
ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA NA TU V KOŠICIACH 
č. 244 

Ponúka  kurzy zvárania 
 

1. Základné kurzy zvárania podľa STN 050705. 

Z-E1 - Kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou. Nelegované a nízkolegované ocele. 

Z-M1- Kurz zvárania elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atm. CO2 - AG. 

Nelegované a nízkolegované ocele. 

  

 

4 týž. 

2. Zaškolenie zváračských robotníkov. 

D-G2 - Zaškolenie na rezanie kyslíkom. 

D-R1 - Zaškolenie na odporové zváranie 

 5 dní 

1deň 

3. Školenie a preskúšanie zváračov z bezpečnostných ustanovení. 

 

-pre plameňové zváranie 

-pre oblúkové zváranie 

  
1deň 

4. Prípravné kurzy ukončené skúškou podľa STN EN 287-1. 

-111 P FW 6 B t10 PF ml zváranie elek.oblúkom obalenou elektródou 

-111 T BW 6 B t12 D110 H-L045 ss nb ; zváranie elek.oblúkom obalenou elektródou 

-135 T BW 6 S t12 D110 H-L 045 ss-nb zváranie metódou – MAG 

-135 P FW 6 S t10 PF ml zváranie metódou – MAG 

  
 

5 týž. 

5. Periodické preskúšanie zváračov podľa STN EN 287-1. 

-111 P FW 6 B t10 PF ml zváranie elek.oblúkom obalenou elektródou 

-111 T BW 6 B t12 D110 H-L045 ss nb ; zváranie elek.oblúkom obalenou elektródou 
-135 T BW 6 S t12 D110 H-L 045 ss-nb zváranie metódou – MAG 

-135 P FW 6 S t10 PF ml zváranie metódou – MAG 

  

1 týž. 

6. Podmienky preskúšania a zaradenia zváračov do kurzu. 

- objednávka, lekárske potvrdenie o spôsobilosti zvárania 

- prihláška, kópia certifikátu 

- zahájenie kurzu - minimálne 3 uchádzači 

- platba za základný a úradný zváračský kurz musí byť uskutočnená pri začatí kurzu 

- poplatok za predĺženie základného zváračského preukazu a periodické preskúšanie zváračov podľa STN EN 287-1 sa platí 

pred začatím kurzu 

7. Ceny kurzov. 

- poplatok za účasť v kurze je stanovený v zmysle zákona č.18/96 zb. o cenách 

8. Bližšie informácie. 

Na sekretariáte Katedry technológií, materiálov a počítačovej podpory výroby, Technickej univerzity v Košiciach, 

Mäsiarska č. 74, 040 01 KOŠICE, resp. 

prof. Ing. Jána Viňáša, PhD. IWE, EWE., (Zváračský technológ 2068/1,Európsky zváračský inžinier EWE - SK – 05010, 

Medzinárodný zváračský inžinier IWE - SK – 05010) e-mail: jan.vinas@tuke.sk alebo ktam.sjf@tuke.sk, 

telefón: (055) 602 3510, (055) 602 35 02, fax: (055) 622 51 86 
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