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PONUKOVÝ LIST ZVÁRAČSKÝCH KURZOV PODĽA STN 05 0705 

Zváračskej školy č. 238, Bánovská cesta 9,  010 01  Žilina 

pre  právnické a fyzické osoby platný od 01.02.2023 
 

 

   Označenie   kurzu:  

Nové          (Staré) 

Cena kurzu  
Počet pracovísk 

Poč. hod. Te/Prax. 

Prípadná oprava 

Záverečnej skúšky 

Periodické doškolenie 

a preskúšanie z BU 

každé 2 roky 

ZK 111-1      (Z-E1) 
Základný kurz zvárania 

el. oblúkom obalenou elektródou 

 

            

390,- € 
6 pracovísk 

20/60 

 

20,- € až 60,- € 
podľa počtu hodín 

STN 05 06 01, STN 05 0630 

20,- € + 6,- € zápis do 

e-konta  
+ 10,- € pri ďalšej norme 

ZK 135-1     (Z-M1) 
Základný kurz zvárania 

v ochr. atmosfére taviacou sa 

elektródou 

 

390,- € 

6 pracovísk  

20/60 

 

20,- € až 60,- € 
podľa počtu hodín 

STN 05 06 01, STN 05 0630 

20,- € + 6,- € zápis do 

e-konta  
+ 10,- € pri ďalšej norme  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ZK 311-1     (Z-G1) 
Základný kurz zvárania 

plameňom 

 

 

390,- € 
6 pracovísk 

20/100 

 

20,- € až 60,- € 
podľa počtu hodín 

STN 05 06 01, STN 05 0610 

 20,- € + 6,- € zápis do 

e-konta  
+ 10,- € pri ďalšej norme 

  ZK 141-1     (Z-T1) 
     Základný kurz zvárania 

nelegovaných a nízkolegovaných 

ocelí netaviacou sa elektródou 

v ochrannej atmosfére 

 

390,- € 
3 pracoviska 

20/60 

 

20,- € až 60,- € 
podľa počtu hodín 

STN 05 06 01, STN 05 0630 

 20,- € + 6,- € zápis do 

e-konta  
+ 10,- € pri ďalšej norme 

   ZK 141-8    (Z-T3) 
Základný kurz zvárania 

vysokolegovaných 

austenitických 

ocelí netaviacou sa elektródou 

v ochrannej atmosfére 

 

480,- € 
3 pracoviska 

20/60 

 

 

20,- € až 60,- € 
podľa počtu hodín 

STN 05 06 01, STN 05 0630 

20,- € + 6,- € zápis do 

e-konta  
+ 10,- € pri ďalšej norme 

   ZK 141-21   (Z-T7) 
Základný kurz zvárania   

hliníka a jeho zliatin   

netaviacou sa elektródou 

v ochrannej atmosfére         

 

490,- € 
3 pracoviska 

20/60 

 

20,- € až 60,- € 
podľa počtu hodín 

STN 05 06 01, STN 05 0630 

20,- € + 6,- € zápis do 

e-konta  
+ 10,- € pri ďalšej norme 

   ZP 311-2     (D-G2) 
Zaškoľovací kurz rezania 

               kovov kyslíkom 

 

 

100,- € 
6 pracovísk 

5/15 

 

20,- € až 60,- € 
podľa počtu hodín 

STN 05 06 01, STN 05 0610 

20,- € + 6,- € zápis do 

e-konta  
+ 10,- € pri ďalšej norme 

    ZP 83          (D-E4) 
Zaškoľovací kurz rezania kovov 

plazmovým oblúkom 

   

 

100,- € 
3 pracoviska 

5/15 

 

20,- € až 60,- € 
podľa počtu hodín 

STN 05 06 01, STN 05 0630    

20,- € + 6,- € zápis do 

e-konta  
+ 10,- € pri ďalšej norme 

Vydanie ID karty 20,- € Potvrdenie ďalšej skúšky 

 (metódy zvárania) do ID 

karty 

12,- € 

Vydanie duplikátu/ 

druhého vydania ID karty 
20,- € Zaevidovanie zaškolenia (ZP)  

do ID karty 

 

6,- € 

 

Pri objednaní kurzov:  ZK 111-1 + ZK 135-1 súčasne zľava 10% 
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Poplatky súvisiace s elektronickým kontom zvárača/zaškoleného 

pracovníka 

 
 

Vydanie ID karty ................................................................................................................... 20,- €     

Zaevidovanie ďalšej skúšky (ZK) zvárača do ID karty (neplatí sa pri prvom vydaní ID)..... 12,- € 

Zaevidovanie zaškolenia (ZP) do ID karty (neplatí sa pri prvom vydaní ID).......................... 6,- € 

Zaevidovanie predĺženia kvalifikácie STN 05 0705 (preskúšanie).......................................... 6,- € 

Zápis kvalifikácií do e-konta (ZK, ZP) udelených inými skúšobnými organizáciami............. 6,- €  

Vydanie duplikátu/druhého vydania ID karty......................................................................... 20,- € 

Ak si firma objednáva preskúšanie u seba + cestovné náhrady povereného IWT..... ...... cca 10,- € 

 

 

K cenám kurzu sa nepripočítava DPH, cena je konečná. Nie sme platcami DPH. 

Žiakom našej školy sa poskytuje zľava 180,- €.  

 
 

Do kurzov zvárania sa môžu prihlásiť žiaci našej školy najvhodnejšie v III. a  IV. ročníku 

(poskytujeme zaujímavú zľavu), ale aj žiaci iných škôl. Taktiež zabezpečujeme kurzy zvárania, 

školenie a preskúšanie zváračov – (predĺženie platnosti  kvalifikácie) pre právnické a fyzické osoby. 

 

 

Termíny: podľa dohody 

 

 

Prihlášku do kurzu zvárania je nutné potvrdiť u lekára. 

 

 
Všetky potrebné informácie získate na uvedenej emailovej adrese alebo telefonicky: 

 

Ľubomír Urík, vedúci ZŠ a IWT                      č.t.:  0948  984 947             e-mail:   urik@sosstavebna.sk   

  

 

Žilina, 30.01.2023 

 

 

 

                                                                                                     Ing. Josef Ilčík, PhD. v. r.  

                                                                                                          riaditeľ školy                                                


