
                  Vás pozýva na prípravný kurz a skúšky:

           

                           Začiatok kurzu: 17. 05. 2019 alebo 14. 06. 2019                          

                                WETTRANS Žilina, s.r.o., ul. Vysokoškolákov 4
                                                Dom techniky, 6. poschodie
                                                                                                            

§ 21  lektrotechnik pre  e ov
- zamestnancov autoservisov a predajcov automobilov

       

 �

                               ORGANIZAČNÉ POKYNY A KURZOVÉ POPLATKY

                                        MIESTO   KONANIA   A   REGISTRÁCIA

     Registrácia sa koná v deň školenia, teda 17. 05. alebo 14. 06. 2019 od  08. 00 - 09. 00 hod. 
vo firme WETTRANS Žilina, s.r.o., Dom techniky, ul. Vysokoškolákov 4, oproti OD LidL, vedľa Mestskej 
                        plavárne. Parkovisko zadarmo je k dispozícii zo zadnej strany budovy.                                
                                                               

                                        PRIHLÁSENIE   ÚČASTI   NA  ŠKOLENIE

                               Uzávierka záväzných prihlášok je 5 dní pred školením.
              Žiadame  účastníkov, aby  záväzné  prihlášky  zasielali  na E-mail spoločnosti
                                   WETTRANS  Žilina s.r.o.: wettrans@wettrans.sk. 
       Prihláška  na skúšku obsahuje: potvrdenie od lekára,  kópiu vysvedčenia o absolvovaní 
                                       vzdelávania v elektrotechnickom predmete.

                      CENA ZA ZÁKLADNÉ ŠKOLENIE ELEKTROTECHNIKOV :  89,- €

    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.
    Účastnícky  poplatok  zahŕňa:  náklady na organizáciu a  technické  zabezpečenie  školenia, 
vydanie študijných materiálov, vykonanie písomných testov, ústnych skúšiek a vydanie osvedčenia. 
 FIRMA WETTRANS NIE JE PLATCOM DPH!  Pri registrácii predloží  každý  účastník potvrdenie
 o zdravotnej spôsobilosti od lekára a vysvedčenie s predmetom zameraným na elektrotechniku! 
                                             Konverzný kurz: 1 EURO = 30,126 Sk 
                              
                                            Školiace poplatky žiadame uhradiť:
                                   
                      A) V hotovosti priamo na školení počas registrácie účastníkov
                              B) Prevodným príkazom na číslo účtu uvedené nižšie

                                      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:                   v tvare deň mesiac rok (napr.: 170519, alebo 140619)
     Konštantný symbol:                0308
     IČO:                                           36798550                                      
     DIČ:                                           2022399368
     Registr.:  Obch. register Okr. súdu v Žiline Odd. Sro, vložka č. 19150/L
 
             Kontakt: tel.: 041/5655320, 0905 607 718, mail: wettrans@wettrans.sk
                                                

          ODBORNÁ  SPÔSOBILOSŤ PRACOVNÍKOV NA 
    ČINNOSŤ  NA  ELEKTRICKÝCH  ZARIADENIACH  PODĽA 
                  VYHLÁŠKY  MPSVR  SR  číslo  508/2009  Z.z.

INŽINIERSKO - PORADENSKÁ

A  VZDELÁVACIA  AGENTÚRA, s.r.o.



                                                       KURZ JE URČENÝ PRE:
     -  pracovníkov automobilového priemyslu,  ktorí chcú získať odbornú kvalifikáciu podľa 
  vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. alebo  zvýšiť  odbornosť na  paragraf 21 so zameraním
                                   na predajcov automobilov a technikov autoservisov.  

 § 21 - Elektrotechnik je povinný pre osoby, ktoré obsluhujú či pracujú na elektrických zaria-
     deniach s napätím nad 50 V do 1000 V, t.j. aj v automobilovom priemysle s vyhradenými
 technickými zariadeniami, pracuje s autoelektronikou, ELEKTROMOBILMI, alebo HYBRIDOM,
                 pokiaľ majú osoby spôsobilé na ich obsluhu aj školenie od ich výrobcu.)
    
 Požadované odborné vzdelanie pre § 21 aj iného odboru ako elektro, doložené vysvedčením 
            z elektrotechnického predmetu - zmena podľa vyhl. MPSVR SR  č. 508/2009 Z.z.

                                                     Na prihláške je nutné potvrdiť:
1. Potvrdenie  od  lekára  vykonávať  činnosť  v  elektrotechnike  nie  staršie  ako  3 mesiace!
2. doniesť kópiu vysvedčenia elektrotechnického vzdelania alebo vysvedčenie, kde vrámci 
    učebných osnov bola vykonaná výučba elektrotechnických predmetov, napríklad 
    automechanik.

     Školenie elektrotechnikov § 21 pre automobilový priemyselP    R    O   G   R   A   M   -  
 
 
08.00 - 09.00    Registrácia ú astníkov  č
09.00 - 1 .00     6 ODBORNÉ PREDNÁŠKY, diskusia a otázky k činnosti a obsluhe na vyhradených
                          techn. zariadeniach elektrických, vykonanie písomných testov a ústnych
                          skúšok, vyhodnotenie školenia elektrotechnikov a vydanie  KVALIFIKAČNÝCH
                          osvedčení §21 ELEKTROTECHNIK

                                              čZoznam predpisov a STN pri výu be:

„Legislatíva, normy elektrických cestných vozidiel“ 
Vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z.: Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení 
a o odb. spôsobilosti, Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov, 

ákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. Z
 o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní  a o zmene a doplnení  niekt. zákonov,
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
STN 33 2000-4-41/2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia - ochrana pred zásahom elektr.
         prúdom, prúdove chrániče princíp ich činnosti a využitie v elektrických  inštaláciách
STN  34 3100/2001         Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických zaria -
                                        deniach
STN 34 3108/1968          Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s elektrickými zariadeniami 
                                        osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie
SNT EN 60446/2008       Základné bezpečnostné zásady pre rozhranie človek - stroj, označova-
                                        nie vodičov farbami alebo písmeno - číslicovým systémom
STN 33 1175/2002          Kód na označovanie farieb vodičov
STN 33 1600/1996          Revízie a kontroly ručného náradia počas používania
STN 33 1610/2002          Revízie a kontroly spotrebičov počas ich používania

 

 
       

          
          
          

  

 

Inžiniersko - poradenská a vzdelávacia agentúra, Žilina

Engineering and Consulting Agency WETTRANS, Žilina

W ETTR ANS

ŽILINA, s.r.o.

 
 
 
 

 
                                                                                                         
 

  
 
 P R I H L Á Š K A 

na overenie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa  
vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. 

___________________________________________________ ___________________

 

Meno,priezvisko___________________________________________________:________________________

 

Dátum a miesto narodenia_________________________________: ČOP_________________________:

 

Adresa trvalého bydliska__________________________________________________:________________

 

Adresa zamestnávateľa___________________________________________________:________________

 

Pracovné zaradenie__________________________________________________: _____________________

 

Zdravotná spôsobilosť :

 
 

Menovaný:         -    vykonávať činnosť v elektrotechnike                   je      -     nie je      schopný � 
-  pracovať vo výškach a nad voľnou hĺbkou         je      -     nie je      schopný � 

 
 
 

Dátum:............................................ .........                                         . ...............................................

 

                                                                                                            Pečiatka a podpis lekára 

 

Prihlásený  na stupeň odbornej spôsobilosti: 

 

§ 20 -  poučený pracovník                                   � 
§ 21 – elektrotechnik                                            � 
§ 22 – samostatný elektrotechnik                       � 
§ 23 – elektrotechnik na riadenie činnosti         � 
           alebo riadenie prevádzky 

 

Získaná prax na elektrických zariadeniach: NN........................................................rokov 
(potvrdí oprávnená organizácia na činnosť VN........................................................rokov 
V elektrotechnike. Dĺžka praxe.):               VVN.....................................................rokov 

       

ZVN......................................................rokov 

       

Bleskozvodoch......................................rokov 

 
 
 
 

.     .............................................   ................................................................................................... ...
            Dátum   Podpis prihlasovaného  Pečiatka a podpis oprávnenej 

     organizácie na činnosť 
          v elektrotechnike  
  (potvrdenie odbornej praxe) 
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