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POZVÁNKA 
Odborný opakovací kurz na periodické prehliadky záznamových zariadení 

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

Opakovací kurz na digitálne tachografy  
DTCO GEN1/2 a analógové tachografy KTCO / FTCO / MTCO 

 

22.02.2021 
 

Obsah  
Analógové a digitálne tachografy GEN1 a GEN2 všeobecne / Aktuálna EÚ a SK legislatíva / Popis VDO 
analógových a digitálnych tachografov GEN1 a GEN2 / WorkshopTab / DSRC meter / TyreMeter Pro / 
Popis periodickej prehliadky pri analógovom a digitálnom tachografe GEN 1 a GEN2 / Popis 
skúšobného záznamového listu / Popis kontroly na manipuláciu / Popis plombovania / Popis vystavenia 
pracovného záznamu a protokolu z periodickej prehliadky. 

Priebeh 
Pondelok   22.02.2021 /    8.00 -15.00 digitálny tachograf vrátane testu 
              15.00 -16.30 analógový tachograf vrátane testu 

Cena 
Cena za pracovníka v prípade analógových a digitálnych tachografov je 255 € bez DPH 20%. Cena za 
pracovníka v prípade digitálnych tachografov je 195 € bez DPH 20%. Cena pre ZAO je 175 € 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 a uhradení účastníckeho poplatku. 
Pokyny v prípade obmedzení súvisiacich s COVID-19 obdržia účastníci pred kurzom.  

Miesto 
TAMEX, spol. s r.o. / Stará Vajnorská 3 / 831 04 Bratislava.  

Pokyny a informácie 
 Záväznú prihlášku, ktorá je zároveň aj objednávkou je potrebné doručiť do 31.01.2021 na adresu 

tamex@tamex.sk. 
 V cene kurzu je obed a občerstvenie. 
 Dopravu a ubytovanie si hradí každý účastník kurzu samostatne. 
 Účastníci obdržia osvedčenie o absolvovaní kurzu až po uhradení účastníckeho poplatku. 
 Účasť ZAO je možná len za podmienky účasti overovačov danej organizácie. 
 Kurz je zameraný len na overovanie a periodickú prehliadku analógových a digitálnych 

tachografov. 
 Opakovacieho kurzu na analógový tachograf KTCO/FTCO/MTCO sa môžu zúčastniť iba držitelia 

osvedčení o absolvovaní takéhoto kurzu 

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

mailto:tamex@tamex.sk
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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, e-mailom, alebo 
SMS správou. 
 
 
V Bratislave dňa 03.12.2020 
 
 
         TAMEX, spol. s r.o. 
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PRIHLÁŠKA / OBJEDNÁVKA 
Odborný opakovací kurz pre pracovníkov MP zameraný na periodické 

prehliadky digitálnych tachografov DTCO GEN1/2 s možnosťou rozšírenia 
o odborný opakovací kurz na periodické prehliadky analógových 

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

22.02.2021  
Údaje spoločnosti 

Názov / IČO / IČ DPH / Banka 
 
 
 
 

Sídlo  
 

Prevádzka /pokiaľ je iné ako 
sídlo spoločnosti/ 

 
 

Zodpovedný zástupca 
(meno / funkcia) 

 
 

Kontaktná osoba (meno / 
funkcia / mobil / e-mail) 

 
 

Údaje účastníkov 

Meno / priezvisko / titul   Zástupca autorizovanej osoby 

Meno / priezvisko / titul      Overovač Analógový  
áno / nie  

Meno / priezvisko / titul      Overovač Analógový  
áno / nie  

Meno / priezvisko / titul      Overovač Analógový  
áno / nie  

Meno / priezvisko / titul      Overovač Analógový  
áno / nie  

Meno / priezvisko / titul      Overovač Analógový  
áno / nie  

Meno / priezvisko / titul      Overovač Analógový  
áno / nie  

Vyplnenú prihlášku zašlite najneskôr do 31.01.2021 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 tretím stranám. Kurz je poskytnutý v súlade s § 5 ods. 1 písm. c) zákona č.461/2007 Z. z. o používaní záznamového 
zariadenia v cestnej doprave vydaného ministerstvom dopravy SR. Výstupom po úhrade kurzu je osvedčenie s účinnosťou od dátumu 
vystavenia a platnosťou skončenia nasledujúcich dvoch kalendárnych rokov.   
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