Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského SBS, s.r.o.
R

V.A.J.A.K. SBS s.r.o., NÁM. SNP 9, 911 01 TRENČÍN
IČO 47318813 DIČ 2023832305 Č. REG. 1138/13-III – OKR. SÚD TRENČÍN

tel./fax 032/7430 677, tel. 032/7430 676, e-mail: vajak@vajak.sk, www.vajak.sk
poriada v zmysle zákona číslo 473/2005 Z.z. a v znení zákona č. 330/2007 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti
súkromnej bezpečnosti

KURZ SBS
Zákon o súkromnej bezpečnosti stanovuje 2 typy kurzov:
• typ "S" - pre výkon v oblasti súkromnej bezpečnosti
• typ "P"- prevažne pre prevádzkovateľov, majiteľov súkromných bezpečnostných služieb
Kurzy SBS sú akreditované Ministerstvom vnútra SR pod číslom AKR-6-2/2013. Naša spoločnosť má akreditované
obidva typy. Náš lektorský zbor má vzdelanie v oblasti bezpečnostných služieb a je schopný účastníkov kurzu komplexne
pripraviť na zloženie skúšky odbornej spôsobilosti, ktorá sa vyžaduje na plnenie úloh v súkromných bezpečnostných službách.
Učebný materiál je súčasťou kurzu.

Základný kurz typu „S“
Základný kurz je určený pre záujemcov pre prácu v SBS. Rozsah kurzu je 78 vyučovacích hodín.
Učebný plán
•
Základy právneho poriadku Slovenskej republiky, Ústava SR a právna úprava ľudských práv a slobôd
•
Všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti
•
Základy trestného práva, Základy kriminalistiky, Zákon o priestupkoch
•
Zákon o Policajnom zbore, zákon o obecnej polícii, zákon o Vojenskej polícii, zákon o Slovenskej informačnej službe
•
Teória taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií.
•
Praktický výcvik taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií
•
Poskytovanie prvej pomoci, Požiarna príprava, Všeobecne záväzné predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov
Cena
Cena kurzu SBS typu "S" je 100,- €. Cena nezahŕňa správny poplatok za podanie prihlášky na skúšku typu "S"- 16,50 € a
správny poplatok za vydanie preukazu odbornej spôsobilosti 16,50 € (v kolkoch), poplatok za odpis z registra trestov 4,- € a
poplatok za overenie podpisu 1,50 €. Bezplatne obdržíte študijné materiály (učebnicu) ku kurzu.

POZVÁNKA
Kurz sa začne 16.10.2017 (pondelok) o 8:45 hod. v sídle Vzdelávacej akadémie J. A. Komenského SBS s.r.o.
(V.A.J.A.K. SBS s.r.o.) v Trenčíne na Nám. SNP 9 (oproti bývalej knižnici v parku, pri podjazde smer Sihoť).
Záväzné prihlášky zašlite obratom na horeuvedenú adresu. Účastnícky poplatok môžete uhradiť prevodom na
účet č. 2927898580/1100 alebo priamo v hotovosti v deň nástupu na kurz. V.A.J.A.K. SBS s.r.o. si vyhradzuje
právo zmeny termínu. V prípade, že na kurz nenastúpite, oznámte nám toto na horeuvedené tel.číslo.
PhDr. Jaroslav Sámela
V.A.J.A.K. SBS s.r.o.
...................................................................................................................................................................................................................................

Záväzná prihláška
Meno a priezvisko.......................................................... dátum a miesto nar. ..............................
Adresa bydliska.............................................................. rodné číslo ............................................
Kontakt č.tel ......................................... e-mail .............................................................................
Prihlasujem sa do kurzu SBS - typ „S“ - (16.10.2017):
Upozornenie:
1. V.A.J.A.K. SBS s.r.o. stanovuje tieto podmienky stornovania účasti:
a) prvé dva dni kurzu 50 % ceny
b) v treťom a ďalších 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. Dávam, v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, svoj súhlas so spracovaním tu poskytnutých osobných údajov
V.A.J.A.K. SBS s.r.o. so sídlom Nám. SNP 9 v Trenčíne. Osobné údaje budú spracúvané za účelom evidovania prihlášky na kurz. Súhlas je
poskytnutý na dobu neurčitú.
4. Beriem vyššie uvedené podmienky na vedomie a súhlasím s nimi.
5. Záväznú prihlášku pošlite na adresu V.A.J.A.K. SBS s.r.o., Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín
dňa:..............................

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

