MIESTO KONANIA
A/ PRI ZÁKLADNOM ŠKOLENÍ PRE ŤAŽBU DREVA
je registrácia na začiatku školenia od 08. 00 hod. vo firme WETTRANS Žilina, s.r.o., Dom techniky,
alebo vo Vašom urbariáte či kdekoľvek podľa dohody.
B/ PRI ZÁKLADNOM ŠKOLENÍ PRE MANIPULÁCIU DREVA
je registrácia na začiatku školenia od 08. 00 hod. vo firme WETTRANS Žilina, s.r.o., Dom techniky,
alebo vo Vašom urbariáte či kdekoľvek podľa dohody.
C/ PRI OPAKOVANOM ŠKOLENÍ PRE ŤAŽBU ALEBO MANIPULÁCIU DREVA
je registrácia na začiatku školenia od 08. 00 hod. vo firme WETTRANS Žilina, s.r.o., Dom techniky,
alebo vo Vašom urbariáte či kdekoľvek podľa dohody. Školenie trvá max. 4 hodiny.

INŽINIERSKO - PORADENSKÁ
ŽILINA, s.r.o.

A VZDELÁVACIA AGENTÚRA
Vám ponúka:

A. ZÁKLADNÝ KURZ NA OBSLUHU RUČNEJ
MOTOROVEJ REŤAZOVEJ PÍLY PRI ŤAŽBE DREVA

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. Naša spoločnosť
WETTRANS Žilina, s.r.o. sídli v budove Domu techniky, ktorá je hneď vedľa.

B. ZÁKLADNÝ KURZ NA OBSLUHU RUČNEJ
MOTOROVEJ REŤAZOVEJ PÍLY PRI INEJ ČINNOSTI

PRACOVNÝ ODEV A OBUV
Na základnom školení je praktická výuka na drevosklade alebo v lese. Žiadame preto účastníkov, aby si
doniesli pracovný odev a hrubú obuv.
PRIHLÁSENIE ÚČASTI NA ŠKOLENIE
Predbežne podľa záujmu o predĺženie platnosti preukazu o 5 rokov alebo získanie nového osvedčenia
nám zašlite záväznú prihlášku s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti.
ÚHRADA POPLATKOV
Cena vložného za školenie typu "A" je:
(Ťažba dreva)
Cena vložného za školenie typu "B" je:
(Manipulácia dreva do 15 cm priemeru)
Cena vložného za školenie typu "C" je:
(Aktualizačné školenie)

150, - €

C. AKTUALIZAČNÉ ŠKOLENIE NA OBSLUHU RUČNEJ
MOTOROVEJ REŤAZOVEJ PÍLY PRI ŤAŽBE DREVA
ALEBO INEJ ČINNOSTI (POVINNE VŽDY PO 5 ROKOCH!)

ŠKOLENIA PODĽA NOVEJ VYHL. MPSVR SR č. 46/2010 Z.z.
platnej od 01.03.2010 (vyhl. č. 43/1985 Zb. je od 01.03.2010 neplatná)

100, - €
15,- až 20, - €
(podľa počtu uchádzačov)

POPLATKY ŽIADAME UHRADIŤ:
1) V HOTOVOSTI PRI REGISTRÁCII NA ŠKOLENÍ
2) PREVODNÝM PRÍKAZOM NA ČÍSLO ÚČTU:
SPRACOVANIE BANKOVEJ OPERÁCIE
Názov a firma:
Pobočka banky:
IBAN:
SWIFT:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:
IČO:
DIČ:
Registr.:

WETTRANS Žilina, s.r.o,, P. O. BOX 13, 010 08 Žilina
Tatra banka, a. s. Žilina
SK11 1100 0000 00 2626858761
TATRSKBX
deňmesiacrok v tvare napr.: 210318
0308
36798550
2022399368
Obch. register Okr. súdu v Žiline Odd. Sro, vložka č. 19150/L

Kontakt sekretariát: Tel.: 041/56 55 320, Mobil: 0905/607 718,
E - mail: wettrans@wettrans.sk, web: www.wettrans.sk

A. ŽILINA alebo Váš urbariát (Ťažba dreva): marec - december 2018
B. ŽILINA alebo Váš urbariát (Manipulácia dreva): marec - december 2018
C. ŽILINA alebo Váš urbariát (Aktualizačné školenie): marec - december 2018
WETTRANS Žilina, s.r.o. - Vysokoškolákov 4 (Dom techniky), 010 08 Žilina,
alebo vo Vašom urbariáte či kdekoľvek podľa dohody.

CIEĽ ŠKOLENIA
Rozličné profesie pracovníkov, kde sa používa rozrezávanie dreva /manipulácia dreva/, napr. stolári,
záhradkári, lesní robotníci, stavbári a iní, potrebujú k výkonu tejto činnosti motorové píly. Na ich obsluhu
sú povinní vlastniť kvalifikačné oprávnenie, ktoré obdržia po absolvovaní školenia z praktickej a
teoretickej skúšky. Od 01. 07. 2006 platí zákon NR SR č. 125/2006 Z. z. "O inšpekcii práce", v ktorom sa
uvádza, že pri kontrole PREUKAZU OBSLUHY Inšpekciou práce - je pokuta pre fyzické osoby až do výšky
min. 33193,- € ak táto osoba vykonáva činnosť bez oprávnenia, osvedčenia, preukazu.
Podľa § 16, odst. 4 zákona č. 124/2006 Z. z nesmie vykonávať obsluhu ručnej motorovej píly ani osoba,
ktorá má osvedčenie, preukaz vydaný pred dátumom 30.06.2006 a neabsolvovala do 30.04.2007 povinnú
aktualizačnú odbornú prípravu - 1 deň! Novým školením si preto musí obnoviť už neplatný preukaz
a osvedčenie! Dňom 01.03.2010 nadobudla účinnosť nová vyhl. MPSVR SR . 46/2010 Z.z., stará vyhl.
č. 43/1985 Z.z. je už neplatná.
A. ZÁKLADNÝ KURZ PRE OBSLUHU RUČNEJ REŤAZOVEJ
MOTOROVEJ PÍLY PRI ŤAŽBE DREVA

ŤAŽBA DREVA - PROGRAM
Začiatok kurzu - registrácia účastníkov vo firme WETTRANS Žilina, s.r.o.,
ul. Vysokoškolákov 4, Dom techniky - 6. poschodie, č. dverí 602/603,
alebo vo Vašom urbariáte.
Základný kurz pre obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva.
1) Všeobecné právne predpisy o BOZP, pri obsluhe RMRP, vyhl. č. 46/2010 Z.z.
2) Konštrukcia, činnosť, údržba a oprava RMRP.
3) Zdravotná príprava.
4) Odborné predpisy a pokyny o BOZP pri práci RMRP.
5) Praktická výučba a ukážka obsluhy a ťažby dreva v teréne.
6) Vykonanie skúšiek z praktickej časti - ťažba.
7) Vykonanie písomných testov a ústnych skúšiek.
8) Vydanie platných osvedčení a záver školenia.

MANIPULÁCIA DREVA - PROGRAM

Termín: priebežne v roku 2018. Cena vložného: 150,- €.

B. ZÁKLADNÝ KURZ PRE OBSLUHU RUČNEJ REŤAZOVEJ
MOTOROVEJ PÍLY PRI INEJ ČINNOSTI
/ mimo ťažby dreva, len manipulácia dreva do priemeru 15 cm/

Začiatok kurzu - registrácia účastníkov vo firme: WETTRANS Žilina, s.r.o.,
ul. Vysokoškolákov 4, Dom techniky - 6. poschodie, č. dverí 602/603,
alebo vo Vašom urbariáte.
Základný kurz pre obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti.

Termín: priebežne v roku 2018 Cena vložného: 100,- €.

C. AKTUALIZAČNÉ ŠKOLENIE NA OBSLUHU RUČNEJ MOTOROVEJ PÍLY
Termín: priebežne v roku 2018. Cena vložného: 15,- až 20,- €.

1) Všeobené právne predpisy o BOZP pri obsluhe ručnej motorovej reťazovej píly.
2) Konštrukcia, činnosť, údržba a oprava reťazovej motorovej ručnej píly.
3) Zdravotná príprava.
4) Praktická výučba a ukážka obsluhy RMRP v teréne .
5) Vykonanie písomných testov a ústnych skúšiek.
6) Vydanie platných osvedčení a záver školenia.

Aktualizačné školenie musí absolvovať každý držiteľ pilčíckeho preukazu vždy po 5 rokoch!!!

UPOZORNENIE PRE ÚČASTNÍKOV ZÁKLADNÉHO KURZU:
Upozorňujeme organizácie, aby si svojich pracovníkov dali podrobiť LEKÁRSKEJ PREHLIADKE, či sú schopní pracovať v hlučnom prostredí s vibrujúcim nástrojom a potvrdenie predloží
na školení!!! ( viď prihláška na skúšku).

ORGANIZÁCIA A INFORMÁCIE:
WETTRANS Žilina, s. r. o.

Sekretariát:

P. O. BOX 13
ul. Vysokoškolákov 4
010 08 Žilina

Tel: 041/56 55 320
Mobil: 0905 607 718
E-mail: wettrans@wettrans.sk

AKTUALIZAČNÉ ŠKOLENIE NA OBSLUHU RUČNEJ MOTOROVEJ PÍLY
PROGRAM (vždy po 5 rokoch)
Začiatok kurzu - registrácia účastníkov vo firme: WETTRANS Žilina, s.r.o.,
ul. Vysokoškolákov 4, Dom techniky - 6. poschodie, č. dverí 602/603,
alebo vo Vašom urbariáte.
Na aktualizačné školenie na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe
dreva alebo inej činnosti priniesť malý aj veľký preukaz.
Trvanie kurzu: max. 4 hodiny

PRIHLÊł KY ZASIELAţ NA ADRESU:
WETTRANS žilina, s.r.o., VysokoŽkolákov 4, P.O.BOX 13, 010 08 Žilina
______________________________________________________________________

PRIHLÁŠKY ZASIELAŤ NA ADRESU:
WETTRANS žilina, s.r.o., VysokoŽkolákov 4, P.O.BOX 13, 010 08 Žilina
______________________________________________________________________

Prihláška na:

Prihláška na:

A. ZákladnÝ kurz na obsluhu ruČnej motorovej píly pri ŤaŽbe dreva
/začiatok kurzu vo firme Wettrans Žilina, s. r. o./
B. Základný kurz na obsluhu ručnej motorovej píly pri inej činnosti
/ťažba do priemeru 15 cm a manipulácia dreva/
/začiatok kurzu vo firme Wettrans Žilina, s. r. o./
C. Aktualizačné školenie na obsluhu ručnej motorovej píly
pri ťažbe dreva alebo pri inej činnosti
/začiatok kurzu vo firme Wettrans Žilina, s. r. o./

A. ZákladnÝ kurz na obsluhu ruČnej motorovej píly pri ŤaŽbe dreva
/začiatok kurzu vo firme Wettrans Žilina, s. r. o./
B. Základný kurz na obsluhu ručnej motorovej píly pri inej činnosti
/ťažba do priemeru 15 cm a manipulácia dreva/
/začiatok kurzu vo firme Wettrans Žilina, s. r. o./
C. Aktualizačné školenie na obsluhu ručnej motorovej píly
pri ťažbe dreva alebo pri inej činnosti
/začiatok kurzu vo firme Wettrans Žilina, s. r. o./

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Prihlasujem sa:

na KURZ A v termíne ................................. 2018

Prihlasujem sa:

na KURZ A

v termíne .................................. 2018

Prihlasujem sa:

na KURZ B

Prihlasujem sa:

na KURZ B

v termíne .................................. 2018

v termíne ................................. 2018

Prihlasujem sa:
na KURZ C v termíne ................................. 2018
______________________________________________________________________

Prihlasujem sa:
na KURZ C
v termíne .................................. 2018
______________________________________________________________________

MENO A PRIEZVISKO: .....................................................................................................

MENO A PRIEZVISKO: .....................................................................................................

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

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

ADRESA BYDLISKA: .....................................................................................................

ADRESA BYDLISKA: .....................................................................................................

PSČ: ..................................TEL: .....................................EMAIL:.......................................

PSČ: ..................................TEL: .....................................EMAIL:.......................................

______________________________________________________________________
V .......................................... dňa ........................................

..........................................
pečiatka a podpis

Zdravotná spôsobilosť:
Menovaný: je

-

nie je

Dátum:............................

______________________________________________________________________
V .......................................... dňa ........................................

..........................................
pečiatka a podpis

Zdravotná spôsobilosť:
+/

schopný pracovať s vibrujúcim nástrojom
a v hlučnom prostredí.

....................................................
pečiatka a podpis lekára

Menovaný: je

-

nie je

Dátum:............................

+/

schopný pracovať s vibrujúcim nástrojom
a v hlučnom prostredí.

....................................................
pečiatka a podpis lekára

