INŠTITÚT BEZPEČNOSTI PRÁCE
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., J. Stanislava 1, 841 05 Bratislava, certifikovaná a akreditovaná
organizácia na vykonávanie služieb, výchovy a vzdelávania v oblasti BOZP, OPP a PZS

Nadstavbové štúdium pre získanie základného elektrotechnického vzdelania potrebného k
získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov
Organizátor: Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Bratislava
(č. POA: 2213/2017/99/1 od MŠVVŠ SR)
Organizačný garant: Mgr. Simona Fančovičová ( 0911 775 600 )
Odborný garant : Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Cena za elektrotechnické minimum: 750 € + DPH
- cena zahŕňa nadstavbové štúdium, učebné materiály, vydanie osvedčenia na § 21 (č. oprávnenia
NIP: VVZ-0629/07-05.1)
- platba je možná len prevodom pred začiatkom podujatia (požadujeme predloženie kópie
dokladu o zaplatení) alebo v hotovosti u nás v kancelárii na Mlynských nivách 70, 821 05
Bratislava (budova Doprastavu)
Prezenčná výučba v učebniach a laboratóriách Fakulty elektrotechniky a informatiky STU:
- Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava - spolu 200 vyučovacích hodín (vyučovacia hodina 45 minút)
- vchod cez pavilón A, kurz bude prebiehať v pavilóne D 405
Pri prezencii prosíme predložiť doklad o vzdelaní. Minimálne požiadavky na vstupné
vzdelanie uchádzača:
- úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a výučným listom
- úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou
- stredné odborné vzdelanie bez maturity s výučným listom
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Potvrdenie od lekára stačí priniesť v priebehu konania kurzu. Na kurze dostanete príručku
Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov najnovšie vydanie a prázdny USB kľúč, na ktorý
Vám lektor bude počas trvania kurzu nahrávať prednášky.
Termín otvorenia kurzu: 10 sústredení v rozsahu 10 hodín denne (piatok a sobota)
1.) 08.02. - 09.02.2019 začiatok od 09:00 hod., v sobotu od 08:00 hod.
2.) 15.02. - 16.02.2019 od 08:00 hod. všetky sústredenia
3.) 22.02. - 23.02.2019
4.) 01.03. - 02.03.2019
5.) 08.03. - 09.03.2019
6.) 15.03. - 16.03.2019
7.) 22.03. - 23.03.2019
8.) 29.03. - 30.03.2019
9.) 05.04. - 06.04.2019
10.) 12.04. - 13.04.2019
Denný rozvrh 10 vyučovacích hodín :
08:00 - 09:30 ( 2 hod. prednáška )
09:30 - 09:45 ( prestávka )
09:45 - 11:15 ( 2 hod. prednáška )
11:15 - 12:00 ( obed )
12:00 - 13:.30 ( 2 hod. prednáška )
13:30 - 13:45 ( prestávka )
13:45 - 15:15 ( 2 hod. prednáška )
15:15 - 15:30 ( prestávka )
15:30 - 17:00 ( 2 hod. prednáška )
Dištančná forma: individuálne diaľkové štúdium E-learning: spolu 200 vyučovacích hodín
Prosím o záväzné potvrdenie Vašej účasti na kurze z dôvodu maximálnej kapacity učebne 25
miest. Uprednostňujeme účastníkov prihlásených podľa dátumu prijatia prihlášky. Po termíne
naplnenia možného počtu prihlásených, budú všetci neskôr prihlásení zaradení do ďalšieho kurzu.
tešíme sa na Vás, kolektív IBP
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