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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.

AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA
ELEKTROTECHNIKOV §21, §22, §23, §24
v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v § 16 ods. 4 ustanovil povinnosť
absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu (ďalej len „AOP“) všetkým fyzickým osobám, ktoré môžu obsluhovať určený
pracovný prostriedok alebo vykonávať určené činnosti len na základe platného preukazu alebo osvedčenia vydaného
oprávnenou právnickou alebo fyzickou osobou a to každých 5 rokov od vystavenia preukazu alebo osvedčenia, resp. od
absolvovania poslednej AOP. V oblasti vykonávania činností na vyhradených technických zariadeniach elektrických je
AOP určená nasledovným držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti: § 21 - elektrotechnik, § 22 - samostatný
elektrotechnik, § 23 - elektrotechnik na riadenie činnosti a § 24 – revízny technik.
Cieľová skupina: povinnosť absolvovať AOP stanovuje § 16, ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. Osoby, ktoré vlastnia
osvedčenie musia AOP absolvovať do 5 rokov od vydania osvedčenia. Osoby, ktoré už absolvovali AOP, musia AOP
znovu absolvovať vždy do piatich rokov od dátumu poslednej AOP. Inak osvedčenie stratí platnosť.
Cieľ kurzu: oboznámiť sa s novými odbornými poznatkami a s predpismi v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti
technických zariadení so zameraním na elektrické zariadenia a s ich praktickým dopadom na činnosť na vyhradených
technických zariadeniach elektrických, oboznámiť sa s novými STN pre oblasť elektrických zariadení. Vymeniť si
aktuálne poznatky a skúsenosti v oblasti praktického uplatňovania nových predpisov pre elektrické zariadenia.
Podmienkou na vydanie potvrdenia o absolvovaní AOP je predloženie originálu platného osvedčenia o odbornej
spôsobilosti pre činnosť na vyhradených technických zariadeniach elektrických a v prípade, ak sa držiteľ osvedčenia
zúčastnil v minulosti AOP, tiež potvrdenie o poslednej aktualizačnej odbornej príprave.
ABSOLVENTI OBDRŽIA POTVRDENIE O ABSOLVOVANÍ AKTUALIZAČNEJ ODBORNEJ PRÍPRAVY
Časový rozsah:

8 vyuč. hod.

Účastnícky poplatok:

50 € s DPH (41,67 € bez DPH)

*Je stanovený v zmysle zákona č.18/1996 Z. z., §3, ods.1, v cene sú zahrnuté náklady na organizáciu, 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 „Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov“
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: .............................................. Dátum konca platnosti aktuálneho osvedčenia: ............................................................
1. V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava si stanovuje tieto podmienky stornovania účasti: a) do termínu otvorenia školenia má účastník
nárok na vrátenie celého poplatku, b) prvý deň školenia až do ukončenia nárok na vrátenie časti príspevku zaniká.
2. Účastníci školenia 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 !

