Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského
V.A.J.A.K. s.r.o., NÁM. SNP 9, 911 01 TRENČÍN
IČO 36333166 DIČ 2021790012 Č. REG. 14381/R – OKR. SÚD TRENČÍN

R

tel./fax 032/7430 677, tel. 032/7430 676, e-mail: vajak@vajak.sk, www.vajak.sk

ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM
Vzdelávací program je určený pre tých, ktorí nemajú elektrotechnické vzdelanie a chcú získať osvedčenie
o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike. Absolventi získavajú osvedčenie o absolvovaní akreditovaného
vzdelávacie programu „Elektrotechnické minimum“ s platnosťou v celej SR a môžu potom hneď po absolvovaní
tohto vzdelávacieho programu v našej spoločnosti získať aj osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. - § 21 elektrotechnik. Ďalšie stupne odbornej spôsobilosti
v elektrotechnike (§ 22 - § 23) môžete získať neskôr, po nadobudnutí požadovanej dĺžky odbornej praxe.
Požadované vstupné vzdelanie (minimálne):
• stredné odborné vzdelanie technického zamerania (výučný list)
• úplné stredné odborné vzdelanie technického zamerania (maturitné vysvedčenie)
• úplné stredné všeobecné vzdelanie – gymnázium (maturitné vysvedčenie)
Profil absolventa:
Absolvent vzdelávacieho programu vie použiť správnu odbornú elektrotechnickú terminológiu v
pracovnom styku, definovať základné elektrotechnické pojmy, elektrotechnické materiály používané v
elektrotechnike na základe ich vlastností, definovať funkciu elektrických strojov a prístrojov, definovať siete a
sústavy nízkeho, vysokého a veľmi vysokého napätia, základné druhy elektrických pohonov. Vie zvoliť účinné
ochranné a istiace prvky v elektrických obvodoch. Vie samostatne čítať technické výkresy, elektrotechnické
schémy, pracovné návody, vie merať s meracími prístrojmi elektrické veličiny a vyhodnotiť ich, navrhnúť,
zostaviť, zapojiť a oživiť elektrické obvody. Pozná zásady poskytovania prvej pomoci v prípade úrazu elektrickým
prúdom. Získa vedomosti a zručnosti potrebné na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
podľa § 21 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.
Časový rozsah kurzu:

400 hod. (z toho 100 hodín dištančnou formou)

Účastnícky poplatok:

650,- € + DPH

(t.j. 780,- € s DPH).

POZVÁNKA

Kurz sa začne 10.9.2018 (pondelok) o 16:00 hod. v sídle V.A.J.A.K. s.r.o., Nám. SNP 9 v Trenčíne (oproti
bývalej knižnici pri parku, pri podjazde smer Sihoť). Záväzné prihlášky zašlite obratom na horeuvedenú
adresu. Účastnícky poplatok môžete uhradiť priamo v hotovosti v deň nástupu na kurz alebo prevodným
príkazom na č. účtu 2628800766/1100, KS 0308, VS 1092018, IČO 36333166, IČ DPH SK2021790012.
V.A.J.A.K. s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny termínu.
PhDr. Jaroslav Sámela
riaditeľ V.A.J.A.K. s.r.o.
…...............................................................................................................................................................................................

Záväzná prihláška

Meno a priezvisko.............................................................dátum nar........................................
Adresa bydliska.......................................................................................................................
Kontakt č.tel........................................................mail...............................................................
Prihlasujem sa do kurzu „Elektrotechnické minimum“ – 10.9.2018

Upozornenie :
1. V.A.J.A.K. s.r.o. stanovuje tieto podmienky stornovania účasti:
a) prvé dva dni kurzu 50 % ceny
b) v treťom a ďaľších dňoch kurzu (výučby) až do ukončenia nárok na vrátenie časti príspevku zaniká
2. Účastníci kurzov nie sú osobitne poistení a konajú na vlastnú zodpovednosť.
3. Svojim podpisom zároveň súhlasím s použitím mojich osobných údajov pre potreby kurzu.
4. Beriem vyššie uvedené podmienky na vedomie a súhlasím s nimi.
5. Záväznú prihlášku pošlite na adresu V.A.J.A.K. s.r.o., Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín
dňa:..............................

........................................
podpis

