ORGANIZAČNÉ POKYNY A KURZOVÉ POPLATKY
MIESTO KONANIA A REGISTRÁCIA
Registrácia sa koná dňa 17. 05., alebo 14. 06. 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.
UBYTOVANIE
Je zabezpečené v mieste konania školenia v cene 15,- €/noc. Ubytovanie si hradí každý
sám v hotovosti!
ODBORNÁ LITERATÚRA
Účastníci obdržia študijné materiály, okruh požiadaviek ku skúškam odb. spôsobilosti. Na kurz
si možno doniesť i vyplnenú prihlášku ku skúške z odbornej spôsobilosti s potvrdením praxe a
zdravotnej spôsobilosti od lekára
PRIHLÁSENIE ÚČASTI NA ŠKOLENIE do : najneskôr 4 dni pred školením
SKÚŠKY ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI u oprávnej právnickej osoby (OPO)
POZOR!!! Poplatok sa hradí OPO až pred termínom skúšiek.
Presný dátum skúšky v Žiline Vám oznámime na školení!!!

, s.r.o.

INŽINIERSKO - PORADENSKÁ
A VZDELÁVACIA AGENTÚRA

______________________________________________________________________

Vás pozýva na

Prípravný kurz a skúšky odbornej spôsobilosti:

REVÍZNYCH TECHNIKOV NA VYKONÁVANIE
ODBORNÝCH PREHLIADOK A SKÚŠOK VYHRADENÝCH
ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

ÚHRADA POPLATKOV ZA ŠKOLENIE: 195,- €
Cena účastníckeho poplatku a učebných 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 akým spôsobom nám uhradíte poplatky. Účastnícky poplatok zahŕňa:
náklady na organizáciu a technické zabezpečenie školenia, občerstvenie, vydanie učebných
materiálov, rozsah STN EN ku skúškam. 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 pri registrácii.
Konferenčné poplatky žiadame uhradiť
a/ PRIAMO V HOTOVOSTI PRI REGISTRÁCII
b/ PREVODNÝM PRÍKAZOM
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:
170519, alebo 140619
Konštantný symbol:
0308
IČO:
36798550
DIČ:
2022399368
Registr.: Obch. register Okr. súdu v Žiline Odd. Sro, vložka č. 19150/L

Začiatok školenia: 17. 05. a 14. 06. 2019
Miesto školenia: WETTRANS Žilina s.r.o.,
Vysokoškolákov 4, Dom techniky
Termín skúšky u OPO: do 10 dní po školení v Žiline

Vrátiť na adresu:

KURZ JE URČENÝ PRE:
1. Revíznych technikov na vykonávanie odb. prehliadok a skúšok vyhradených elektr. zariadení.
2. Projektantov a konštruktérov na projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektr. zariadení.
3. Revíznych technikov, ktorí si chcú predĺžiť platnosť osvedčenia, nakoľko prvý deň školenia svojim
obsahom spĺňa kritéria pre AKTUALIZAČNÉ ŠKOLENIE.

VRÁTIŤ NAJNESKÔR DO:
4 dni pred školením !!!

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

Záväzná prihláška
na prípravný kurz a skúšky odbornej spôsobilosti:
"Revízny technik na vykonávanie odborných prehliadok
a skúšok vyhradených elektrických zariadení - §24"

CIEĽ A ZAMERANIE
Cieľom povinného školenia je oboznámiť účastníkov so súčas. predpismi platnými v oblasti
elektrických zariadení do aj nad 1000 V tr. "A" aj „B“ a pomôcť im v príprave na overenie
odb. spôsobilosti podľa uvedenej vyhlášky. Podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.,§ 16
platí pre odborného pracovníka prax podľa tabuľky v prílohe číslo 11.
Projektanti a revízny technici po skončení školenia vykonajú skúšky u OPO vo firme
WETTRANS Žilina, s. r. o. a obdržia osvedčenie: Revízny technik VTZ elektrických §24.
Poplatok sa hradí OPO až pred termínom skúšiek!
Upozornenie: vyplniť a priniesť prihlášku na školenie s potvrdením od lekára a odbornej praxe.
Pokiaľ sa rozhodnete zúčastniť skúšky u OPO, ktorá sa bude konať vo firme WETTRANS Žilina, s.r.o.,
pošleme Vám prihlášku na skúšku z odbornej spôsobilosti.

kurz začína dňa: 17. 05. alebo 14. 06. 2019 v ŽILINE
Meno a priezvisko: .................................................................................................................
Adresa bydliska / pracoviska: ........................................................................................
...........................................................................................................................................
PsČ........................................................... Tel.: .............................................................
E-mail: ..................................................... Mobil:...........................................................
Mám záujem o prednášky v skupine:

"A" (do 1000 V)

"B" (nad 1000 V a výbušné prostredie)

Mám záujem o ubytovanie v dňoch (1 noc 15,- €): ............................................................................................

ORGANIZÁCIA A INFORMÁCIE:
Mám záujem o tento termín:..................................................................................................................................

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

Na jednu prihlášku je možné prihlásiť i viac účastníkov!
POPLATKY UHRADÍM :
PREVODNÝM PRÍKAZOM - POUKÁŽKOU - V HOTOVOSTI
ŽIADAME VYPLNIŤ A ZASLAŤ S POTVRDENÝM AVÍZOM NA ZADNEJ
STRANE najneskôr 4 dni pre termínom začiatku školenia.

V: .........................................

dňa: ................................................

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

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

