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Vážený obchodný partner,

predkladáme Vám ponukový list pre školenie zváračov plastov podľa normy STN EN 13 067 
a Doc. EWF 581 - 01.

Proces školenia, resp. preškolenia zváračov plastov podľa čl. 29 normy o školení zváračov pre 
základné skúšky STN 050705 bol dňom 15.6.2005 zrušený. Norma STN EN 13 067 nahrádza tento 
proces,  avšak  s tým,  že  výsledným  produktom  školenia  je  certifikát  „EURÓPSKY  ZVÁRAČ 
PLASTOV“.

Školenie,  resp.  preškolenie  zváračov  plastov  podľa  STN EN 13 067 je  rozdelené  do  dvoch 
alternatív:
 - alternatíva 1 – uchádzač nevlastní žiadne oprávnenie na zváranie plastov
- alternatíva 2 – uchádzač má teoretické a praktické vedomosti o zváraní plastov – bol vydaný 
ZP podľa STN 050705 pre zváranie plastov, resp. certifikát podľa STN EN 13 067.

Celý proces školenia zváračov plastov podľa STN EN 13 067 je rozdelený do modulov 1 až 5, 
pričom každý  z modulov  má  svoje  podskupiny,  ktoré  konkretizujú  spôsob  zvárania.  Cieľom nášho 
ponukového listu je pomôcť nájsť orientáciu pri hľadaní rozsahov oprávnenia a informovať o cenách 
jednotlivých modulov a ich podskupín.

Certifikát „EURÓPSKY ZVÁRAČ PLASTOV“ je vydaný pre konkrétny MODUL (M1 až M5), 
pričom sú v ňom uvedené podskupiny príslušného modulu, ktoré uchádzač absolvoval podľa výberu.
Ceny podskupín sú rovnaké pri alternatíve 1 aj alternatíve 2.
Zváračská škola 089 je držiteľom oprávnenia „Autorizované výučbové stredisko (ATB)“ pre výučbu 
zváračov  termoplastov  podľa  Doc.  EWF  581  –  01  a prípravu  ku  skúške  EN  13  067  vydaného 
Certifikačným orgánom VÚZ – PI Bratislava pre Slovenskú republiku a taktiež certifikačným orgánom 
UNO Praha s.r.o. pre školenie zváračov v Českej republike.

Ďalej by sme Vás chceli informovať, že súčasťou školenia a preskúšania zváračov termoplastov 
sú aj  predpisy týkajúce sa kvalifikácie zváračov pre zváranie plynovodov a prípojok z polyetylénu – 
technické pravidlo pre plyny – TPP 927 01.

Ing. Milan Čillík
majiteľ ZŠ 089

Kontaktné osoby: 
- Peter Turoň, tel. č.:  0915 783 075
- Ing. Milan Čillík, tel. č.: 0905 606 837



MODUL  M1 – Zváranie horúcim plynom a extrúderom

Alternatíva 1 Alternatíva 2
Doba trvania kurzu/ dni 7 3
Cena za kurz + vydanie certif./Sk 213 € (6417 Sk) + 93 € (2801 Sk) 83 € (2500 Sk) + 93 € (2801 Sk)

Číslo podskupiny Podskupina - názov Cena skúšky za 
podskup. €/Sk

1.1 Zváranie PVC horúcim plynom kruhovou dýzou dosky bez obmedzenia 47 € / 1.400 Sk
1.2 Zváranie PVC vysokorýchlostnou dýzou shorúcim plynom dosky bez obmedzenia 47 € / 1.400 Sk
2.1 Zváranie PP vysokorýchlostnou dýzou  horúcim plynom dosky bez obmedzenia 47 € / 1.400 Sk
2.2 Zváranie PP extrúderom dosky nad 3 mm 50 € / 1.500 Sk
3.1 Zváranie PE vysokorýchlostnou dýzou  horúcim plynom dosky bez obmedzenia 47 € / 1.400 Sk
3.2 Zváranie PE extrúderom dosky nad 3 mm 50 € / 1.500 Sk

MODUL  M2 – Zváranie plastov horúcim telesom 

Alternatíva 1 Alternatíva 2
Doba trvania kurzu/ dni 7 3
Cena za kurz + vydanie certif./Sk 213 € (6417 Sk) + 93 € (2801 Sk) 83 € (2500 Sk) + 93 € (2801 Sk)

Číslo podskupiny Podskupina - názov Cena skúšky za 
podskup. €/Sk

2.3 Zváranie PP horúcim telesom na tupo strojom dosky nad 3 mm 47 € / 1.400 Sk
2.4 Zváranie PP horúcim telesom na tupo strojom rúry do 315 mm 70 € / 2.109 Sk
2.5 Zváranie PP horúcim telesom na tupo strojom rúry nad 315 mm 76 € / 2.289 Sk
2.6 Zváranie PP polyfúziou strojom objímky bez obmedzenia 47 € / 1.400 Sk
3.3 Zváranie PE horúcim telesom na tupo strojom dosky nad 3 mm 47 € / 1.400 Sk
3.4 Zváranie PE horúcim telesom na tupo strojom rúry do 315 mm 47 € / 1.400 Sk
3.5 Zváranie PE horúcim telesom na tupo strojom rúry nad 315 mm 77 € / 2.319 Sk
3.9 Zváranie PE horúcim telesom polyfúzne objímky strojom bez obmedzenia 47 € / 1.400 Sk

MODUL M3 – Elektrofúzne zváranie plastov

Alternatíva 1 Alternatíva 2
Doba trvania kurzu/ dni 5 3
Cena za kurz + vydanie certif./Sk 150 € (4.419 Sk) +  93 € (2801 Sk) 83 € (2500 Sk) + 93 € (2801 Sk)

Číslo podskupiny Podskupina - názov Cena skúšky za 
podskup. €/Sk

2.7 Zváranie PP elektrofúziou objímky strojom bez obmedzenia 47 € / 1.400 Sk
3.6 Zváranie PE elektrofúziou strojom objímky do 225 mm 50 € / 1.506 Sk
3.7 Zváranie PE elektrofúziou strojom objímky nad 180 mm 355 € /10.695Sk
3.8 Zváranie PE elektrofúziou strojom sedlá bez obmedzenia 70 € / 2.109 Sk



MODUL  M4 – Zváranie horúcim telesom a elektrofúzne zváranie PE vodných a plynových rúr

Alternatíva 1 Alternatíva 2
Doba trvania kurzu/ dni 7 3
Cena za kurz + vydanie certif./Sk 213 € (6.416 Sk) + 93 € (2801 Sk) 83 € (2500 Sk) + 93 € (2801 Sk)

Číslo podskupiny Podskupina - názov Cena skúšky za 
podskup. €/Sk

3.4 Zváranie PE horúcim telesom na tupo strojom rúry do 315 mm 47 € / 1.400 Sk
3.5 Zváranie PE horúcim telesom na tupo strojom rúry nad 315 mm 80 € / 2.410 Sk
3.6 Zváranie PE elektrofúziou strojom objímky do 225 mm 54 € / 1.626 Sk
3.7 Zváranie PE elektrofúziou strojom objímky nad 180 mm 355 € /10.695Sk
3.8 Zváranie PE elektrofúziou strojom sedlá bez obmedzenia 70 € / 2.109 Sk

MODUL  M5 – Zváranie utesňovacích pásov (fólií)
Alternatíva 1 Alternatíva 2

Doba trvania kurzu/ dni 5 3
Cena za kurz + vydanie certif./Sk 150 € (4.419 Sk) +  93 € (2801 Sk) 83 € (2500 Sk) + 93 € (2801 Sk)

Číslo podskup. Podskupina - názov Cena  skúšky  za 
podskup. €/Sk

6.1 Zváranie PVC-P horúcim plynom manuálne preplátovaný spoj, pás od 1 do 4 mm 30 € / 903 Sk
6.2 Zváranie PVC-P horúcim plynom strojom preplátovaný spoj, pás od 1 do 4 mm 30 € / 903 Sk
6.3 Zváranie PVC-P horúcim klinom strojom vyhriatym horúcim plynom preplátovaný 

spoj, pás od 1 do 4 mm 
30 € / 903 Sk

6.4 Zváranie PVC-P horúcim klinom strojom vyhriatym elektricky preplátovaný spoj, 
pás od 1 do 4 mm 

30 € / 903 Sk

7.1 Zváranie PE horúcim plynom manuálne preplátovaný spoj, pás od 1 do 5 mm 30 € / 903 Sk
7.2 Zváranie PE horúcim plynom strojom preplátovaný spoj, pás od 1 do 5 mm 30 € / 903 Sk
7.3 Zváranie  PE  horúcim klinom strojom vyhriatym  horúcim plynom  preplátovaný 

spoj, pás od 1 do 5 mm
30 € / 903 Sk

7.4 Zváranie PE horúcim klinom strojom vyhriatym elektricky preplátovaný spoj, pás 
od 1 do 5 mm

30 € / 903 Sk

7.5 Zváranie PE extrúderom manuálne preplátovaný spoj, pás od 1 do 5 mm 30 € / 903 Sk

Zváračská  škola  089  ponúka  aj  ubytovanie  v areáli  ZŠ  089  v 2-,  3-  a 4-  lôžkových  izbách,  cena 
ubytovania je 5 € / noc (150 Sk / noc).


