Cenník školení
Druh školenia

Cena bez DPH

Počet hodín

Základné školenie pre obsluhu motorových vozíkov
Základné školenie pre žeriavnikov
Základné školenie pre žeriavnikov – mobilné,
vežové + skúška na OPO /TI, TÜV/
Základné školenie pre obsluhu nakladacích
žeriavov /hydraulických rúk/
Základné školenie pre viazačov bremien
Základné školenie pre obsluhu pracovných plošín
na automobilovom podvozku + skúška na OPO /TI,
TÜV/
Základné školenie pre obsluhu pracovných plošín –
nožnicové, kĺbové, závesné, šplhacie a pod.
Základné školenie pre obsluhu regálových
zakladačov
Základné školenie pre obsluhu stavebných strojov
Základné školenie pre lešenárov
Základné školenie pre obsluhovateľov zdvíhacích
zariadení /ručné a elektrické kladkostroje, navijaky,
ramenové nakladače, zdvíhacie plošiny a rampy,
zdvíhacie čelá, brány a pod./
Opakované školenie a aktualizačná odborná
príprava pre obsluhu motorových vozíkov
Opakované školenie pre žeriavnikov
Opakované školenie a aktualizačná odborná
príprava pre žeriavnikov – mobilné, vežové
Opakované školenie pre obsluhu nakladacích
žeriavov /hydraulických rúk/
Opakované školenie a aktualizačná odborná
príprava pre viazačov bremien
Opakované školenie a aktualizačná odborná
príprava pre obsluhu pracovných plošín na
automobilovom podvozku
Opakované školenie pre obsluhu pracovných
plošín – nožnicové, kĺbové, závesné, šplhacie
a pod.
Opakované školenie a aktualizačná odborná
príprava pre obsluhu stavebných strojov
Opakované školenie a aktualizačná odborná
príprava pre lešenárov
Opakované školenie pre obsluhovateľov zdvíhacích
zariadení /ručné a elektrické kladkostroje, navijaky,
ramenové nakladače, zdvíhacie plošiny a rampy,
zdvíhacie čelá, brány a pod./

od 53 € do 200 €
od 60 € do 130 €

od 12 hod. do 40 hod.
od 20 hod. do 40 hod.

135 € + 60€

40 hod

50,€

24 hod

50,€

24 hod

60 € + 60 €

24 hod

60 €

24 hod

60 €

24 hod

od 100 € do 150 €
od 35 € do 150 €

od 40 hod. do 80 hod.
od 16 hod. do 40 hod.

od 18 € do 60 €

od 6 do 24 hod

15 €

8 hod

15 €

8 hod

15 €

8 hod

15 €

8 hod

15 €

8 hod

15 €

8 hod

15 €

8 hod

15 €

8 hod

15 €

8 hod

od 10 € do 15 €

od 6 do 8 hod

Školenie z BOZP pre zamestnancov a vedúcich
zamestnancov
Školenie referentských vodičov
Školenie osôb pre práce vo výškach

od 10 € do 15 €

od 6 do 8 hod

od 10 € do 15 €
15 €

od 6 do 8 hod
8 hod

Uvedené ceny sú orientačné, skutočná cena je odvodená od rozsahu osvedčenia a počtu
uchádzačov.

