
 
 

Kurz „TECHNOLÓG ZVÁRANIA PLASTOV“  
 

Termín konania kurzu: kurz sa skladá z kombinovanej formy vzdelávania (e-learning + výučba v učebni) 

 6.2. - 20.2.2023  (e-learning)   

 21.2. – 24.2.2023  (výučba v triede)  

Prezentácia: 21.2.2023 o 8,00 h., 1. poschodie, veľká učebňa 

Podmienky prijatia do kurzu:  

• maturitné vysvedčenie  

• prax v odbore zvárania plastov podľa dosiahnutého stupňa vzdelania: 

a) inžinier s technickým a chemickým zameraním  - bez praxe 

b) VŠ s iným  zameraním ako technickým a chemickým - 1 rok praxe 

c) ÚSO so strojárskym a chemickým zameraním  - 2 roky praxe 

d) ÚSO s iným zameraním ako technickým a chemickým - 3 roky praxe 

Cena kurzu pre jednu osobu: 780 € s DPH (650 € bez DPH)  

V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšky, certifikáciu, ubytovanie a stravu. 
 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA A POZVÁNKA 

Meno, priezvisko, titul:  

Dátum narodenia:  Miesto narodenia: 

Bydlisko:  

Tel.:   e-mail:  

Názov a adresa firmy:   

IBAN: 

IČO:  IČ DPH:  

Zodpovedná osoba:  

Tel.:  e-mail:  

 

Spôsob úhrady:  Poplatok za kurz uhraďte vopred prevodom na účet. Platba musí byť pripísaná v prospech účtu 

organizátora najneskôr do začiatku kurzu. Platba v hotovosti na mieste nie je možná. Až po úhrade 

bude účastníkovi zaslané prihlasovacie meno a heslo do e-learning systému. 

Bankové spojenie: VÚB Bratislava, IBAN SK91 0200 0000 0000 3133 4062, VS 215 2999 17 

Údaje o organizátorovi: VÚZ, Račianska 71, Bratislava, IČO: 36065722, IČ DPH: SK2020262310 

Spoločnosť VÚZ spracúva Vaše osobné údaje uvedené v tejto prihláške v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade 

so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ako prevádzkovateľ, za účelom plnenia zmluvného 

vzťahu vyplývajúceho z tejto prihlášky a archivuje ich po dobu 6 rokov. Aby sme naplnili zákonné požiadavky a zaistili riadny chod 

Spoločnosti, k Vašim osobným údajom majú prístup aj tretie subjekty. Ide najmä o našich poskytovateľov IT služieb, advokátov 

a spoločnosti, ktoré nám poskytujú účtovné, daňové, poradenské a iné služby, s ktorými máme uzatvorenú korektnú zmluvu 

o spracúvaní osobných údajov. Tieto Vaše osobné údaje taktiež môže Spoločnosť využiť na zaslanie informácii o plánovaných 

vzdelávacích aktivitách. Informácie o možnosti uplatnenia Vašich práv v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v zmysle 

Nariadenia sú zverejnené na webovom sídle Spoločnosti www.vuz.sk. 

 

 

......................................................................... 

                                                       podpis účastníka kurzu 

 

 

 

 

V ......................................................... dňa.............................................    .......................................................................... 

                                       podpis zodpovednej osoby a pečiatka firmy 

 

Potvrdenú prihlášku zašlite najneskôr do 3.2.2023 na e-mail: vzdelavanie@vuz.sk. 

http://www.vuz.sk/
mailto:vzdelavanie@vuz.sk


                                                

ORGANIZAČNÉ POKYNY   

 

Doklady nutné k prijatiu účastníka do kurzu: 

• kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní potvrdená zamestnávateľom, že súhlasí s originálom,  

• potvrdenie o praxi vystavené zamestnávateľom. 

 

Skúšky a certifikácia: Poplatok za skúšku a vystavenie certifikátu (355 € bez DPH) je stanovený podľa platného 

cenníka Certifikačného orgánu pre personál vo VÚZ a nie je zahrnutý do nákladov na 

vzdelávanie. Ceny sú uvedené na základe cenníka platného pre rok 2023. Pozvánka na skúšky 

aj s platobnými podmienkami Vám bude zaslaná po skončení kurzu. Absolvent kurzu, 

ktorý úspešne vykoná skúšky získa certifikát akreditovaný SNAS-om.  

 

Vybavenie účastníka osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami na prax počas kurzu: 

• montérky alebo plášť, 

• kožená pracovná obuv. 

 

Miesto konania:  VÚZ (zelená budova) 

Račianska 75 

831 02 Bratislava 

 

Organizačný garant:  Ing. Rut Balogová 

mobil: + 421 918 821 415 

e-mail: balogovar@vuz.sk 

 

Ubytovanie:  Účastníci kurzu si ubytovanie zabezpečujú sami. Najbližšie ubytovacie zariadenia sú: 

• Turistická ubytovňa ŽSR: tel.: +421 2 2029 5592 

• Penzión Zlatá Noha:   tel.: +421 2 5477 4922, www.zlatanoha.sk  

• Penzión Donet:  tel.: +421 902 760 686, www.penziondonet.sk 

• Kukucinova Apartment: tel.: +421 905 825 143 

• Hotel Blue Bratislava tel.: +421 907 971 016, www.hotelblue.sk 

 

Stravovanie: Účastníci kurzu majú možnosť zakúpiť si obedy v blízkych stravovacích zariadeniach.  

 

Doprava: 

• z hlavnej železničnej stanice:  

o trolejbusom č. 40 príp. 71 alebo autobusom č. 61 príp. 74  a na Račianskom mýte prestúpiť na električku č. 3 smer 

Rača a vystúpiť na zastávke Pionierska alebo Riazanská, 

• zo železničnej stanice Vinohrady: 

o električkou č. 3 smer Dúbravka (nie Rača), alebo autobusom č. 75 a vystúpiť na zastávke Pionierska alebo 

Riazanská, 

• z autobusovej stanice Mlynské nivy: 

o autobusom č. 21 príp. trolejbusom č. 40 a na Račianskom mýte prestúpiť na električku č. 3 smer Rača a vystúpiť 

na zastávke Pionierska alebo Riazanská, 

o autobusom č. 50 smer Nové Mesto (vystúpiť na konečnej – zastávka „Kukučínova“). 

 

Parkovanie: Pred budovou VÚZ sa nachádza parkovisko. 

 

http://www.zlatanoha.sk/
http://www.penziondonet.sk/

