Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského
V.A.J.A.K. s.r.o., Kapitulská 28, 917 01 TRNAVA, IČO 36333166 IČ DPH SK2021790012
Tel. č.: 0948/259 629, 0948/321 982, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk, www.vajak.sk
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• Váš stabilný partner v celoživotnom vzdelávaní •
Ponúkame Vám akreditované vzdelávacie produkty so skúsenými lektormi za výhodné ceny.

ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM
Na vzdelávací program bol spoločnosti V.A.J.A.K., s.r.o., udelený kredit AK MŠVVaŠ SR.

Cieľová skupina: osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné na výkon
činností elektrotechnika.
Požadované vstupné vzdelanie:
 stredné odborné vzdelanie technického zamerania (výučný list)
 úplné stredné odborné vzdelanie technického zamerania (maturitné vysvedčenie)
 úplné stredné všeobecné vzdelanie – gymnázium (maturitné vysvedčenie)
Obsah vzdelávacieho programu: základy elektrotechniky, aplikovaná elektrotechnika,
elektrotechnické merania, elektronika, aplikovaná informatika, grafické systémy, elektromagnetická
kompatibilita, sieťové technológie, elektrotechnický projekt, využitie elektrotechnickej energie,
technická dokumentácia v elektrotechnike, BOZP, poskytovanie prvej pomoci.
Profil absolventa: absolvent akreditovaného vzdelávacieho programu nadobudne vedomosti
a zručnosti potrebné na získanie osvedčenia odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa § 21
vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 z. z. (elektrotechnik).
Metódy: pri realizácii kurzu sa využijú výkladovo-ilustratívne prednášky, cvičenia, nácvik
praktických zručností, praktické ukážky na modeloch a samostatná práca účastníkov kurzu.
Forma: akreditovaný vzdelávací program je realizovaný kombinovanou formou – 300 hodín
priamej výučby prezenčnou formou a 100 hodín dištančnou formou. Teoretická príprava sa
uskutoční v sídle V.A.J.A.K., s.r.o., Trnava a praktická časť bude prebiehať v SOŠE Trnava.
Účastníci kurzu obdržia pracovný materiál.
ABSOLVENTI AKREDITOVANÉHO KURZU ZÍSKAJÚ CELEŠTÁTNE PLATNÉ OSVEDČENIE.
Časový rozsah kurzu:
Účastnícky poplatok:

400 vyuč. hod. (300 hodín priama výučba, 100 hodín dištančne)
780 € s DPH (650 bez DPH)

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

ZĽAVY 5%: 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 „Elektrotechnické minimum“
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) prvý deň kurzu 50 % z ceny kurzu, c) v druhom 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 !

