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• Váš stabilný partner v celoživotnom vzdelávaní •
Sme vyše 10 rokov na trhu v oblasti celoživotného vzdelávania. Ponúkame Vám akreditované vzdelávacie produkty so skúsenými
lektormi za výhodné ceny. Našou zárukou kvality sú stovky spokojných zákazníkov.

BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK
(Kvalifikačný kurz bezpečnostný technik)
Na uvedený kurz bolo spoločnosti V.A.J.A.K., s.r.o. udelené oprávnenie Národným inšpektorátom práce.
Na Slovensku je oblasť BOZP pri práci právne upravená zákonom č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších
predpisov a Zákonníkom práce ako základným pracovnoprávnym predpisom. Najvyššiu vedomostnú úroveň z
oblasti BOZP okrem vedúcich pracovníkov musia mať bezpečnostní technici, ktorí sú vlastne poradnými orgánmi
vedúcich organizácií. Bezpečnostní technici napomáhajú vedúcim pracovníkom pri plnení ich povinností,
upozorňujú ich na zistené nedostatky, podávajú návrhy na ich odstránenie. Tým však nie sú dotknuté povinnosti vedúcich
pracovníkov pri zabezpečovaní takých pracovných podmienok, aby nedochádzalo k ohrozovaniu života a zdravia
pracovníkov. Absolventi kurzu získajú osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon bezpečnostného technika.
Osvedčenie bezpečnostného technika sa vydáva na neurčitý čas, bezpečnostný technik je však povinný absolvovať
najmenej každých 5 rokov od vydania osvedčenia aktualizačnú odbornú prípravu. Skúšky na autorizovaného
bezpečnostného technika je možné robiť až po získaní osvedčenia bezpečnostného technika a dvojročnej praxi.
Cieľová skupina: kurz je určený pre záujemcov o prácu v tejto oblasti. Podmienkou zaradenia do kurzu je ukončené
úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.
Cieľ kurzu: účastníci si osvoja komplex poznatkov nevyhnutných k vykonávaniu funkcie bezpečnostného technika.
Účastníci kurzu obdržia spracovaný učebný materiál na CD.
Program:
1. Otvorenie a organizačné pokyny
2. Všeobecné požiadavky na obsah výchovnej a vzdelávacej činnosti
3. Osobitné požiadavky podľa právnych predpisov nadväzujúcich na ZP a zákon o BOZP
4. Právne predpisy nadväzujúce na zákon o verejnom zdravotníctve vrátane predpisov upravujúcich faktory
pracovného prostredia
5. Špecifická oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa odvetví
6. Záverečné skúšky, overovanie znalostí, konzultácie
ABSOLVENTI AKREDITOVANÉHO KURZU OBDRŽIA OSVEDČENIE S CELOŠTÁTNOU PLATNOSŤOU.

Časový rozsah kurzu:
Účastnícky poplatok:

176 vyuč. hod. (4 x 5 dní, v obtýždňových blokoch)
552 € s DPH (460 € bez DPH)

*Je stanovený v zmysle zákona č.18/1996 Z. z., §3, ods.1, v cene sú zahrnuté náklady na organizáciu, pracovný materiál, občerstvenie,
obed a režijné náklady.

ZĽAVY 5%: ženy na MD, občania so ZŤP, nezamestnaní, dôchodcovia a študenti.
Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania
kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje
právo zmeny termínu. V prípade, že na kurz nenastúpite, Vás prosíme, aby ste nám túto skutočnosť oznámili. Prihlášky
zašlite /e-mailom, poštou alebo osobne/ na horeuvedenú adresu. Bližšie informácie: Mgr. František Kozoň, mobil:
0948/259 629, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk, www.vajak.sk.
PaedDr. Miroslav Hloben, CSc.
riaditeľ pobočky V.A.J.A.K., s.r.o. v Trnave
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prihláška: prihlasujem sa do kurzu „Kvalifikačný kurz bezpečnostných technikov“

Titul, meno a priezvisko: ............................................................................................ Dátum narodenia: .............................
Adresa bydliska: .............................................................................................................................. PSČ: ............................
E-mail: ............................................................................................... Tel. č.: .........................................................................
Názov a adresa zamestnávateľa / vyplniť v prípade, ak uhrádza zamestnávateľ: ............................................................
.................................................................................................................................................................................................
PSČ: .......................... IČO: ............................................. IČ DPH: ......................................... DIČ: .....................................
Dňa: ..............................................
1. V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava si stanovuje tieto podmienky stornovania účasti: a) do termínu otvorenia kurzu má účastník nárok
na vrátenie celého poplatku, b) prvé dva dni kurzu 50 % z ceny kurzu, c) v treťom a ďalších dňoch kurzu až do ukončenia nárok na
vrátenie časti príspevku zaniká.
2. Účastníci kurzov nie sú osobitne poistení a konajú na vlastnú zodpovednosť.
3. Beriem vyššie uvedené podmienky na vedomie a súhlasím s nimi.
.......................................

podpis
Prosíme o dôsledné a presné vyplnenie prihlášky !

