
Termín: 15.6.2016
Cena: 262 EUR 
vrátane stravovania a učebnice 
(+DPH)

Termín: 30.5.-2.6.2016
Cena: 485 EUR 
vrátane ubytovania, stravovania 
a učebnice (+DPH)

* Podrobný rozpočet každého modulu je priložený v zošite Cenová ponuka otvorený program 1. polrok
* Ak sa chcete bližšie oboznámiť s obsahom kurzu/modulov - vid priložený leták s obsahom 

jednotlivých modulov v slovenskom jazyku. 

V prípade, že prihlásite jedného účastníka na viac ako jeden modul, znižuje sa jednotková cena o 
variabilný náklad: bloky, perá, vydanie osvedčenia a učebnica - spolu sa jednotková cena za takého 
účastníka zníži o 55 EUR. Ak absolvuje Váš zamestnanec viac modulov, �eto náklady sú účtované 
iba raz, a zároveň vykoná aj jednu súbornú skúšku. Bude mu teda vydané jedno osvedčenie s 
rozpisom modulov, ktorých sa zúčastnil a z ktorých vykonal záverečnú skúšku.

V prípade záujmu o iné moduly, pripravíme pre Vás podľa počtu zadaných účastníkov individuálnu 
kalkuláciu. 

V prípade záujmu vyškoliť viac účastníkov vo viacerých skupinách, avizujte nám požadované  
termíny. Pokúsime sa hľadať vhodné dátumy pre otvorenie ďalších kurzov.

Vzhľadom na to, že sa jedná o školenia otvoreného typu (účastníci z viacerých firiem) prihlasovanie 
na jednotlivé moduly začíname 7. marca 2016 a uzatvárame 30.apríla 2016. 

Prihlásiť sa môžete na:  

A – OMEGA s.r.o.

sídlo/corporate: Agátová 5525/9, 901 01 Malacky, Slovak Republic

kancelária/office : Radlinského 2751, 901 01 Malacky

tel.: / fax: 034 / 772 23 36, 0905 303 291 , a-omega@a-omega.sk , www.a-omega.sk

Maximálny počet účastníkov v skupine: 10
Miesto realizácie: Tréningové centrum spoločnos� MAPRO Slovakia, s.r.o., Orovnica

Forma školenia: otvorené školenie (účastníci môžu pochádzať z viacerých firiem)

Termín: 10.5.-11.5.2016
Cena: 362 EUR 
vrátane ubytovania, stravovania 
a učebnice (+DPH)

Op�malizácia 
vstrekovacieho procesu

Kvalita v oblas� 
vstrekovania plastov

Technológia 
spracovania plastov 

16 h 24 h 10 h

A-OMEGA, s.r.o.

Číslo akreditácie: 2282/2011/75/1

A-OMEGA, s.r.o. v spolupráci s Mapro Slovakia, spol. s.r.o. 
vyhlasuje termíny na školiace moduly 

z akreditovaného vzdelávacieho programu „Nastavovanie vstrekolisov“ 
pre 1. polrok 2016
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