
Informácie
o  skúškach

 na overenie spôsobilosti 
na získanie

 úplnej kvalifikácie 

Murár
Žiadateľ môže priamo požiadať o vykonanie skúšky, na čo potrebuje:

1. Písomnú žiadosť o vykonanie skúšky

Spojená škola, Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica.

K žiadosti o vykonanie skúšky uchádzač priloží:

úradne osvedčenú kópiu dokladu o dosiahnutom stupni vzdelania,

potvrdenie zamestnávateľa

potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

doklad o zaplatení poplatku

, ktorú zasiela uchádzač vzdelávacej inštitúcii –

Žiadosť o vykonanie skúšky musí obsahovať:

a) meno, priezvisko a dátum narodenia uchádzača,

b) adresu trvalého pobytu uchádzača,
c) názov úplnej kvalifikácie, o ktorej overenie uchádzač žiada - Murár.

a) 

b)  o najmenej 5-ročnej praxi v príslušnom odbore,

c)  na výkon príslušnej pracovnej činnosti,

d) .

2. 

vysvedčenie o záverečnej skúške výučný list

Minimálna požiadavka dosiahnutého stupňa vzdelania pri overovaní
    odbornej spôsobilosti je: nižšie stredné odborné vzdelanie =

                                                  =  alebo .

Oprávnená vzdelávacia inštitúcia je oprávnená požadovať od uchádzača , ktorý je . poplatok za vykonanie skúšky 300 €
(Zákon z 1. decembra 2009 o § 17.)568/2009 Z. z.  celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Cieľom skúšky je
overenie vedomostí a zručností účastníka

v rozsahu schváleného vzdelávacieho programu 
a overenie schopností vykonávať odborné činnosti,

ktorých sa vzdelávací program na získanie

úplnej kvalifikácie   týka.

Viac informácií: 

Murár

Spojená škola, Kremnička 10
         974 05 Banská Bystrica

e-mail: 
Tel.:   (spojovateľ), (riaditeľ školy)048/416 36 35 048/410 22 75 

sekretariat@stavebnabb.eu

 

Informácie
o  skúškach

 na overenie spôsobilosti 
na získanie

 úplnej kvalifikácie 

Inštalatér
Žiadateľ môže priamo požiadať o vykonanie skúšky, na čo potrebuje:

1. Písomnú žiadosť o vykonanie skúšky

Spojená škola, Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica.

2. K žiadosti o vykonanie skúšky uchádzač priloží:

úradne osvedčenú kópiu dokladu o dosiahnutom stupni vzdelania,

potvrdenie zamestnávateľa

potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
doklad o zaplatení poplatku

, ktorú zasiela uchádzač vzdelávacej inštitúcii –

Žiadosť o vykonanie skúšky musí obsahovať:

a) meno, priezvisko a dátum narodenia uchádzača,

b) adresu trvalého pobytu uchádzača,

c) názov úplnej kvalifikácie, o ktorej overenie uchádzač žiada - Inštalatér.

a) 

b)  o najmenej 5-ročnej praxi v príslušnom odbore,

c)  na výkon príslušnej pracovnej činnosti,
d) .

vysvedčenie o záverečnej skúške výučný list

    Minimálna požiadavka dosiahnutého stupňa vzdelania pri overovaní

    odbornej spôsobilosti je: nižšie stredné odborné vzdelanie =
                                                  =  alebo .

Oprávnená vzdelávacia inštitúcia je oprávnená požadovať od uchádzača , ktorý je . poplatok za vykonanie skúšky 300 €
(Zákon z 1. decembra 2009 o § 17.)568/2009 Z. z.  celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Cieľom skúšky

Spojená škola, Kremnička 10
         974 05 Banská Bystrica

 je
overenie vedomostí a zručností účastníka

v rozsahu schváleného vzdelávacieho programu 
a overenie schopností vykonávať odborné činnosti,

ktorých sa vzdelávací program na získanie

úplnej kvalifikácie   týka.

Viac informácií: 

Inštalatér

e-mail: 
Tel.:   (spojovateľ), (riaditeľ školy)048/416 36 35 048/410 22 75 

sekretariat@stavebnabb.eu

 



 

 


