NOVINKY! (rozšírenie ponuky)
Niektoré novinky smerujú k úspore nákladov našich odberateľov z titulu výpadku
pracovníkov z pracovného procesu a k zvýšeniu kvality vzdelávacieho procesu.

Všeobecne - zahrnuté v cenách kurzov
Ku kurzom a odborne náročným opakovaným školeniam poskytujeme z dôvodu rýchlo sa
meniacej legislatívy odbornú literatúru, skriptá a príručky, ktoré zostávajú majetkom
účastníka.

Individuálne opakované školenia pre vodičov
Individuálne opakované školenia pre obsluhu stavebných strojov
Sú určené pre firmy, ktoré nemôžu z prevádzkových dôvodov uskutočniť opakované
školenia svojich pracovníkov vo väčšom počte. Je možné dohodnúť si individuálne
opakované školenie len napr. pre 2 pracovníkov v ľubovoľný deň i hodinu. Túto službu
poskytujeme len v priestoroch Školiaceho strediska.

Diaľkový základný kurz obslúh stavebných strojov
Kurz je orientovaný do širšieho časového obdobia. Teoretická výuka je formou samoštúdia
s konzultáciami pri návšteve Školiaceho strediska. Oblasť bezpečnosti práce je vyučovaná v
celom rozsahu!
Výhody: výpadok pracovníkov - účastníkov kurzu z pracovného procesu je minimálny, čím
sa výrazne znižujú celkové náklady na kurz.

Služby v oblasti revízií
Zdvíhacích zariadení, plynových a tlakových zariadení, motorových vozíkov + vystavenie
TP.
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VAŠE ŠKOLIACE
STREDISKO
Ing. Igor VÁRNAI - POINT EXTRA

PREHĽAD KURZOV
A ŠKOLENÍ
PRE ODBORNÉ PRACOVNÉ
ČINNOSTI
Vážení zákazníci,
ŠKOLIACE STREDISKO, Ing. Igor Várnai POINT EXTRA Žilina, zabezpečuje pre odborné
pracovné činnosti širokú paletu kurzov a školení v
nadväznosti na ustanovenia platných zákonov,
vládnych nariadení, vyhlášok a noriem v oblasti
ochrany práce.
Kurzy a školenia vykonávajú kvalifikovaní lektori,
ktorí majú pre lektorskú činnosť odbornú i pedagogickú
spôsobilosť.
Služby, ktoré poskytuje ŠKOLIACE STREDISKO
využíva celý rad renomovaných firiem, a to z rezortu
poľnohospodárstva, stavebníctva, chemického a
papierenského priemyslu, strojárstva, školstva a iných
spoločností rôznych právnych foriem od a.s. až po
drobných podnikateľov a súkromné osoby.
Vzdelávacie služby sa uskutočňujú v priestoroch
Školiaceho strediska, ktoré je vybavené potrebnými
didaktickými pomôckami pre zachovanie kvality
vzdelávacieho procesu, ale i v samotných firmách.
Pri viacdňových kurzoch zabezpečuje Školiace
stredisko i ubytovanie a stravovanie.
ŠKOLIACE STREDISKO vykonáva okrem toho
bezplatne i poradensko-konzultačnú činnosť v oblasti
ochrany práce a odborných pracovných činností.
Veríme, že ponuka našich kurzov a školení Vás
zaujme a nájdete v nej služby, ktoré zodpovedajú
potrebám Vašej firmy, plánom vzdelávania i v

podmienkach ISO 9001:2000.

INFORMÁCIE:
V prípade Vášho záujmu je možné akýmkoľvek
spôsobom predložiť požiadavku o aký druh kurzu, školenia,
resp. opakovaného alebo aktualizačného školenia máte
záujem.
Vašim požiadavkám prispôsobíme a stanovíme, v prípade dostatočného počtu účastníkov, Vám vyhovujúci termín.
V prípade, že účastníkov z Vašej organizácie nie je
dostatočný počet, oznámime Vám najbližší možný termín
kurzu podľa záujmu žiadateľov i z iných firiem v dostatočnom
časovom predstihu.
Pri trvalej spolupráci poskytujeme výrazne nižšie
ceny a individuálne výhody!
Výhody pri poskytovaných službách:
• Široký rozsah služieb pre odberateľa,
výhoda jedného kvalitného dodávateľa.
• Poradenské a konzultačné služby zdarma.
• Pri službách poskytovaných mimo Školiaceho
strediska neúčtujeme dopravné náklady.
• Odberateľ obdrží zo školenia kompletnú dokumentáciu
spĺňajúcu požiadavky zákona 124/2006 Z.z.
ISO 9001:2000.

• Orientujeme sa na Vaše výrazné
zníženie nákladov na školenia
a minimálny výpadok pracovníkov
z pracovného procesu!
Kontaktná osoba:

Ing. Igor Várnai
Tel./fax: 041/72 32 769
Mobil: 0903 700 255, 0903 973 697
e-mail: pointextra@kurzyskolenia.sk
www.kurzyskolenia.sk
IČO: 35290404, IČ DPH: 1020063253
Adresa pre objednávky:
Ing. Igor Várnai - POINT EXTRA
Ul. J. Milca 15, 010 01 Žilina

Spôsob úhrady služieb:
• bankovým prevodom na č.ú.: 262 915 1630/1100
• platbou v hotovosti priamo v Školiacom stredisku

Spôsob dopravy do Školiaceho strediska:
Od stanice SAD i ŽSR na Štefánikovo námestie č. 1
(v budove Št. lesov a bývalého sídla Okresnej voj.
správy na II. poschodí, č. dverí 209)
chôdzou cca 3 min.

BEZ NÁS TO IDE TIEŽ, S NAMI VŠAK OMNOHO JEDNODUCHŠIE!
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názov profesie a kurzov
motorové manipulačné vozíky vysokozdvižné
motorové manipulačné vozíky vysokozdvižné
motorové man. vozíky - aktualiz. odb. príprava
vodiči z povolania a referentských vozidiel
kurz k vyhl. 508/2009 Z.z. elektrotechnici § 21,22,23
nová legislatíva, el. normy rady STN 33... + literatúra
aktual. odb. príprava elektrotechnikov + literatúra
obsluha zdvíh. zariadení, HR, most. žeriavy, PP
obsluha zdvíh. zariadení, HR, most. žeriavy
PP - pohyblivé pracovné plošiny
aktual. odb. príprava obslúh žeriavov, ZZ, HR, PP
viazači bremien
viazači bremien
aktual. odb. príprava viazačov bremien
práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
obsluha krovinorezov a vyžínačov trávy
obsluha krovinorezov a vyžínačov trávy
aktualizačná odb. príprava obslúh krovinorezov a v. t.
obsluha stav. strojov sk. 1 -26, vyhl. 77/65 Zb.
obsluha stav. strojov sk. 1 -26, vyhl. 77/65 Zb.
aktualizačná odb. príprava obslúh stav. strojov
obsluha mot. reťazových píl pri inej činnosti
obsluha mot. reťazových píl v ťažbe
obsluha mot. reťazových píl
aktualizačná odb. príprava obslúh mot. reť. píl
školenie BOZP a PO
nastreľovacia a kotviaca technika
nastreľovacia a kotviaca technika
aktualizačná odb. príprava nastreľ. a kotviacej tech.
špecialne odborné školenia na žiadosť org.
poradenská činnosť v oblasti ochrany práce
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základné
opakované
AOP
zákl./opak.
základné
opakované
AOP
základné
opakované
opakované
AOP
základné
opakované
AOP
zákl./opak.
základné
opakované
AOP
základné
opakované
AOP
základné
základné
opakované
AOP
zákl./opak.
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1
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opak. školenie
1 x za 2 roky
1 x za 5 rokov
1 x za 2 roky
1 x za 2 roky
1 x za 5 rokov
1 x za 2 roky
1 x za rok
1 x za 5 rokov
1 x za 2 roky
1 x za 5 rokov
1 x za rok
1 x za 2 roky
1 x za 5 rokov
1 x za 2 roky
1 x za 5 rokov

1 x za 2 roky
1 x za 5 rokov
1 x za 2 roky
1 x za 2 roky
1 x za 5 rokov
podľa potreby
podľa potreby

AOP - aktualizačná odborná príprava
(zákon 124/2006 Z.z. - §16)

Ceny je možné upraviť výrazne smerom nadol pri väčšom počte účastníkov.

Tel./fax: 041/72 32 769, 0911 11 44 94
e-mail: pointextra@kurzyskolenia.sk, www.kurzyskolenia.sk

ceny bez DPH
81,67
13,62
16,94
11,96
81,67
25,24
48,41
71,11
16,94
16,94
23,58
20,26
15,28
16,94
11,96
25,24
10,31
20,26
151,37
16,94
25,24
88,31
151,37
15,28
28,56
11,96
81,67
16,94
48,47
dohodou
zdarma

