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Určené: 
nastávajúcim bezpečnostným technikom   Vráble 
        Vybavuje: Ing. Lenka Pénzešová Švecová 
                                                                                                                                                  

POZVÁNKA NA  ODBORNÚ PRÍPRAVU  BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV 

 

Ing. Lenka Pénzešová Švecová – OHSAS, Vráble organizuje na základe oprávnenia NIP SR č. VVZ- 0207/159 - 01.2,  

§ 23 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Odbornú prípravu bezpečnostných technikov 

individuálnou formou v rozsahu 176 hodín. 

 

Odborná príprava sa bude konať  

v priestoroch spoločnosti VEMAL, s.r.o, Vráble v dňoch: 

                                                           
                      1. KURZ:    22 DNÍ          
                    SKÚŠKA :     2 DNÍ           

 
                                   Odborná príprava je spojená s overením odbornej spôsobilosti, a  bude ukončená  

záverečným testom a ústnou skúškou. 
 

Po úspešnom ukončení záverečnej skúšky obdržia  
účastníci  odbornej prípravy osvedčenie bezpečnostného technika. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                          

Príloha: 
 
Organizačné pokyny a záväzná prihláška 
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OHSAS – Ing. Lenka Pénzešová Švecová 

sídlo : Lúky 1228/83, 952 01 Vráble, kancelária : Hlavná 4, Vráble, 

mobil : 0905 876 147; e-mail : ohsas@ohsas.sk ;web: www.ohsas.sk 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 
 

1.  Prezentácia účastníkov  začína o 9.00 hod.  v priestoroch spoločnosti VEMAL, s.r.o, Hlavná 4, Vráble 

 

2. Kalkulácia nákladov : školné (nie sme platci DPH)     350,- € 
V školnom je zahrnutá aj literatúra v elektronickej forme      

 

 
Školné hradí každý účastník.             

        Záväznú prihlášku zašlite obratom, poštou,  e-mailom: ohsas@ohsas.sk alebo osobne.     
 
 

4.              OHSAS – Ing. Lenka Pénzešová Švecová, s. Lúky 1228/83, 952 01 Vráble IČO : 41647904    DIČ : 1074169943    
 
5.             Organizátor si vyhradzuje právo upraviť termíny jednotlivých sústredení. 
 
6. Pri prezentácii prosíme predložiť úradne overený doklad o vzdelaní ods. 1 a,  § 23 zákona NR SR 124/2006 Z.z.,v znení 

neskorších predpisov 
 
7.            Podpísaním a potvrdením záväznej prihlášky sa stávajú podmienky uvedené v organizačných pokynoch záväzné pre   

        OHSAS – Ing. Lenka Pénzešová Švecová  ako aj účastníka, resp. pre jeho vysielajúcu organizáciu. 

 
 

 

Z á v ä z n á    p r i h l á š k a 

NA  ODBORNÚ PRÍPRAVU BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV 
 

 
Meno, priezvisko, titul: ...........................................................................................................    Dátum narodenia: ................................................... 
 

 

Bydlisko (presná adresa s PSČ( podľa o.p.): .............................................................................................................................................................. 

 
Tel. číslo /pracovisko/: .................……………………… domov: ………......…………………. e-mail:................................................................ 

 

FAKTURAČNÉ ÚDAJE  

Obchodné meno ( firmy, podniku, živnostníka ): 
(presný názov podľa živnostenského registra, príp. štatistického úradu) 

 

Sídlo/Miesto podnikania: 
(presný názov podľa živnostenského registra, príp. štatistického úradu) 

 

 

IČO: .................................................., DIČ: ......................................... IČ DPH: .................................................................... 

Osobné údaje budú spracované za účelom vydania osvedčenia v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

IBAN školiaceho strediska:  

Variabilný symbol : číslo faktúry   Poznámka : meno a priezvisko účastníka 
 
 

Potvrdzujeme, že uhradíme účastnícky poplatok vo výške 350- € na uvedené číslo účtu na základe vystavenej 
faktúry. 
 
 
 
Dátum:  Podpis prihláseného:.........................................  Pečiatka a podpis vys.org............................................. 

 

mailto:ohsas@ohsas.sk

