a ostatných predpisov (nariadení vlády, vyhlášok, STN) na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, týkajúce sa obsluhy plynových zariadení: 
obsluha plynových zariadení. 

 
 aktuálnymi poznatkami súvisiacimi s bezpečnosťou vyhradených technických zariadení 

plynových: obsluha plynových zariadení spaľovaním do  5 kW do 0,5 MW , skup. Bh. 
 
Revízny technik po overení odborných vedomostí vystaví „písomný doklad“ v zmysle zákona   
č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, podľa §16, odst. 1, písmeno c v nadväznosti na 
§15 odst. 7 a §17 odst.3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. 

 
 
 
 

ODBORNÝ GARANT 
 

Juraj KOMAČKA, Revízny technik VTZ plyn, tlak Považská Bystrica 
Vladimír MIČIC, Revízny technik VTZ plyn, tlak, Žilina 

 
 
 
 

ORGANIZAČNÝ GARANT 
 

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

 
 
 

 
P R O G R A M   

 

08.00 – 08.30 hod. Registrácia účastníkov v školiacom stredisku firmy  
   WETTRANS Žilina, s.r.o., Dom techniky, ul. Vysokoškolákov          
                                       č. 4, 010 08 Žilina. 
 

PREDNÁŠKY DŇA 22. 11. 2019 OD 08.30 – 16.30 hod. 
 Aktuálne zmeny vo všeobecných požiadavkách v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, týkajúce sa právnych predpisov I. ČASŤ: 
o  Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov 
o  Zákonníka č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z.z. 
o  Zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 

82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a o nelegálnom zamestnávaní a o doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z.z. 

o  Zákona č. 355/2007 Z.z. O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 Zmeny právnych predpisov a ostatných predpisov (nariadení vlády, vyhlášok, 
STN) na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, týkajúce sa obsluhy 
plynových kotolní. 

 Vyhláška č.25/1984 Z.z. v znení neskorších predpisov – zaistenie BOZP 
nízkotlakových kotolní 

 Nariadenie vlády č. 392/2006 o minim. bezpečnosti a zdravotných požiadavkách 
 

 
PREDNÁŠKY DŇA 23. 11. 2019 OD 08.30 – 16.30 hod. 
Osobitné požiadavky so zameraním na II: ČASŤ: 

a) Rozdelenie plynov, fyzikálne a chemické vlastnosti plynov a zisťovanie 
prítomnosti plynov 

b) Spaľovanie plynných palív, medze zápalnosti pre zmesi plynov pri zmesiach 
plynov a ťahové pomery v spaľov. priestoroch 

c) Vlastnosti materiálov a zváranie, skúšanie materiálov a zvarov  
d) Posudzovanie rizík 
e) Základy prvej pomoci 
f) PREVÁDZKA, OBSLUHA A ÚDRŽBA VTZ PLYNOVÝCH 
 

 DISKUSIA: otázky a odpovede k aktuálnym poznatkom súvisiacich 
s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri OBSLUHE VTZ plynových 
zariadení od 5 kW do 0,5 MW výkonu 

13.30 hod. Ukončenie odbornej prípravy a vykonanie písomných skúšok osôb na 
  OBSLUHU vyhradených technických zariadení plynových. 
  



Inžiniersko - poradenská a vzdelávacia agentúra, Ži lina

Engineering and Consulting Agency WETTRANS, Žilina

WETTRANS

ŽILINA, s.r.o.

 
 
 
 

 
                                                                                                         
 

  
 
 

P R I H L Á Š K A  
na overenie odbornej spôsobilosti na činnos ť na vyhradených plynových 

zariadeniach, pod ľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. §17/odsek 3 
 plynové zariadenia skupiny Bh 

Obsluha plynových zariadení skupiny B- od 5 kW do 0 ,5 MW a vypalovacie pece 
 

Meno, priezvisko ......................................................................................................... 

Telefón, mobil ....................................................E-mail ............................................... 

Číslo OP ....................................................................................................................... 

Adresa trvalého bydliska ........................................................................................... 

Adresa zamestnávate ľa.............................................................................................. 

Pracovné zaradenie .................................................................................................... 
 

 
1. Prihlásený  na stupe ň odbornej spôsobilosti: 

 
 

podľa §17 / odsek 3, vyhl. MPSVR SR . 508/2009 Z. z. „Obsluha plynových zariadení skupiny Bh – 
kurič kotlov VI. triedy“ 
 
 

2. Zdravotná spôsobilos ť: 

 

Menovaný môže – nemôže vykonávať činnosť obsluhy plynových zariadení skupiny Bh – kurič 
kotlov VI. triedy. 

 

Dátum potvrdenia lekára:                                                               Pečiatka a podpis lekára:  

 

 

 

............................................                                              ................................................................. 

 

 
 
 
 
 
 

.............................................     .................................................   ...................................................... 
            Dátum   Podpis prihlasovaného  Pečiatka a podpis organizácie 
 
*/ nehodiace sa pre čiarknú ť 
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