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zprávy

Semináře a školení vzdělávací agentury Unit

Školení a přezkoušení z elektrotechnické 
způsobilosti podle vyhlášky č. 50/78 Sb. 
Termín:  20. října 2009
  24. listopadu 2009
  15. prosince 2009
Místo: Dům kultury Dukla, Pardubice
Jednodenní školení včetně zkoušky. Školení 
lze zajistit i přímo v organizaci.

Doškolení a přezkoušení revizních 
techniků elektrických zařízení – 
prodloužení platnosti osvědčení
Termín:  12. až 14. října 2009
  7. až 9. prosince 2009

Místo: Dům kultury Dukla, Pardubice
Třídenní školení (po skončení možnost složení 
závěrečných zkoušek nebo termín dohodou). 

Přípravný kurz ke zkouškám revizních 
techniků elektrických zařízení
Termín:  20. až 21. října 2009 
Místo: Dům kultury Dukla, Pardubice
Šestidenní školení (po skončení možnost slože-
ní závěrečných zkoušek nebo termín dohodou).

Kurz radiační ochrany

Termín: 16. až 18. října 2009
Místo: Dům kultury Dukla, Pardubice

Pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro 
zdravotnické radiologické a průmyslové apli-
kace zdrojů záření, včetně pracovišť s otevře-
nými zářiči.

Radiokomunikace 2009

Termín: 4. až 6. listopadu 2009
Místo: Dům kultury Dukla, Pardubice
Na programu jsou témata z oblasti digitálního 
vysílání, spotřební elektroniky, digitalizace, 
mobilní komunikace LTE, měřicích přístrojů 
a laboratoří, družicové systémy aj.

Další informace a přihlášky na adrese:
http://www.unit.cz

AQUA-THERM Praha 2009
Mezinárodní odborný veletrh vytápění, ven-

tilace, klimatizační, měřicí, regulační, sanitár-
ní a ekologické techniky Aqua-therm se usku-
teční ve dnech 24. až 28. listopadu 2009 na 
pražském výstavišti PVA Letňany. Veletrh 
hostí každý rok přes 400 firem z celého světa 
a průměrně projde jeho branami přes 40 000 
návštěvníků. Z veletrhu zaměřeného převážně 
na odborníky se v posledních letech stala akce 

hojně navštěvovaná také širokou laickou veřej-
ností, která zde hledá informace o nízkoenerge-
tické výstavbě a úsporách za teplo, plyn a vodu.

Doprovodný program veletrhu bude v le-
tošním roce zaměřen na vysoce aktuální 
téma, vyplývající ze státního programu Ze-
lená úsporám Ministerstva životního prostředí 
ČR a Státního fondu pro životní prostředí ČR, 
pod jejichž záštitou se doprovodný program 

koná. Cílem je nabídnout žadatelům o státní 
podporu komplexní přehled o výrobcích, fir-
mách i poradenských službách v této oblas-
ti, a to prostřednictvím konzultačního středis-
ka, souborem přednášek a seminářů a přímé 
prezentace firem formou informativních a fi-
nančně nenáročných expozic – to vše na jed-
nom místě v centrální části veletrhu.

S

Prezentace praktických poznatků 
v oblasti projektů, revizí a montáží 
elektrických instalací a zařízení
Termín Místo
14.	října	2009 Ústí	nad	Labem
15.	října	2009 Praha
21.	října	2009 České	Budějovice
22.	října	2009 Plzeň

Prezentace nejčastějších závad a nedostat-
ků, zjišťovaných inspektory SOD a revizními 
techniky při inspekcích a revizích elektric-
kých instalací a zařízení nízkého a vysoké-
ho napětí i objektů v prostředí s nebezpe-
čím výbuchu.

Kurz revizních techniků elektrických 
zařízení
Termín: 19. až 23. října 2009
Místo: Říčany

Kurz je určen pro nové uchazeče o zís-
kání osvědčení k revizím elektrických zaří-
zení, uchazeče o prodloužení platnosti stá-
vajících osvědčení po uplynutí doby jejich 
platnosti a uchazeče o rozšíření rozsahu stá-
vajících osvědčení (zkoušky 9. až 10. října  
2009).

Kurz revizních techniků
Termín: 20. října 2009
Místo: Chomutov – Školicí centrum hromo-
svodářů a elektrotechniků

Základem školení je teorie uvedená ve 
všech částech normy ČSN EN 62305. Re-
vizní technici budou po absolvování školení 
schopni bez problémů provést kontrolu celé-
ho ochranného systému a poukázat na všech-
ny chyby v projektech případně “vyrobené” 
při montáži.

Hromosvodáři – univerzální školení
Termín: 3. listopadu 2009
Místo: Chomutov – Školicí centrum hromo-
svodářů a elektrotechniků

Školení je zaměřeno zejména na část 3 
normy ČSN EN 62305. Na konci školení ab-
solvují hromosvodáři praktický test na cvič-
né střeše. 

Zajištění solárních zdrojů
Termín Místo
21.	října	2009 Plzeň
23.	října	2009 Liberec

Program školení bude zaměřen na provoz, 
údržbu, revize a opravy fotovoltaických 
zdrojů.

Další informace na:
http://www.lpelektro.cz

Semináře a školení vzdělávací agentury L. P. Elektro

Vzdělávací akce agentury jsou připravovány 
ve dvou podobách:
o Plánované akce

Vzdělávací akce jsou zajišťovány v podo-
bě seminářů podle plánovaného programu, 
vždy na pololetí každého roku. 

Program je tvořen vlastním výběrem aktu-
álních témat vzdělávání v tomto oboru. Agen-
tura uvítá náměty k zařazení do programu 
vzdělávání. Nabízí možnost prezentace čin-
ností, výrobků a služeb organizací a podni-
kajících fyzických osob na těchto seminářích.

o Akce na objednávku
Jde o školicí a vzdělávací akce na objed-

návku v sídle zákazníka.

Další informace na adrese: 
http://www.volny.cz/melen

Vzdělávací agentura PropagTeam


