PROEKO s.r.o.
Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
Tel.: 02/65 45 63 61, 0903 403 083
E-mail: proeko@proeko.sk
Web: www.proeko.sk

Dovoľujeme si Vás pozvať na 3 - dňový kurz:
v zmysle vyhlášky MP SR č. 124/2003 Z.z. o povinnej odbornej spôsobilosti
prevádzkovateľov verejných vodovodov a kanalizácií a prílohy č. 3 ku skúšobnému
poriadku č. 1/2003 osvedčovateľa – SVF STU Bratislava

Kurz odbornej prípravy ku skúškam
odbornej spôsobilosti na
prevádzkovanie verejných kanalizácií

8. – 10. septembra 2021 – Bratislava

Lektori:
vybraní odborníci (špecialisti z akademickej obce, odbornej praxe, ústrednej štátnej
správy) na základe odporúčaní osvedčovateľa - SVF STU.

Nepremeškajte príležitosť, kurz organizujeme iba 1x do roka!

Účastníci obdržia pracovné materiály (testové otázky) v tlačenej forme.

V súlade s ust. § 6 o povinnom získaní osvedčenia odbornej spôsobilosti podľa zákona
č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a vyhlášky MP SR č.
124/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na
prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií sme od roku 2003
poverení osvedčovateľom – SVF STU v Bratislave realizáciou kurzov odbornej prípravy
pre uchádzačov na skúšky k získaniu odbornej spôsobilosti.
Cieľom kurzov odbornej prípravy je v zmysle ust. § 18 a prílohy č. 3 ku skúšobnému
poriadku č. 1/2003 osvedčovateľa, napomôcť uchádzačom získať, rozšíriť, doplniť
alebo overiť už získané teoretické a praktické vedomosti z technických
a technologických znalostí a všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku
verejných vodovodov a verejných kanalizácií, poskytnúť najaktuálnejšie informácie z
problematiky a cieleným výkladom lektorov spolu s nevyhnutným ďalším
samoštúdiom napomôcť uchádzačom uspieť na skúškach k získaniu odbornej
spôsobilosti.

Neprehliadnite!
Záujemcom o kurzy odporúčame vopred sa oboznámiť okrem príslušného
zákona, vyhlášky č. 124/2003 Z.z., aj so skúšobným poriadkom a prílohami 1 - 6 (napr.
požiadavky na vzdelanie, rozsah skúšky, prax), ktoré vydal osvedčovateľ - SVF STU.
Nájdete ich na webovej stránke: http://www.kzei.sk/osvedcenie/

PROGRAM
1. deň (8.9.2021):
spoločný program pre účastníkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií
08.00 - 08.30

Registrácia

08.30 - 12.00

Odborný program:
Verejná správa na úseku verejných vodovodov a kanalizácií
• Všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa technických
problémov - stručný výklad k zákonom, nariadeniam a vyhláškam
upravujúcich prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií
v rozsahu, ako ich uvádza príloha č. 3 ku skúšobnému poriadku

12.00 - 12.30

Obedňajšia prestávka

12.30 - 15.00

pokračovanie odborného programu

2. deň (9.9.2021):

Technické a technologické vedomosti na úseku verejných kanalizácií, odporúčaná
literatúra, súvisiace normy a legislatíva
08.30 - 12.00 Odborný program:
• Odporúčaná literatúra
• Úvod do problematiky odkanalizovania miest a obcí, stav v SR

• Odpadové vody, druhy a množstvo odpadových vôd
• Podmienky vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie
• Stokové sústavy, spôsoby odvádzania odpadových vôd, zásady
navrhovania stôk
• Stoková sieť, materiál kanalizačných potrubí a objektov
• Objekty a zariadenia na stokovej sieti, zásady návrhu
12.00 - 12.40

Obedňajšia prestávka

12.40 - 16.00

Odborný program:
• Prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie – stoková sieť
• Prevádzka stokových sietí a objektov na nich
• Údržba a čistenie stokových sietí, monitoring stavu stôk
• Prevencia, kontrola exfiltrácie odpadových vôd a infiltrácie
podzemných vôd do stôk
• Odstraňovanie porúch, oprava a obnova poškodených stôk
• Komunálne odpadové vody, znečistenie v odpadových vodách
• Podmienky vypúšťania odpadových vôd do povrchových a
podzemných vôd

3. deň (10.9.2021):
pokračovanie odborného programu
08.30 - 12.00

Odborný program:
• Procesy čistenia komunálnych odpadových vôd
• Linka čistenia odpadových vôd a linka zneškodňovania kalu
• Procesy a objekty čistenia mechanické
• Procesy a objekty čistenia biologické

12.00 - 12.40

Obedňajšia prestávka

12.40 - 16.00

Odborný program:

• Linka zneškodňovania kalu, zaobchádzanie s kalom z čistiarní
•
•
•
•

odpadových vôd
Strojovo-technologické
zariadenia
čistiarní
komunálnych
odpadových vôd a ich prevádzka
Prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie - čistiareň odpadových
vôd
Prevádzková kontrola odvádzania a procesov čistenia komunálnych
odpadových vôd, zásady odberu vzoriek a sledovania kvality
odpadových vôd
Havarijné stavy vo verejnej kanalizácii, zaobchádzanie s
nebezpečnými látkami

ORGANIZAČNÉ POKYNY

MIESTO KONANIA KURZU:
BRATISLAVA – miesto konania upresníme

STRAVOVANIE:

V cene kurzu je zahrnutý teplý obed a malé občerstvenie,
ktoré zahŕňa: kávu/čaj, minerálku a napolitánku.

UBYTOVANIE:

Ubytovanie si každý účastník zabezpečuje sám a cena
ubytovania nie je zahrnutá v cene kurzu.

ODBORNÍ GARANTI:

Lektori jednotlivých tematických okruhov

INFORMÁCIE:

Mgr. Helena Chabalová
tel.: 02/65 45 63 61, 0903 403 083; fax: 02/65 45 63 62
e-mail: proeko@proeko.sk

PRIHLASOVANIE:

Prihlásiť sa môžete online na www.proeko.sk/seminare
alebo vyplnenú záväznú prihlášku (posledná strana tejto
pozvánky) zaslať e-mailom, poštou alebo faxom najneskôr
do 9.8.2021.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK
ORGANIZÁTOR:

PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava 841 06
IČO: 35900831
DIČ: 2021906678
IČ DPH: SK2021906678
zap. v OR Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 33195/B

Účastnícky poplatok podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách je stanovený vo výške:

395,- € s DPH
V cene sú zahrnuté výdavky na organizačné a technické usporiadanie kurzu, pracovný
materiál - testové otázky, obedy a občerstvenie, ostatné režijné náklady. Poplatok je
potrebné uhradiť najneskôr 5 dní pred kurzom ako zálohovú platbu v prospech
nasledujúceho účtu:

IBAN: SK07 1100 0000 0026 2918 0140
SWIFT: TATRSKBX
Variabilný symbol: 8092021

Pri uhrádzaní platby uveďte, prosím, bezpodmienečne správny variabilný symbol,
ktorým je dátum konania seminára. V prípade nesprávneho VS nebudeme vedieť Vašu
platbu identifikovať.
Prihlásení účastníci môžu platbu uhradiť aj v hotovosti. Platbu v hotovosti vyznačte v
záväznej prihláške.
Táto pozvánka slúži objednávateľovi ako informačný doklad pre zálohovú platbu.
Zálohové faktúry nevystavujeme. Vyúčtovaciu faktúru Vám odovzdáme pri registrácii
alebo zašleme poštou.

OBCHODNÉ PODMIENKY
Úplné všeobecné obchodné podmienky nájdete na: www.proeko.sk/podmienky
Zaslaním záväznej prihlášky vzniká medzi odberateľom a dodávateľom obchodný vzťah
v zmysle Obchodného zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka.
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť seminár, zmeniť alebo presunúť termín
seminára.
Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 24 hodín pred začiatkom seminára.
Uhradený účastnícky poplatok bude vrátený.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si
organizátor vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške, aj
napriek neúčasti na seminári. Odhlásenie v deň konania seminára bude
považované za bezpredmetné a účastnícky poplatok bude vyfakturovaný v plnej
výške, a to aj v prípade, že účastnícky poplatok nebol vopred uhradený (bez
ohľadu na zvolený spôsob platby).

záväznú prihlášku nájdete na nasledujúcej strane

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
E-mailujte, faxujte alebo zašlite na adresu:
PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 48
Tel.: 02/65 45 63 61, 0903 403 083, Fax: 02/65 45 63 62
E-mail: proeko@proeko.sk

Názov seminára:

Kurz odbornej prípravy ku skúškam odbornej
spôsobilosti na prevádzkovanie verejných kanalizácií

Miesto a dátum konania:

Bratislava – 8. - 10.9.2021

Upozornenie: Pracovný materiál bude účastníkom semináru posielaný elektronicky, preto Vás prosíme
o dôsledné vyplnenie kolónky: „E-mail“ všetkých prihlásených účastníkov. Ďakujeme.

Priezvisko

Spolu k úhrade:

Meno, titul

E-mail

Vaše č. účtu
(IBAN):

Názov organizácie:
Ulica:

PSČ:

Mesto:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Poznámka:
Za organizáciu vybavuje
Tel.: _________________________

Meno a priezvisko: ___________________________________
E-mail: _______________________________________________

Úhrada bude vykonaná (vašu voľbu označte):

☐ v hotovosti v deň konania seminára
☐ prevodom na účet organizátora

Zaslaním záväznej prihlášky vyjadrujete svoj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami
spoločnosti a so spracovaním osobných údajov.

