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Zdokonaľovacie školenie
Úschovné objekty, trezory 

Termín a miesto konania:

Dátum:  26. apríla 2018, so začiatkom o 10:00

Miesto konania: 
Centrum účelových zariadení, 
Stredisko Inštitút pre verejnú správu,
Ul. M. Schneidera - Trnavského 744/1A
844 10  Bratislava 42

Cieľ školenia:

IV. školenie z cyklu školení v oblasti mechanických zábranných prostriedkov. Cieľom podujatia je rozšírenie základných
znalostí  v problematike uzamykacích systémov v zábranných prostriedkoch slúžiacich na zabezpečenie chránených
priestorov

Seminár je určený pre:
      - technické služby montáže MZP
      - pre výrobcov, predajcov zámkov, cyl. vložiek, kovaní
      - poisťovne, maklérov
      - stavebných projektantov, architektov
      - štátne úrady - colné, bezpečnostné
      - bezpečnostné služby
      - bezpečnostných pracovníkov, manažérov rizika
      - poradcov v oblasti bezpečnostných systémov

Program:

1. Prezentácia 10,00 h - 10,15 h

2. Otvorenie 10,15 h - 10,20 h

3. Blok prednášok 10,20 h - 12,30 h

4. Prestávka - obed 12,30 h - 13,00 h

5. Blok prednášok 13,00 h - 14,30 h

6. Diskusia - záver 14,30 h - 15,00 h

ÚVOD DO PROBLEMATIKY:
    •   vývoj a rozdelenie úschovných objektov
    •   legislatíva a technické predpisy
    •   zámky s vysokou bezpečnosťou
    •   certifikácia úschovných objektov

Prednášajúci: Ing. Július Csík, vedúci skúšobného laboratória, Certest, s.r.o. - autorizovaná skúšobňa NBÚ SR
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POSTUPY SKÚŠOK A SPÔSOBY PREKONÁVANIA:
Podrobné postupy prekonávania a zistenia pri skúškach:
    •   rozdiely konštrukcií v jednotlivých triedach
    •   výber vhodného náradia a postupov
    •   poznatky zo skúšok
    •   požiadavky na montáž 

Prednášajúci: Ing. Július Csík, vedúci skúšobného laboratória, Certest, s.r.o. - autorizovaná skúšobňa NBÚ SR

Organizačná garancia
Certest, s.r.o. ako AUTORIZOVANÁ OSOBA NBÚ SR č. AOUS 01/2016 organizovala už množstvo obdobných školení,
ktorých sa zúčastnili zástupcovia MV SR a jeho organizácií aj pracovníci NBÚ SR, ministerstva hospodárstva a ďalších
vládnych inštitúcií ako napr. pracovníci Kriminalistického a expertízneho ústavu.

Organizujeme  však  aj  školenia  pre  podnikateľské  subjekty,  ktorých  sa  zúčastnili  zástupcovia  bánk,  poisťovní  zo
Slovenskej asociácie poisťovní, ale i zástupcovia poradenských agentúr, výrobných a obchodných spoločností.

Osvedčenie o absolvovaní školenia:

Účastníci školenia získajú “Osvedčenie o absolvovaní zdokonaľovacieho školenia: Úschovné objekty, trezory“. 

Osvedčenie bude zaslané spolu s daňovým dokladom najneskôr do 7 pracovných dní po konaní školenia.

Platobné podmienky a storno podmienky:

Štandardná cena: 159 €
Uhradená v hotovosti na mieste v deň školenia, podmienkou je však zaslanie prihlášky aspoň 5 dní pred školením.

Zvýhodnená cena: 139 €  
Uhradená bankovým prevodom a zaslaním prihlášky s vyplneným potvrdením o úhrade min. 5 dní pred školením.

Zvýhodnená cena pri zabezpečení 5 a viac osôb: 119 € (aj pre členov cechu zámkarov)
Uhradená bankovým prevodom a zaslaním prihlášky s vyplneným potvrdením o úhrade min. 5 dní pred školením.

DPH: nie sme platcami DPH

V cene sú zahrnuté texty príručiek a občerstvenie. V cene nie je zahrnutý obed.

Platobné údaje:
číslo účtu: 0424981770/0900
IBAN: SK09 0900 0000 0004 2498 1770
variabilný symbol: 26042018
konštantný symbol: 0308
špecifický symbol: IČO vašej organizácie

Účastníci môžu registráciu zrušiť iba písomne. Pri zrušení registrácie do 5 dní pred konaním školenia, bude účtovaný
poplatok vo výške 25 % ceny.  Pokiaľ  dôjde k  oznámeniu  neúčasti  menej  ako 5 dní  pred konaním školenia,  bude
účtovaný  storno  poplatok  vo  výške  50  %  ceny.  Pri  neúčasti  prihláseného,  alebo  jeho  náhradníka  na  školení  a
neodhlásení sa účtujeme storno poplatok vo výške 100 % ceny. 
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Organizátor školenia:

Certest s.r.o.

adresa: Školská 13/394, 
013 13 Rajecké Teplice
Slovenská republika

  
IČO: 44644400
DIČ: 2022867704
IČ DPD: nie je platcom

Platobné údaje: Číslo účtu:  0424981770/0900, 
IBAN: SK09 0900 0000 0004 2498 1770

kontakt: 0910 907 687
skolenia@certest.sk


