AKADÉMIA VZDELÁVANIA ZVOLEN
Námestie SNP 25, 960 01 Zvolen
IČO: 45025878, DIČ: 2022788504
Registrovaná: MV SR pod č.spisuVVS/1-900/90-27354
oprávnenie č. VVZ-0128/18-05.1 a VVZ-0129/18-05.2
mobil.: 0902 930 207 / 0902930206
Banka: VÚB č.ú..: SK47 0200 0000 0031 7933 7255
email: avzv@avzvolen.sk www.akademiavzdelavania.sk

POZVÁNKA

na Aktualizačnú odbornú prípravu pracovníkov v elektrotechnike
Akadémia vzdelávania Zvolen, o.z. Vás pozýva na Aktualizačnú odbornú prípravu pre kvalifikačné stupne
- § 21 až § 24 v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z. v rozsahu do / nad 1000V a tr. A / B / B1
TERMÍN :

podľa vyhláseného termínu www-ponuka
od 7,oo hod., registrácia od 6,50 hod., školenie v rozsahu 8 hod.

MIESTO :

Akadémia vzdelávania Zvolen, Nám.SNP 25, Zvolen

LEKTOR:

Ing. Mgr. Igor Trčka, DiS

CENA

60,- €

:

AVZV nie je platcom DPH

Určenie :
Vyhláška MPSVaR č. 356/2007 Z.z. stanovuje podrobnosti na výchovu a vzdelávanie pre elektrotechnikov už
vlastniacich Osvedčenie o odbornej spôsobilosti - § 21elektrotechnik,§ 22 samostatný elektrotechnik,§ 23
elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky a § 24 revízny technik a predpisuje vykonávať
AKTU ALIZ AČNÚ O DBORNÚ PRÍPR AV U K AŽDÝCH 5 ROKOV od dátumu poslednej AOP, inak
Osvedčenie stratí platnosť.
Cieľ :
V predpísanom rozsahu 8 hodín informovať o zmenách vo všeobecných technických a právnych
predpisoch BOZP pri práci na elektrických zariadeniach. Oboznámiť účastníkov školenia s aktuálnymi
odbornými poznatkami a predpismi v predmetnej oblasti.
Podmienky
 vyplnená a podpísaná prihláška
 originál platného osvedčenia
 lekár.posudok o zdravotnej spôsobilostina prácu nie starší ako 6 mesiacov – originál
 lekár.posudky o zdravotnej spôsobilostina prácu vydané v predchádzajúcich obdobiach - kópia
Organizácia vzdelávania :
Zmenu alebo ďalšie organizačné pokyny oznámime iba záväzne prihláseným záujemcom.
Poplatok je stanovený podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách. V poplatku sú zahrnuté náklady na organizačnotechnické zabezpečenie školenia a skúšok, občerstvenie účastníkov, potvrdenie osvedčenia a ďalšie režijné náklady
AV. Pozvánka slúži ako príloha k účtovnému dokladu o zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade bezhotovostnej
úhrady je potrebné preukázať sa potvrdením o zaplatení.
V prípade neúčasti sa poplatok nevracia, môžete vyslať náhradného účastníka.
Forma úhrady:
Faktúrou – prosíme včas zaslať objednávku so všetkými fakturačnými údajmi
Bankovým prevodom v prospech účtu : SK47 0200 0000 0031 7933 7255, VS : RRMMDD KS : 0308
Hotovosťou v pokladni AV pred školením.
Potvrdenie o účasti / prihlášky prosíme zaslať najneskôr 4 dni pred realizáciou.
Originál prihlášky riadne vyplnený a podpísaný priniesť so všetkými ďalšími potrebnými potvrdeniami a dokladmi so
sebou na vzdelávanie.

Ing. Jana Zelinková
riaditeľka AVZV o.z.

