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Nový program na spravovania dát 
z tachografov a kariet vodičov 

 
VDO Smart Terminál 

POZVÁNKA 
 

Kurz pre nových pracovníkov v oblasti periodickej prehliadky 
a overovania digitálnych a inteligentných tachografov typu 

DTCO a analógových tachografov typu  MTCO / KTCO 
podľa písm. c) ods. 1 § 5 zákona č. 461/2007 Z. z. 

 

Prezenčný kurz dňa 28. až 30.09.2022  
/streda až piatok/ 

 

Obsah  
Digitálne, inteligentné a analógové tachografy všeobecne / Aktuálna EÚ a SK legislatíva / Popis VDO 
digitálnych, inteligentných a analógových tachografov / Popis špecifických funkcií digitálnych 
a inteligentných tachografov / Popis obsluhy a špecifických funkcií WorkshopTab, DSRC meter, 
TyreMeter Pro, Blue Can / Popis periodickej prehliadky a overenia / Popis výtlačkov pri digitálnych a 
inteligentných tachografoch / Popis skúšobného záznamu a záznamového listu pri analógových 
tachografoch / Popis kontroly na manipuláciu / Popis plombovania / Popis vystavenia pracovného 
záznamu a protokolu z periodickej prehliadky / Popis certifikátu o overení a kalibrácii / Popis 
nadväznosti na servisné služby, montáž a výmenu digitálnych, inteligentných a analógových 
tachografov. 
 
Dôležité info  
Účastníci kurzu za jednu organizáciu si musia priniesť so sebou na kurz licencované technické 
vybavenie WorkshopTab s DSRC metrom. Osvedčenie pre analógové tachografy KTCO bude vydané 
pracovníkom, ktorí na kurze mali technické vybavenie WorkshopTab s licencovanou KTCO nadstavbou 
alebo alternatívne technické vybavenie CTC II. Vzhľadom na aktuálne znenie zákona č. 157/2018 Z. z. 
o metrológii z dôvodu nestrannosti, nezaujatosti a objektívnosti je predmetný kurz určený len pre 
periodické prehliadky a overenia a nie je možné ho kombinovať s kurzom pre pracovníkov registrovanej 
osoby. V prípade záujmu o kurz pre pracovníkov registrovanej osoby nás kontaktujte.      

Priebeh 
Streda  08.30 – 16.00  Všeobecná časť / Digitálne a inteligentné tachografy 
Štvrtok   08.00 – 16.00  Pokračovanie digitálne a inteligentné tachografy 
Piatok    08.00 – 16.00  Praktické ukážky a/alebo Analógové tachografy 

Cena 
Cena za osobu v prípade kurzu pre digitálny a inteligentný tachograf je 775 €. Cena za osobu v prípade 
kurzu pre digitálny, inteligentný a analógový tachograf je 895 €. Cena za osobu v prípade ZAO je 675 
€. Ceny sú uvedené bez DPH 20%. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny ceny alebo termínu kurzu 
pri počte menej ako 4 osoby. Do kurzu budú zaradené osoby podľa dátumu doručenia prihlášky. 
Osvedčenie bude vydané po uhradení účastníckeho poplatku.  

Miesto 
TAMEX, spol. s r.o., Stará Vajnorská 3, 831 04 Bratislava.  
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Pokyny a informácie 
 Záväznú prihlášku = objednávku je potrebné doručiť do 18.09.2022 na adresu tamex@tamex.sk. 
 V cene kurzu je občerstvenie a obed. 
 Za jednu organizáciu musí účastník priniesť na kurz licencované technické vybavenie 

WorkshopTab s DSRC metrom. 
 V prípade požiadavky na analógový tachograf KTCO 1318 musí byť technické vybavenie 

WorkshopTab dovybavené v čase kurzu s KTCO nadstavbou alebo alternatívne nahradené 
technickým vybavením CTC II. 

 Vzhľadom na aktuálne znenie zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii z dôvodu nestrannosti, 
nezaujatosti a objektívnosti je predmetný kurz určený len pre periodické prehliadky a overenia a 
nie je možné ho kombinovať s kurzom pre pracovníkov registrovanej osoby. V prípade záujmu 
o kurz pre pracovníkov registrovanej osoby nás kontaktujte. 

 Účastníci obdržia osvedčenie o absolvovaní kurzu až po uhradení účastníckeho poplatku. 

Kontakt 
Dopyty súvisiace s prihláškou, cenou, fakturáciou a vydaním osvedčenia o absolvovaní kurzu  

- Ing. Eugen Kánovics / kanovics@tamex.sk / 0903 713 527 

Dopyty súvisiace k tematickému obsahu a výkladu kurzu 

- Vladimír Šulák / vladosulak@tamex.sk / 0911 222 550 

Poznámka 
Spoločnosť TAMEX si vyhradzuje právo zmeny termínu kurzu (nemoc, vyššia moc) bez možnosti 
náhrady škody účastníkovi kurzu, pokiaľ mu táto zmena bola oznámené najneskôr deň pred tým do 
15.00 hod. O zrušení termínu kurzu bude zamestnávateľ informovaný telefonicky, emailom alebo SMS 
správou. 
 
 
V Bratislave dňa 01.03.2022 
 
 
         TAMEX, spol. s r.o. 
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PRIHLÁŠKA / OBJEDNÁVKA 

Kurz pre nových pracovníkov v oblasti periodickej prehliadky  
a overovania tachografov typu DTCO / MTCO / KTCO 

podľa písm. c) ods. 1 § 5 zákona č. 461/2007 Z. z. 
 

Prezenčný kurz dňa 28. až 30.09.2022  
/streda až piatok/ 

Údaje spoločnosti a kontaktnej osoby 

Názov / IČO / IČ DPH / Banka 
 
 
 
 

Sídlo  
 

Prevádzka (len pokiaľ je iná ako 
sídlo spoločnosti) 

 
 

Zodpovedný zástupca 
autorizovanej osoby (meno 
a funkcia ZAO u zamestnávateľa) 

 
 

Kontaktné údaje ZAO   
(mobil / email) 

 
 

Údaje o účastníkoch kurzu 

Meno / priezvisko / titul   Zodpovedný zástupca autorizovanej osoby (vyplniť len pokiaľ sa zúčastní kurzu) 

Meno / priezvisko / titul      Osoby vykonávajúca periodickú prehliadku a overovanie tachografov Analógový  
áno / nie  

Meno / priezvisko / titul      Osoby vykonávajúca periodickú prehliadku a overovanie tachografov Analógový  
áno / nie  

Meno / priezvisko / titul      Osoby vykonávajúca periodickú prehliadku a overovanie tachografov Analógový  
áno / nie  

Meno / priezvisko / titul      Osoby vykonávajúca periodickú prehliadku a overovanie tachografov Analógový  
áno / nie  

Meno / priezvisko / titul      Osoby vykonávajúca periodickú prehliadku a overovanie tachografov Analógový  
áno / nie  

Meno / priezvisko / titul      Osoby vykonávajúca periodickú prehliadku a overovanie tachografov Analógový  
áno / nie  

Vyplnenú prihlášku/objednávku zašlite najneskôr do 18.09.2022 na e-mail tamex@tamex.sk.  
 
 
 
Dátum ______________ Miesto __________________ Zodpovedný zástupca ___________________________________________    
                                                                                                                                                                          Podpis a pečiatka 
Materiál, ktorý obdržia účastníci na kurze je duševným majetkom spoločnosti TAMEX. Nie je povolené ho kopírovať a ďalej šíriť v tlačenej 
alebo elektronickej forme iným osobám. Kurz je poskytnutý v súlade s písm. c) ods.1 § 5 zákona č.461/2007 Z. z. o používaní záznamového 
zariadenia v cestnej doprave. Výstupom po úhrade kurzu je osvedčenie s platnosťou od dátumu účasti na kurze do 31.12. nasledujúcich 
dvoch kalendárnych rokov.   
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