Evidenčné číslo:

PRIHLÁŠKA
na aktualizačnú odbornú prípravu

Vážení kolegovia elektrotechnici!
Vyhláška MPSVaR č.356/2007 Z.z. stanovuje podrobnosti na výchovu a vzdelávanie pre
elektrotechnikov už vlastniacich Osvedčenie o odbornej spôsobilosti (§21;§22;§23;§24) a predpisuje
vykonávať Aktualizačnú odbornú prípravu každých 5 rokov. Dovoľujem si Vás preto upozorniť na
potrebu obnovenia Vašej Aktualizačnej odbornej prípravy(AOP).
Pozor! Pokiaľ neabsolvujete Aktualizačnú odbornú prípravu v termíne do 5 rokov
od
dátumu AOP uvedenom na zadnej strane Vášho originálu Osvedčenia,
toto
Osvedčenie Vám stratí svoju platnosť.
Požadovaný rozsah školenia pre Aktualizačnú odbornú prípravu je stanovený na 8 vyučo-vacích hodín.

Aktualizačnú odbornú prípravu budeme vykonávať min.1x mesačne po prihlásení sa
požadovaného počtu účastníkov. Maximálny počet na jednom školení nesmie podľa vyhl.356/2007
Z.z. presiahnuť 35 účastníkov. Nahlasovať sa môžete už teraz na našej adrese.
Predmet školenia:
Zmeny vo všeobecných technických a právnych predpisoch a zaistenie BOZP pri práci na elektrických
zariadeniach, Aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci na elektrických
zariadeniach podľa platných nových predpisov.
Vyplnenú prihlášku na AOP, ktorá je v prílohe tejto upútavky je treba zaslať na našu adresu.
Na aktualizačnú odbornú prípravu je potrebné si doniesť originál a fotokópiu pôvodného osvedčenia.
Účastnícky poplatok Aktualizačnej odbornej prípravy je 49,- € za osobu (vrátane DPH).
V tejto cene sú zahrnuté náklady na školenie, miestnosť, obed, občerstvenie a štvrté vydanie knihy od
Ing. Jána Meravého Odborná spôsobilosť pre elektrikárov.
Poplatok je nutné uhradiť najneskoršie do začiatku školenia na číslo účtu
SLSP Trenčín, č. účtu: 0041747477/0900
konšt. symbol: 0308, variab. symbol:
20120100
špecifický symbol: Vaše IČO
Daňový doklad obdržia účastníci po zaplatení poštou alebo počas školenia.
Ďalšie informácie na sekretariáte u pani Anny Zbořilovej na t. č. 0905 558 988.
Tešíme sa na Vašu účasť

Evidenčné číslo:

PRIHLÁŠKA
na aktualizačnú odbornú prípravu
.....................................................................................

presný názov a adresa podniku, organizácie, súkromného podnikateľa, FO
prihlasujeme nášho zamestnanca na
aktualizačnú odbornú prípravu
v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci.
1. Osobné údaje:
Meno a priezvisko: .................................................. Titul: ........
Narodený(dátum): ........................ Miesto: ...................................
Bydlisko(presná adresa): ............................................................
Pracovné zaradenie: .............................Telefón / mobil: ...................

2. Odborná spôsobilosť v elektrotechnike:
Číslo osvedčenia odbornej spôsobilosti: ..................... Vydané dňa: ...........
Kým: ........................................................ § .....................

Dátum predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy ..............

Originál osvedčenia o odbornej
priniesť na školenie! ©

spôsobilosti

a jeho

kópiu

je

treba

Správnosť údajov potvrdzujem svojim podpisom.
Svojim podpisom súhlasím s použitím mojich osobných údajov pre účely vystavenia osvedčenia.
V zmysle zákona č.18/2018 Z.z.dávam súhlas vzdelávacej spoločnosti s evidovaním osobných
údajov.

..............................
Podpis prihláseného

................................
pečiatka a podpis organizácie

V ............................, dňa ....... 201.

