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Termet SK s.r.o. 
Ul. kpt. Nálepku 1200/7 
040 01 Košice – Staré mesto 
SLOVAKIA 
WEB : www.termet.sk 
E-mail: d.pisarcik@termet.com.pl 
 

 
 

SERVISNÉ ŠKOLENIA 
PRE VÝROBKY ZNAČKY TERMET 

platné od 2.1.12017 
 

1. ÚVOD 
 

Spoločnosť Termet S.A. ponúka širokú škálu výrobkov – plynové prietokové ohrievače plynu, plynové kotly kondenzačné 
a atmosférické (jednofunkčné a dvojfunkčné), zásobníky vody s nepriamym ohrevom vody, regulátory teplôt, programovacie 
na riadiace moduly a rôzne príslušenstvo vykurovacej techniky. Avšak, hlavným odborom jej  produkcie sú plynové kotly 
a plynové ohrievače vody. 
Výrobky najvyššej kvality, moderné technológie, vhodný a profesionálny servis ako aj  spokojnosť zákazníkov je mottom 
spoločnosti Termet S.A. a preto mnoho rokov venuje osobitnú pozornosť vykonávaniu odbornej prípravy servisných technikov, 
montážnikov, obchodníkov a projektantov. K tomuto účelu je určený systém vzdelávania realizovaný prostredníctvom 
technických, odborných školení. 
Školenia sú realizované na území Poľska v niekoľkých školiacich strediskách Termet. Pre slovenských účastníkov školení 
budú výuku zabezpečovať Školiace strediska Świebodzice (u výrobcu) a Prešov. Prednášajúcimi sú špecializovaní 
pracovníci Termet S.A. , ktorí poskytujú profesionálne služby v oblasti teoretickej a praktickej prípravy kvalifikovaných 
pracovníkov. 
Súčasťou realizovanej výuky sú tieto typy školení: 

a) AST – Základné školenie pre autorizované servisy termet (Dvojdňové školenie) 
b) AIT – Montážne školenie pre autorizovaných inštalatérov termet (Jednodňové školenie) 
c) DOS – Doplnkové školenie (Jednodňové školenie) v tomto rozsahu 

OBS – Obnovovacie školenie (podmienkou je školenie AST) 
NOV – Nové výrobky zaradené do predaja 
TTI – Technické a technologické inovácie výrobkov 

Výsledkom školení sú  odborne zdatné autorizované servisy  a kvalifikované osoby realizujúce montáž, uvedenie do prevádzky 
a  servisné zabezpečenie (záručný a pozáručný servis) predávaných výrobkov Termet. 
 

2. ORGANIZÁCIA ŠKOLENÍ 
 
Školenia organizujú Školiace strediska Termet s týmito základnými kontaktnými údajmi: 
 

A. Školiace stredisko Termet 
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ 
Volgogradská 1 
080 01 Prešov 
SLOVENSKO 
Telefón: 00421 051 771 45 61 – ústredňa  
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B. Školiace stredisko Termet 
Ul. Dluga 13 
58-160 Świebodzice 
POLAND 
Telefón: 0048 74 854 70 50 

 
3. GARANT ŠKOLENÍ 

 
Garantom školení spoločnosti Termet S.A. je firma: 
 

TERMET SK s.r.o.  
Ul. kpt. Nálepku 1200/7 
040 01 Košice – Staré mesto 
Slovakia 
Telefón: 00421 911 643 625 
E-mail: d.pisarcik@termet.com.pl 

 
4. PROGRAMOVÁ NÁPLŇ ŠKOLENÍ 

 
AST – Základné školenie – Autorizovaný servis termet (Dvojdňové školenie) 
 

1. Deň – čas: 8,30 – 16,00 hod. 
a) Úvod 
b) Prezentácia 
c) Legislatíva a úpravy v legislatíve pre zabezpečenie PO a BOZP 
d) Overenie platností osvedčení PLYN a ELEKTRO a súvisiacich dokumentov 
e) Prezentácia spoločnosti Termet S.A. 
f) Plynové kotly ECOCONDENS GOLD a GOLD PLUS 
g) Plynové kotly ECOCONDENS SILVER PLUS 
h) Plynové kotly ECOCONDENS INTEGRA II 
i) Plynové kotly ECOCONDENS SOLID 
j) Plynové kotly ECONDENS CRYSTAL II 
k) Spalinové systémy a príslušenstvo Termet 

Technický popis výrobkov, montáž, uvedenie do prevádzky, záručný servis, pozáručný servis, 
práca so zákazníkom, praktické ukážky 

l) Panelová diskusia 
 

2. Deň – čas:   8,30 – 16,00 hod. 
a) Plynové prietokové ohrievače vody TERMAQ, AQUAHEAT, TERMAQ ELECTRONIC, AQUA 

COMFORT TURBO 
b) Zásobníky teplej úžitkovej vody TERMET 100, TERMET 120, TERMET 140, ZWU-200/N 
c) Tepelné čerpadlá Termet 
d) Plastové spalinové systémy almeva – informácia  

Technický popis výrobkov, montáž, uvedenie do prevádzky, záručný servis, pozáručný servis, 
práca so zákazníkom, praktické ukážky 

e) Základné informácie výrobcu 
f) Záver školenia 

 
AIT – Montážne školenie – Autorizovaný inštalatér termet (Jednodňové školenie) 
 

1. Deň – čas: 8,30 – 16,00 hod. 
a) Úvod 
b) Prezentácia 
c) Overenie platností osvedčení PLYN  a súvisiacich dokumentov 
d) Prezentácia spoločnosti Termet S.A. 
e) Plynové kotly ECOCONDENS GOLD a GOLD PLUS 
f) Plynové kotly ECOCONDENS SILVERPLUS 
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g) Plynové kotly ECOCONDENS INTEGRA II 
h) Plynové kotly ECOCONDENS SOLID 
i) Plynové kotly ECONDENS CRYSTAL II 
j) Plynové prietokové ohrievače vody TERMAQ, AQUAHEAT, TERMAQ ELECTRONIC, AQUA 

COMFORT TURBO 
k) Odvody spalín a príslušenstvo 
l) Zásobníky teplej úžitkovej vody TERMET 100, TERMET 120, TERMET 140, ZWU-200/N 
m) Spalinové systémy a príslušenstvo Termet 
n) Plastové spalinové systémy almeva – informácie  

Technický popis výrobkov, montáž výrobkov u zákazníka, praktické ukážky 
o) Základné informácie výrobcu 
p) Záver školenia 

 
DOS – Doplnkové školenia (Jednodňové školenie) 
 

1. Deň – čas:   8,30 – 16,00 hod. 
a) Úvod 
b) Prezentácia 
c) Obsahová náplň podľa zamerania školenia: 

OBS – Obnovovacie školenie (podmienkou je školenie AST) 
NOV – Nové výrobky zaradené do predaja 
TTI – Technické a technologické inovácie výrobkov 

d) Panelová diskusia 
e) Záver školenia 

 
5. ZÁKLADNÉ PODMIENKY ÚČASTI NA ŠKOLENÍ 

 
Podľa druhu certifikátu (identifikačnej karty), ktorý je možné školením získať, musia byť splnené nasledovné základné 
podmienky: 
 

Základné podmienky na získanie štatútu Autorizovaného servisu termet 
 

 Pracovné skúsenosti (prax) v odbore plynových zariadení a plynových vykurovacích zariadení 
 Oprávnenie plyn 
 Oprávnenie elektro 
 Prevádzka, údržba a opravy zariadení a plynových vykurovacích zariadení so zodpovedajúcimi priestormi, ktoré sú 

vybavené zodpovedajúce priestory vybavené telefónom, resp. mobilom, počítačom a autom 
 Zápis v Obchodnom registri alebo Zápis v Živnostenskom registri 
 Osvedčenie o pridelení IČO 
 Osvedčenia o pridelení DIČ a IČ DPH 
 Zriadenie bežného bankového účtu 
  Predloženie Osvedčenia o registrácii dane z pridanej hodnoty 
 Absolvované školenie organizované výrobcom v oblasti údržby inštalácie a opráv plynových prietokových ohrievačov 

vody  a plynových kotlov ústredného kúrenia značky Termet  
 
POZOR! Žiadosti o Servisné zmluvy o poskytovaní služieb sú riešené individuálne v závislosti na potrebách 
spoločnosti Termet S.A. Świebodzice, Poland 
 
Ďalšie informácie týkajúce sa spolupráce v oblasti štatútu Autorizovaného inštalatéra termet môžete dostať 
v spoločnosti Termet SK s.r.o. Košice – telefón: 00421 911 643 625, e-mail: d.pisarcik@termet.com.pl 
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Výhody poskytované Autorizovanému servisu termet 
 

 Získanie certifikátu, ktorý zaručuje  zákazníkovi zodpovedajúcu úroveň služieb pri údržbe a inštalácii plynových 
vykurovacích zariadení vyrobeného spoločnosťou Termet S.A. Świebodzice, Poland 

 Výhodné podmienky pre platby za poskytované služby 
 Uvedenie do celoštátneho zoznamu Autorizovaných servisov termet 
 Možnosť zakúpenia výrobcom  špeciálne zľavnených výrobkov v celej distribučnej sieti Termet  
 Prístup k technickým informáciám v podobe servisných manuálov, technických bulletinov, katalógov náhradných 

dielov, diskiet počítačových aplikácií plynových zariadení Termet  
 Poskytnutie reklamných a marketingových materiálov 
 Možnosť spoluúčasti spoločnosti Termet S.A. Świebodzice, Poland pri úhrade nákladov spojených  s akciami, 

výstavami a propagáciou  
 Účasť na komplementárnych školeniach  a seminároch organizovaných spoločnosťou  Termet S.A. Świebodzice, 

Poland 
 
Identifikačná karta Autorizovaného servisu termet 
 

 
 

Základné podmienky na získanie štatútu Autorizovaného inštalatéra termet 
 

 Skúsenosti v oblasti plynových zariadení,  zdokladovaná odbornú prax v odbore 
 Aktuálne oprávnenie plyn 
 Zápis v Obchodnom registri alebo v Živnostenskom registri 
 Osvedčenie o pridelení IČO 
 Základné znalosti z navrhovania vykurovacích systémov, pravidiel návrhu inštalácie plynových kotlov v nadväznosti  

na v súčasnosti platné stavebné právo 
 Absolvovanie školenia organizovaného výrobcom v oblasti plynových vykurovacích zariadení Termet  
 

Ďalšie informácie týkajúce sa spolupráce v oblasti štatútu Autorizovaného inštalatéra termet môžete dostať 
v spoločnosti Termet SK s.r.o. Košice – telefón: 00421 911 643 625, e-mail: d.pisarcik@termet.com.pl 

 
Výhody poskytované Autorizovanému inštalatérovi termet 

 
 Získanie certifikátu, ktorý zaručuje  zákazníkovi zodpovedajúcu úroveň služieb pri údržbe a inštalácii plynových 

vykurovacích zariadení vyrobeného spoločnosťou Termet S.A. Świebodzice, Poland 
 Uvedenie do celoštátneho zoznamu Autorizovaných servisných technikov termet 
 Možnosť zakúpenia výrobcom  špeciálne zľavnených výrobkov v celej distribučnej sieti Termet  
 Prístup k technickým informáciám v podobe servisných manuálov, technických bulletinov, katalógov náhradných 

dielov, diskiet počítačových aplikácií plynových zariadení Termet  
 Poskytnutie reklamných a marketingových materiálov 
 Možnosť spoluúčasti spoločnosti Termet S.A. Świebodzice, Poland 
  pri úhrade nákladov spojených  s akciami, výstavami a propagáciou  
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 Účasť na komplementárnych školeniach  a seminároch organizovaných spoločnosťou  Termet S.A. Świebodzice, 
Poland 

 
Identifikačná karta Autorizovaného inštalatéra termet 
 

   
 

6. ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE ŠKOLENÍ 
 
Popis technického a organizačného zabezpečenia školení: 
 

Jednodňové školenie 
 

Výdavky na školenie:               Účastnícky poplatok 24,- EUR s DPH / účastník 
(Kongresové občerstvenie, obed, firemné materiály v písomnej forme 
a na USB, náklady spojené s organizáciou školenia) 
Spôsob úhrady účastníckeho poplatku: 
24,- EUR / účastník pri platbe vopred 
30,- EUR / účastník pri platbe v deň školenia  
 

Dvojdňové školenie 
 
Výdavky na školenie:               Účastnícky poplatok 48,- EUR s DPH / účastník 

Kongresové občerstvenie, obed, firemné materiály v písomnej forme 
a na USB, náklady spojené s organizáciou školenia) 
 Spôsob úhrady účastníckeho poplatku: 
48,- EUR / účastník pri platbe vopred 
60,- EUR / účastník pri platbe v deň školenia 

 
Úhrada účastníckeho poplatku: Po prijatí prihlášky bude účastníkovi školenia vystavená faktúra 
    a zaslaná na e-mail, ktorý uvedie účastník v záväznej prihláške 
    Faktúru môže účastník uhradiť nasledovne: 

a) Prevodným príkazom na účet 
IBAN:  SK38 1111 0000 0014 3314 3001 
SWIFT:  UNCRSKBX 
Názov účtu: Termet SK s.r.o. 
  Ul. kpt. Nálepku 1200/7 
  040 01 Košice – Staré mesto 
IČO: 36 200 255 
IČ DPH: SK2021540026 
Konštantný symbol: 0308 
Variabilný symbol: Číslo faktúry 

b) Poštovou poukážkou na účet 
         IBAN: SK38 1111 0000 0014 3314 3001 

c) V hotovosti na mieste školenia (nie platobnou kartou) 
                 
Podmienky účasti:                Predloženie požadovaných firemných dokladov 
                                                         Predloženie osvedčenia o absolvovaní skúšok PLYN 
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Organizácia:                                  Prihlášku    na    školenie   je   potrebné   zaslať   minimálne  
                                                        v termíne 7 dní pred uskutočnením plánovaného školenia 

Podmienkou uskutočnenia školenia je minimálne 6 účastníkov 
                 Účastník školenia dostane potrebné pracovné materiály Termet S.A. 
                 Účastník školenia dostane osvedčenie o školení – Identifikačnú kartu  
                                                        Termet S.A. 
 
Lektori školenia:                Školitelia spoločnosti Termet S.A. 
 
Osvedčenie  o vykonaní 
školenia:                 Identifikačná karta Autorizovaného servisu termet 

Identifikačná karta Autorizovaného inštalatéra termet 
 

7. PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE 
            

Záujemca o školenie predloží riadne vyplnenú a podpísanú Prihlášku na školenie a predloží ju: 
 

a) E-malom – na elektronickú adresu d.pisarcik@termet.com.pl alternatívne pisarcik@termet.sk 
b) Na WEB stránke – vyplnením prihlášky na stránke www.termet.sk 
c) Poštou – vyplnením návratky uvedenej v Pozvánke na školenie 

 
 

Bližšie informácie o organizácii školenia, jeho obsahovej náplni ako aj organizačného i technického  zabezpečenia môžete 
získať na kontakte:   

Ing. Dušan Pisarčík 
Telefón:    00421 911 643 625 
E-mail:    d.pisarcik@termet.com.pl 
                   pisarcik@termet.sk 

 
Spoločnosť Termet S.A. si vyhradzuje právo na určenie obsahovej náplne školení,  zmien v organizácii školení a na stanovenie 
časového harmonogramu školení. 
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Prihláška na školenie 

Termet SK s.r.o. 

Ul. kpt. Nálepku 1200/7 
040 01 Košice – Staré mesto 

SLOVAKIA 
  

ORGANIZÁCIA ŠKOLENIA 
Názov školenia   
Školiace stredisko Prešov    /   Świebodzice      ** 
Dátum školenia   

  
A. Základné údaje o servisnom technikovi 

A.1. Priezvisko, meno a titul   
A.2. Adresa podnikania   
A.3. Miesto podnikania   
A.4. PSČ   
A.5. Mobil   
A.6. Telefón   
A.7. E-mailová adresa   
A.8. Majiteľ Áno    /   Nie      ** 
A.9. Servisný technik Áno    /   Nie      ** 
A.10. Montážny pracovník Áno    /   Nie      ** 
A.11. Projektant Áno    /   Nie      ** 

  
B. Údaje o firme 

B.1. Názov firmy (podľa OR SR alebo ŽR SR)   
B.2. IČO firmy   
B.3. DIČ Firmy   
B.4. IČ DPH firmy   
B.5. Adresa firmy   
B.6. PSČ a miesto firmy   
B.7. Mobil   
B.8. Telefón   
B.9. E-mailová adresa   
B.10. WEB-ová stránka *   
B.11. Bankový ústav, IBAN a BIC (SWIFT)   

  
C. Údaje o odbornej spôsobilosti a vykonávanej praxe servisného technika 

C.1. Živnostenský list   Dátum zápisu   
C.2. Oprávnenie PLYN   Dátum platnosti   
C.3. Oprávnenie ELEKTRO   Dátum platnosti   
C4. Servis konkurenčných značiek *   

  
D. Evidenčné údaje 

D.1. Autorizovaný servis termet   
D.2. Autorizovaný inštalatér termet   
D.3. Iná osoba   

  
* Nepovinné                                                                                                       Svojim podpisom potvrdzujem správnosť údajov a účasť na školení 

** Nehodiace sa preškrtnúť 

  

                                                                                                                                                                                                    Podpis 


