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zprávy

Školicí centrum hromosvodářů a elektrotechniků
Termín: 20. dubna 2010
Místo: Střední škola energetická a stavební, Pražská 15, Chomutov
Téma: Univerzální

Toto školení je zaměřeno na celou problematiku ochrany před bles-
kem a přepětím a jeho cílem není jen teoretická příprava, ale přede-
vším praktické ukázky a postupy práce.

Kurz revizních techniků elektrických zařízení
Termín Místo
19. až 23. dubna Kamenný Újezd
3. až 7. května Srní

Setkání na Amperu

Tři dny (13. až 15. dubna) plné užitečných informací s vol-
nou vstupenkou na veletrh. Účast na školeních je po přihlášení na  
http://www.lpelektro.cz zdarma. Všechna tři setkání se konají v Kon-
gresovém centru areálu PVA Letňany.

1. Setkání na Amperu 2010 se společností Dehn + Söhne
Termín Místo Téma Přednášející

13. dubna

Kongresové 
centrum, 
PVA 
Letňany

Ochrana před bleskem 
a přepětím pro fotovoltaic-
ké systémy:
–  přehled ČSN EN 62305-1 

až -4,
–  fotovoltaika na rodinných 

domech,
–  fotovoltaika na samostat-

ných stojanech,
–  bezpečné svodiče přepětí 

pro obvody DC.

Jan Hájek
Dalibor Šalanský

2. Setkání na Amperu 2010 se společností Schneider Electric CZ
Termín Místo Téma Přednášející

14. dubna

Kongresové 
centrum, 
PVA 
Letňany

typově zkoušené rozváděče aneb 
jak správně prodávat rozváděče 
a splnit přitom požadavky záko-
nů a norem

Ing. Jarmil 
Mikulík

novinky v sortimentu rozváděčo-
vých skříní Spacial a domovních 
rozvodnic Mini Pragma

Ing. Jarmila 
Kafková 

3. Setkání na Amperu 2010 se společností nkt cables
Termín Místo Téma Přednášející

15. dubna

Kongresové 
centrum, 
PVA Let-
ňany

požární bezpečnost 
staveb z hlediska elektro-
instalace

Ing. Jaroslav Hanzl
Jan Šenfeld
Ing. Marek Gellrich
Armin Röhrich

Benefit Club LPE
Od 1. ledna 2010 je v činnosti nový věrnostní a bonusový pro-

gram pro věrné zákazníky – Benefit Club LPE. Členství v tomto klu-
bu je zcela zdarma a podmínkou je účast alespoň na jednom škole-
ní agentury L. P. Elektro za uplynulé pololetí. Členy tohoto klubu se 
tak od 1. ledna 2010 automaticky stávají ti, kteří se zúčastnili v době 
od 1. července do 31. prosince 2009 jakéhokoliv školení pořádaného 
vzdělávací agenturou L. P. Elektro. Každý člen LPE benefitu může 
využívat všech aktuálních výhod členství, zveřejněných na interneto-
vých stránkách L. P. Elektro.

Další informace o školeních a dalších akcích na internetové adrese:
http://www.lpelektro.cz

Semináře a školení vzdělávací agentury 
L. P. Elektro

Semináře a školení vzdělávací agentury Unit
Školení a přezkoušení z elektrotechnické způsobilosti 
dle vyhlášky č. 50/78 Sb.

Termíny: 6. dubna 2010
 4. května 2010
 8. června 2010
Místo: Dům kultury Dukla, Pardubice
Ke zkoušce je třeba doložit:
o	doklad o odborném vzdělání v elektrotechnice,
o	potvrzení o délce praxe,
o	potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti v elektrotech-

nice,
o	osvědčení o posledním přezkoušení (pouze pro ověření).

Doškolení a přezkoušení revizních techniků elektrických 
zařízení – prodloužení platnosti osvědčení
Termíny: 6. až 8. dubna 2010
 3. až 5. května 2010
 7. až 9. června 2010
Místo: Dům kultury Dukla, Pardubice
Termín závěrečných zkoušek bude upřesněn v průběhu kurzu.

Přípravný kurz ke zkouškám revizních techniků elektrických 
zařízení
Termíny: 1. dubna 2010
 12. dubna 2010
 13. dubna 2010
Místo: Dům kultury Dukla, Pardubice
Termín závěrečných zkoušek bude upřesněn v průběhu kurzu. 

Kurs radiační ochrany 

Termín: 16. až 18. dubna 2010
Místo: Penzion Staré časy, Pardubice
Kurz pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro zdravotnické radio-
logické a průmyslové aplikace zdrojů záření, včetně pracovišť s ote-
vřenými zářiči.

Nový trestní zákoník

Termín: 8. dubna 2010
Místo: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Praha

Zákon o veřejných zakázkách

Termín: 28. až 29. dubna 2010
Místo: Hotel Grand, Beroun
Seminář pro pokročilé s důrazem na použití v praxi.

Vzdělávací agentura Unit poskytuje své 
služby již od roku 1992. Pořádá odbor-
né semináře  a konference, ve kterých se 
účastníci seznamují s aktuálními infor-
macemi o nových normách či technic-
kých novinkách, a to především z oborů 

elektro, radiokomunikace a telekomunikace. V nabídce agentury je 
také mnoho kurzů a školení pro obnovování, doplňování a rozšiřová-
ní kvalifikace pracovníků v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/78 Sb., 
jeřábníků a vazačů, obsluh manipulačních vozíků a mobilních pra-
covních plošin aj. Na základě povolení Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost zajišťuje kurzy ra diační ochrany.

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


