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POZVÁNKA
Aktualizačná odborná príprava
technikov požiarnej ochrany
Termín: 29. 1. – 31. 1. 2019
Kurz je určený:
Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Hlavným cieľom je oboznámiť účastníkov so zmenami
v legislatíve za posledných 5 rokov. Účastníci budú informovaní o nových platných legislatívnych predpisoch,
o novelách a zmenách v predpisoch a taktiež o zrušených predpisoch. Účastníci si zopakujú už nadobudnuté
skúsenosti a poznatky z praxe a majú možnosť si prediskutovať nejasnosti vyplývajúce z legislatívy s ostatnými
účastníkmi a lektormi.
Organizačné pokyny:
Miesto konania kurzu: Vzdelávacie stredisko BE – SOFT a. s., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava
Účastnícky poplatok: 130 € bez DPH; 156 € s DPH 20%
Účastnícky poplatok s poskytnutou zľavou:
120 € bez DPH; 144 € s DPH 20%
Zľavu poskytujeme účastníkom, ktorí absolvovali v našej spoločnosti kurz technika
požiarnej ochrany (dokladovať kópiu osvedčenia spolu s prihláškou)
Prezentácia:

29. 1. 2019 o 8:30

Rozsah kurzu:

30 hodín

Program kurzu:
Legislatíva v oblasti OPP (program kurzu bude účastníkom poskytnutý pri prezentácii)
Účastnícky poplatok: je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom, alebo vkladom) na účet
IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713 Tatra banka, Košice BIC: TATR SK BX,
Variabilný symbol: 29011955 Špecifický symbol: uveďte IČO Vašej spoločnosti
BE – SOFT a. s. je platcom DPH.
Podmienky účasti: Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany je 5 rokov
odo dňa vykonania overenia odbornej spôsobilosti. Absolvovať ďalšiu odbornú prípravu a požiadať
o overenie odbornej spôsobilosti na príslušnom krajskom riaditeľstve hasičského a záchranného zboru je
účastník povinný v dobe platnosti osvedčenia.
Po ukončení odbornej prípravy získajú účastníci potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej
prípravy technikov požiarnej ochrany, ktoré je jedným z dokladov potrebných na overenie odbornej
spôsobilosti na príslušnom krajskom riaditeľstve hasičského a záchranného zboru, resp. pre získanie osvedčenia
TPO na dobu neurčitú po splnení podmienok.
V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, študijný materiál, USB disk s platnými legislatívnymi
predpismi, občerstvenie.
BONUS: Účastníci obdržia softvérovú aplikáciu pomocou ktorej si môžu overovať vedomosti
formou elektronických testov aj s vyhodnotením.
Prihláška: Prihlášku prosíme odoslať mailom, alebo poštou na adresu: BE – SOFT a.s., Astrová 2/A,
821 01 Bratislava.
Informácie: Ing. Denisa Pangrácová, 0911 650 655, pangracova@besoft.sk
PhDr. Anna Dérerová, 0911 650 622, dererova@besoft.sk

