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BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza, Tel./fax: +421 46 542 45 13, Email: boz@boz.sk, Web: www.boz.sk 

 
 

ORGANIZUJE V DŇOCH:  
 

AKREDITOVANÝ 

VZDELÁVACÍ PROGRAM „LEKTOR“ 
číslo akreditácie POA: 3296/2017/117/1 

 

 

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 
 
Tit, meno, priezvisko účastníka ..................................................................................... 
 

Názov organizácie .…….................................................................................................. 
 
Adresa  ………………………………………………………………………………………..... 
 
PSČ  …………………………………..  Mesto  ………………………………………….…... 
 
IČO ..……………………………….….  IČ DPH ……………………………………………... 
 
Telefón  ……………………………..... Fax ……………………………………………......... 
 
E – mail ...………………………………………………........................................................ 

 

 
 
 
 
.......................................          ................................................ 

 Miesto a dátum          Pečiatka a podpis zamestnávateľa 
 
 

Názov a adresa prijímateľa :  
BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C , Prievidza  
Tel./fax. : 046/5424513,  Mobil: 0905 868 818, Email: milan.bojsa@boz.sk, michaela.antalova@boz.sk 
 
 

 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:    Suma  bez DPH :  160 €                Suma  s DPH :  192 €   
               

                                                    

 

Poplatok /suma s DPH/ uhraďte v prospech účtu číslo:  SK 75 1100 0000 0029 4804 5755 Tatrabanka a.s. 
Swift: TATRSKBX 

Variabilný symbol: mesiac a rok: IČO spoločnosti, Špecifický symbol: nepovinný údaj, do poznámky uveďte: Názov 
vzd. programu - lektor, meno a priezvisko účastníka. 

Zaslaním záväznej prihlášky vzniká zmluvný vzťah medzi účastníkom (prihlasujúcou organizáciou)a spoločnosťou 
BOZPO, s.r.o. 
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VZDELÁVACÍ PROGRAM „LEKTOR“ 
 

 
ČASOVÝ ROZSAH:   100 hodín  (kombinovaná forma vzdelávania) 
POČET SÚSTREDENÍ:  8 
ZAČIATOK PREDNÁŠOK: 8:00 hod 
MIESTO PREDNÁŠOK: Školiaca miestnosť  spoločnosti BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 
    971 01 Prievidza 
 
TERMÍN KURZU:    
ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA: 
 

 
Cieľová skupina:  
kurz je určený pre záujemcov s vysokoškolským alebo stredoškolským vzdelaním, ktorí pôsobia, resp. 
chcú pôsobiť v oblasti výchovy a vzdelávania dospelých. Absolvovanie kurzu je nevyhnutnou podmienkou 
k vykonávaniu činnosti príp. profesie školiteľa.  
 
Cieľ kurzu:  
účastníci si osvoja komplex odborných, didakticko – metodických poznatkov a praktických zručností 
nevyhnutných k vykonávaniu  funkcie lektora vo vzdelávaní dospelých v oblasti , resp. odbore, pre ktorý 
má príslušnú odbornú kvalifikáciu a vzdelanie. 
 
Forma realizácie:  
dištančno – prezenčný kurz, priama výučba je kombinovaná s riadeným samoštúdiom a konzultáciami. 
Prezenčná časť kurzu sa realizuje formou jednodňového sústredenia (forma – prednáška) a formou 
samoštúdia podľa predpísaného rozsahu hodín. Každý účastník získa v deň prednášky materiál určený 
pre tento kurz.  
 
Forma záverečnej skúšky – príprava záverečnej práce + lektorské vystúpenie 
 
Upozornenie pre účastníkov kurzu:  
podmienkou zaradenia do kurzu je ukončené  úplné stredoškolské vzdelanie, úplné stredné odborné 
vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie. Účastník kurzu obdrží celoštátne platné osvedčenie.  
 

               
 
   

Minimálny počet: 5 účastníkov 
(v prípade nedostatočného počtu účastníkov kurzu si organizátor vyhradzuje právo na zmenu termínu, 
resp. zrušenie kurzu). 
 
 
 
Odborný garant : Mgr. Peter Belai  
Lektor: schválení lektori MŠ SR 
 
Bližšie informácie nájdete na: www.boz.sk 
 
V cene poplatku za kurz nie je zahrnutý obed. 
 
 
 

Tešíme sa na Vašu účasť! 


