ORGANIZAČNÉ POKYNY A KURZOVÉ POPLATKY
MIESTO KONANIA A REGISTRÁCIA
Registrácia sa koná v dňoch 18. 01., 15. 02. alebo 15. 03. 2019 od 08.00 do 09.00 hod.
vo firme WETTRANS Žilina, s.r.o., Dom techniky, ul. Vysokoškolákov 4, oproti OD LidL,
vedľa Mestskej plavárne. Parkovisko je k dispozícii zo zadnej strany budovy zadarmo.
PRIHLÁSENIE ÚČASTI NA ŠKOLENIE
Uzávierka záväzných prihlášok je dňa 4 dni pred konaním školenia.
Žiadame účastníkov, aby záväzné prihlášky s potvrdeným avízom o zaplatení, alebo s
vyznačením spôsobu platby zasielali na adresu firmy WETTRANS Žilina, s.r.o.
Prihláška na skúšku obsahuje: potvrdenie od lekára, prax, kópia vysvedčenia o elektrotechn.
vzdelaní! Na aktualizačné školenie si doneste ORIGINÁL OSVEDČENIE, na ktoré potvrdíme
predĺženie platnosti o 5 rokov!
CENA ZA AKTUALIZ. ŠKOLENIE /Predĺženie platnosti osvedčenia o 5 rokov/: 45,- €
CENA ZA ZÁKLADNÉ ŠKOLENIE ELEKTROTECHNIKOV §21: 80,- €, §22, §23: 110,- €
ZA ZVÝŠENIE KVALIFIKÁCIE NAD 1000 V je príplatok 25,- €
PONUKA: pri väčšom počte účastníkov dohodneme cenu za školenie i miesto školenia
priamo vo Vašej firme.
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!
Poplatky žiadame uhradiť:
a/ PRIAMO V HOTOVOSTI PRI REGISTRÁCII
b/ PREVODNÝM PRÍKAZOM NA ČÍSLO ÚČTU:
2626858761/1100 Tatra banka,a.s Žilina, variabilný symbol: dátum začiatku školenia
WETTRANS Žilina, s.r.o.: Tel.: 041/56 55 320, 0905/607 718, Email: wettrans@wettrans.sk

, s.r.o.

INŽINIERSKO - PORADENSKÁ
A VZDELÁVACIA AGENTÚRA

Vás pozývajú na prípravný kurz a skúšky:
1. ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ PRACOVNÍKOV NA
ČINNOSŤ NA ELEKTRICKÝCH ZARIADENIACH PODĽA
VYHLÁŠKY MPSVR SR číslo 508/2009 Z.z.

§
§
§

§ 23 Elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky*
§ 22 Samostatných elektrotechnikov
§ 21 Elektrotechnikov

2. POVINNÁ AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA
ELEKTROTECHNIKOV §21 až §24
(Podľa zákona č. 470/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 124/2006 Z.z. § 16 odst. 4)
- Fyzická osoba, ktorá má osvedčenie alebo preukaz, je povinná každých
5 rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu v zmysle zákona
číslo 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov § 16, odst. 4 a
vyhláška MPSVR SR číslo 356/2009 Z.z.
- §21 - Elektrotechnik by mal mať aj montér VTZ plynových, výťahov, tiež
autoelektrikári

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:
180119, 150219 alebo 150319
Konštantný symbol:
0308
IČO:
36798550
DIČ:
2022399368
Registr.: Obch. register Okr. súdu v Žiline Odd. Sro, vložka č. 19150/L

AKTUALIZAČNÉ I ZÁKLADNÉ ŠKOLENIE PRE §21 - §23
začína v dňoch: 18. 01., 15. 02. a 15. 03. 2019
- po dohode je možné vybrať i termín vyhovujúci pre Vašu firmu!
WETTRANS Žilina, s.r.o., Vysokoškolákov 4, Dom techniky

KURZ JE URČENÝ PRE :
- pracovníkov, kt. chcú získať odbornú kvalifikáciu podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. alebo
zvýšiť odbornosť na paragraf. Pre účastníkov, ktorým prepadlo osvedčenie po 5 rokoch, keď neboli
na "Aktualizačnom školení"! Školenie obsahom spĺňa podmienky aktualizačného školenia, preto si
za prvý deň môžete predĺžiť platnosť § 21 - § 24! §21 je určený aj pre osoby, ktoré pracujú na VTZ
PLYNOVÝCH
§ 23 Elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky,
§ 22 Samostatných elektrotechnikov,

Tel.:

§ 21 Elektrotechnikov (pre osoby pracujúce na VTZ elektrických, plynových, tlakových,
zdvíhacích, autoelektrikári, údržbári, atď.).
Povinná odborná prax podľa vyhlášky MPSVR SR číslo 508/2009 Z.z. - príloha č.11:

E-mail: _________

§ 23 vyučený v elektrotechnickom odbore - 4 roky do 1000 V, 5 rokov nad 1000 V,
ÚSO v elektrotechnickom odbore - 3 roky do 1000 V, 4 roky nad 1000 V,
VŠ v elektrotechnickom odbore - 2 roky do 1000 V, 3 roky nad 1000 V,
§ 22 požadované vzdelanie: vyučený, ÚSO,VŠ = 1 rok do 1000 V, 2 roky nad 1000 V,
§ 21 odborné vzdelanie aj iného odboru ako elektro, doložené vysvedčením ,
z elektrotechnického predmetu - zmena podľa vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.
(pre §21 nie je potrebné dokladovať odbornú prax)
Na prihláške je nutné potvrdiť:
a) Odbornú prax od oprávnenej organizácie, ktorá vykonáva elektrotechnickú činnosť.

A) Prihlásený na základné školenie:

b) Potvrdenie od lekára vykonávať činnosť v elektrotechnike, prípadne pracovať vo výškach
nie staršie ako 3 mesiace! Toto potvrdenie potrebujete aj v prípade aktualizácie!

C) Mám záujem o termín, ktorý začína:
18. 01. 2019 *
15. 02. 2019 *
15. 03. 2019 *
Zvýšenie kvalifikácie nad 1000 V *

c) POZOR: Elektrotechnici §21-24 si na aktualizačné školenie musia doniesť originál osvedčenia!

B) Požadujem aktualizačné školenie pre: § 20, §21, §22, §23, alebo § 24

PONUKA: pri väčšom počte osôb je možné školenie realizovať priamo vo Vašej firme.
ORGANIZÁCIA A INFORMÁCIE:
WETTRANS Žilina, s.r.o.
Ing. Pavol WETTER
Vysokoškolákov č. 4
P. O. B O X 13, 010 08 Žilina

Sekretariát tel.:
mobil:
e-mail:
web:

041 / 56 55 320
0905 / 607 718
wettrans@wettrans.sk
www.wettrans.sk
Poznámka: * zakrúžkujte Váš výber

*

