Akadémia Plus, s.r.o.
Somolického ulica 2, 960 01 Zvolen
tel.: 045 - 53 66 522, 53 66 521
e-mail: info@akademiaplus.sk
www.akademiaplus.sk

Vážení držitelia osvedčení o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike,
dovoľujeme si vás informovať o pripravovanom školení organizovanom Akadémiou Plus, s.r.o.
na základe oprávnení NIP č. VVZ-000084-06-05.1 a VVZ-000085-06-05.2

Aktualizačná odborná príprava
elektrotechnikov a revíznych technikov EZ
v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z.z.
spojená s predĺžením platnosti osvedčení o odbornej spôsobilosti

Termín

21. 3. 2014
prezentácia účastníkov: 8.30 - 9.00 h / začiatok školenia: 9.00 h

Miesto

Zvolen
(konkrétne miesto konania školenia oznámime prihláseným záujemcom)

Lektor

Ing. Jaroslav Ivanič
špecialista na problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na technických zariadeniach elektrických

O školení

Komu je školenie určené
Aktualizačná odborná príprava (AOP) je určená držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti
pre činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, so stupňom odbornej
spôsobilosti podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z., resp. vyhl. č. 718/2002 Z.z., resp. vyhl. č. 74/1996 Z.z.:
elektrotechnik - § 21
samostatný elektrotechnik - § 22
elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky - § 23
revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického - § 24
Lehoty pre absolvovanie AOP
Povinnosť absolvovať AOP stanovuje § 16, ods. 4 zákona č. 124/2006 Z.z. nasledovne:
osoby, ktoré už absolvovali AOP, musia AOP znovu absolvovať vždy do piatich
rokov od jej posledného absolvovania (prečítajte si upozornenie na konci 2. strany!)
osoby, ktoré vlastnia osvedčenie vydané po 1. 7. 2006 musia AOP absolvovať prvý
krát do 5 rokov od vydania osvedčenia
poznámka: osoby, ktoré vlastnia osvedčenie vydané pred 30. 6. 2006, museli
absolvovať prvú AOP do 30. 4. 2008, inak ich osvedčenie týmto dňom stratilo platnosť
Čo je cieľom školenia
Účastníci AOP získajú prehľad v nových a zmenených predpisoch a právnych
ustanoveniach vzťahujúcich sa na výkon činnosti elektrotechnikov. Obsah AOP vychádza z
Prílohy č. 6 k vyhláške č. 356/2007 Z.z., ktorá stanovuje požiadavky na obsah výchovnej
a vzdelávacej činnosti.

Potvrdenie o
absolvovaní
AOP

Absolvent školenia získa potvrdenie o predĺžení platnosti osvedčenia
Účastník školenia je povinný predložiť originál platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti
v elektrotechnike, do ktorého mu bude vyznačené potvrdenie o absolvovaní AOP v zmysle
§ 16 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z.z.

...aby Vaše plus bolo vzdelanie!

Organizačné informácie a pokyny
Uzávierka
prihlášok

Ako sa
Ako sa
prihlásiť
prihlásiť

Prihlášku na AOP zašlite do 14. 3. 2014!
Možnosť prihlásenia po tomto termíne je potrebné konzultovať telefonicky s doleuvedeným manažérom.

Prihlásiť sa na školenie môžete:
+ vyplnením on-line prihlášky na internetovej stránke Akadémie Plus
(www.akademiaplus.sk/os_elektro3.htm)

+ zaslaním e-mailu na adresu doleuvedeného manažéra tohto školenia
(uveďte názov a termín podujatia, mená prihlásených osôb, identifikačné údaje prihlasujúceho subjektu,
spôsob úhrady účastníckeho poplatku a prípadné uplatnenie zľavy)

+ zaslaním vyplneného formulára prihlášky poštou alebo e-mailom
(formulár je k dispozícii na stiahnutie (vo formáte pdf a doc) na www.akademiaplus.sk/ os_elektro3.htm)
+ telefonicky (kontaktujte doleuvedeného manažéra tohto seminára)
Po prijatí elektronickej prihlášky je odosielateľovi vždy zaslaný potvrdzujúci e-mail.
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poplatku
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poplatku
Úhrada
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- prevodom

Poplatok za 1 účastníka v EUR
+ štandardná cena
1, 2 účastníci z jednej organizácie
+ cena so zľavou
3 - 7 účastníkov z jednej organizácie
8 a viac účastníkov z jednej organizácie
držitelia osvedčenia o odbornej spôsobilosti
pre činnosť na EZ, vydaného Akadémiou Plus, s.r.o.
absolventi odbornej prípravy revíznych technikov EZ
v Akadémii Plus, s.r.o.
absolventi predošlej AOP v Akadémii Plus, s.r.o.

bez DPH
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Uplatnenie ceny so zľavou uveďte v prihláške a zohľadnite ju pri bezhotovostnej úhrade poplatku.
Poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách. Zahŕňa kalkulované náklady na organizačné,
technické a lektorské zabezpečenie školenia, účasť prihlásenej osoby na podujatí, pracovný, resp. študijný
materiál v tlačenej alebo elektronickej forme, občerstvenie poskytnuté účastníkom školenia, kontrolu
predloženého osvedčenia a potvrdenie o absolvovaní AOP.

Bezhotovostnú úhradu poplatku na základe tejto pozvánky uskutočnite do 14. 3. 2014
číslo účtu: 6626195003/1111 / SK78 1111 0000 0066 2619 5003 (IBAN)
variabilný symbol: 341402 / konštantný symbol: 0308
Akadémia Plus, s.r.o. je zapísaná v OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd.: Sro, vložka č. 10719/S
IČO: 36640514 / IČ DPH: SK2022047280

+ daňový doklad - faktúra bude odovzdaná účastníkovi seminára pri prezentácii, alebo zaslaná
v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu (viac na www.akademiaplus.sk/e-faktura.htm)
+ v prípade úhrady poplatku po uvedenom termíne je pri prezentácii účastníkov potrebné
predložiť potvrdenie o jeho zaplatení v podobe kópie výpisu z účtu, príkazu na úhradu
potvrdeného bankou alebo potvrdenky z internet bankingu.
- v hotovosti
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Poplatok je možné uhradiť aj v hotovosti pri prezentácii účastníkov školenia.
+ pri hotovostnej platbe bude účastníkovi vystavený doklad z registračnej pokladnice
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Držiteľom osvedčení, ktorým vyplýva povinnosť absolvovať AOP, odporúčame účasť na
školení neodkladať na posledný možný termín pred uplynutím 5-ročnej lehoty, nakoľko
všetkým záujemcom nie je možné (z dôvodu obmedzenia minimálneho a maximálneho počtu
účastníkov jednotlivých školení) garantovať absolvovanie AOP v nimi zvolenom termíne!

Táto pozvánka slúži ako príloha k účtovnému dokladu o zaplatení účastníckeho poplatku.

Prihlášku je možné zrušiť najneskôr 3 dni pred konaním školenia. V prípade neskoršieho
storna Akadémia Plus, s.r.o. poplatok nevracia, prihlásenému účastníkovi bude umožnená
účasť na AOP v inom termíne.

Manažér školenia:
Katarína Golianová, golianova@akademiaplus.sk
tel.: 045 - 53 66 522, 0918 598 341

