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   ATG Slovakia s.r.o. 
  Priemyselný park – Zajarčie 2801 

  913 21 Trenčianska Turná 
  Tel: +421 918 704 893 
  skolenia@atg.sk 

IČO: 36322610 
DIČ: 2020179161 
IČ DPH: SK2020179161 
IBAN: SK43 7500 0000 0004 1105 3553 

 

 ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE  
 

 Názov školenia / Metóda, Stupeň    ..........................................                                                                                                                            
Účastník : 
Meno, priezvisko, titul:  Pracovná pozícia : 

Dátum narodenia: Predchádzajúce kvalifikácie NDT: 

Vzdelanie: Dĺžka NDT praxe: 

Telefón :  
E-mail : Zamestnávateľ: 
Termín školenia: Telefón/fax : 

Miesto školenia: Kontaktná osoba : 

Rozsah školenia: E-mail : 
 

Školenie  
v zmysle  :* 

ISO 9712 SNT-TC-1A EN 4179 NAS 410 ISO 20807 EN 17637 EN 14127 

Školenie   požadujem   pre  :* 

Výrobkové odvetvie: Priemyselné odvetvie: 

Odliatky ( c ) - železné a neželezné materiály   Výroba  
Výkovky ( f ) - všetky typy výkovkov, železné 

a neželezné materiály  
 

Servisné skúšanie pri dokončovaní, údržbe, 
ktoré zahŕňa výrobu 

 

Zvary (w) -  všetky typy zvarov, vrátane spájkovania, 

pre železné aj neželezné materiály  
 

 
Údržba na železnici 

 

Rúry a potrubia ( t ) - bezšvové zvárané, neželezné 

a železné materiály, vrátane plochých výrobkov na 
výrobu zváraných potrubí  

 
 
Letecký a kozmický priemysel   

Tvárnené výrobky ( wp ) - okrem výkovkov       

                                                   ( napr. platne, tyče ) 
 

Pozn. 

Kompozitné materiály ( p )   

Skriptá požadujem v jazyku :* EN  SK  CZ  RU  

Žiadam* – nežiadam* o rezerváciu ubytovania od ................ do ...............,  
celkom .................nocí. 

(Ubytovanie nie je zahrnuté v cene školenia ) 

Súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške na školenie podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre spoločnosť ATG Slovakia s.r.o pre účely školiaceho strediska 
a poskytovaním daných údajov sprostredkovateľovi spoločnosti ATG s.r.o. a tretím stranám – Certifikačným orgánom pre 
personál (COP) a  Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – Odbor celoživotného vzdelávania. 
Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané v našej organizácii výlučne pre potreby evidencie po dobu 60 mesiacov a následne 
budú skartované. Ukončenie spracúvania osobných údajov pred vyššie uvedeným termínom vykonávame ich skartovaním po 
obdržaní písomnej žiadosti na ukončenie spracúvania osobných údajov. Čestne vyhlasujem a podpisom potvrdzujem, že mnou 
uvedené údaje v prihláške sú pravdivé. 

 
Dátum podpisu : 
 
Podpis účastníka školenia : ....................... 

 
 

 Cena školenia :  

*Prosím o zaškrtnutie X podľa Vašej požiadavky 

Daňový doklad bude vystavený v zákonom stanovenej lehote po uskutočnení zdaniteľného plnenia  
na základe objednávky. 

Školiace stredisko ATG Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu termínu !!! 

401-AtgSk-19 

mailto:skolenia@atg.sk

