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• Váš stabilný partner v celoživotnom vzdelávaní  • 

Ponúkame Vám akreditované vzdelávacie produkty so skúsenými lektormi za výhodné ceny. Našou zárukou kvality sú 
stovky spokojných zákazníkov. 

ŠKOLENIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI PRACOVNÍKOV  
V ELEKTROTECHNIKE 

podľa zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 
 

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava oprávnená Národným inšpektorátom práce Slovenskej republiky na 

vykonávanie výchovy a vzdelávania č. VVZ-1554/07-05.1 

 

Kurz je určený pre záujemcov o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike. 
Podmienkou zaradenia do kurzu je ukončené elektrotechnické vzdelanie. Absolvovanie odbornej prípravy umožní 

získať stupne odbornej spôsobilosti: §21 - elektrotechnik, §22 - samostatný elektrotechnik, §23 - elektrotechnik na 
riadenie činnosti alebo prevádzky. V ponúkame aj možnosť absolvovať § 20 – poučená osoba.  
 

Dĺžka praxe pre technické zariadenia elektrické:  

Podmienkou získania osvedčenia o odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike: pri § 21 nie je potrebné 
dokladovať prax, pri § 22 do 1000 V je povinná prax v dĺžke 1 rok, nad 1000 V 2 roky, pri § 23 pre záujemcov s výučným 
listom 4 roky, pre záujemcov so SŠ 3 roky a s VŠ vzdelaním 2 roky. 

 

ABSOLVENTI AKREDITOVANÉHO KURZU ZÍSKAJÚ CELOŠTÁTNE PLATNÉ OSVEDČENIE. 
 

Účastnícky poplatok: §20 – 48 € s DPH (40 € bez DPH) 
   §21 – 96 € s DPH (80 € bez DPH) 
   §22 – 120 € s DPH (100 € bez DPH) do 1000 V, trieda A, B, B1  
   §22 – 120 € s DPH (100 € bez DPH) nad 1000 V, trieda A, B, B1  
   §23 – 126 € s DPH (105 € bez DPH) do 1000 V, trieda A, B, B1 
   §23 – 126 € s DPH (105 € bez DPH) nad 1000 V, trieda A, B, B1  
*Je stanovený v zmysle zákona č.18/1996 Z. z., §3, ods.1, v cene sú zahrnuté náklady na organizáciu 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 „Školenie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike“ 

 
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: ..............................................  
 

Mám záujem o § (vyznačte podčiarknutím príslušného paragrafu): 

§21 – elektrotechnik §22 – do 1000 V, trieda A, B, B1              §23 – do 1000 V, trieda A, B, B1        
§20 – poučená osoba §22 – nad 1000 V, trieda A, B, B1   §23 – nad 1000 V, trieda A, B, B1 
 
 

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 !     
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