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    VŠEOBECNÉ INFO       
 
21.09.2015  Plánovanie a projektovanie spŕch –  základy 

 Prehľad systémov spŕch, ich funkcií. Produktové 
rady 

 Správne posúdenie situácie na stavbe 

 Reklamácie a ich najčastejšie príčiny 

 Rozhodovanie pri výbere kovania pre rôzne 
stavebné situácie 

 Ako správne zamerať stavebný otvor 

 Ako dosiahnuť stabilitu a vysokú tesnosť 

 Požiadavky na kvalitnú montáž 

 Správna voľba tesniacich profilov 
 

22.09.2015   Získanie certifikátu „Majster spŕch P&S“ 
Vstupné požiadavky: absolvent úrovne I. a II.  

 Zameranie a Príprava výrobných výkresov na sklo. 5 
uholníkové sprchy, oblúkové sprchy.  

 Simulácia obchodného rozhovoru, návrh riešenia sprchy 

 Workshop - montáž sprchovacieho kúta 

 Preverenie znalostí a odovzdávanie certifikátov 
 

  
23.09.2015   Odbornosť a Dizajnovanie sklenených spŕch 

 Praktické ukážky  

 Špeciálne riešenia a bezbariérové sprchovacie kúty  

 Doporučené texty v zmluvách, preberacích protokoloch a 
iných dokumentoch  

 Normy ktoré sa vzťahujú na sprchovacie kúty 

 Požiadavky hotelovej a komerčnej sféry  

 Sťažnosti - ako sa poučiť z chýb  

 Skúsenosti, analýzy, spôsoby spracovania, riešenia  

 Ako správne zastrihovať tesniace profily 
 

PREDNÁŠAJÚCI   
 

Školenie sme pripravili v spolupráci s nemeckým výrobcom kovaní Pauli+Sohn, ktorý už dlhé roky pôsobí okrem nemeckého trhu aj 
v rôznych štátoch Európy, Japonska a Spojených štátov.  Školenie vedie Jaroslav Marko, v Slovenskom jazyku.   
Kovania Pauli+Sohn majú vysokú kvalitu s takmer nulovou reklamáciou. Známkou bezpečnosti a kvality produktov sú získané 
certifikáty AbZ, AbP, TRAV a ETB. Produkty Pauli+Sohn spĺňajú požiadavky aj tých najnáročnejších klientov!  

 

    ORGANIZAČNÉ INFO      
      
     dátum: 21.-23.09.2015 
     trvanie: 9:00 do 16:00  (registrácia účastníkov: 8:45) 
     miesto: KRAUS Galéria, Hrachová 12/C, Bratislava 

  Uzávierka prihlášok: 01.09.2015 
 

   
Kapacita účastníkov je obmedzená.  
Cena školenia je 150 € na osobu na 3 dni (bez DPH). V prípade 
záujmu o vybrané dni školenia 50 €/osoba/deň (nezabudnite 
uviesť v prihláške).  V cene je zahrnutý obed a celodenné 
občerstvenie. Parkovanie bezplatne pred KRAUS Galériou  

 

Prihlasovanie je jednoduché:   
vypíšte túto prihlášku a odovzdajte na našej predajni alebo vyplňte ONLINE formulár na našej web stránke www.kraussro.sk. 

http://www.kraussro.sk/
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ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE 
Uzávierka prihlášok: 01.09.2015. Občerstvenie a obed je v cene školenia. Doprava - individuálna. Parkovanie - zdarma pri objekte. Kapacita 

účastníkov 16 osôb. Každého prihláseného účastníka budeme ešte kontaktovať. 
 

 
 Firma:..........................................................................................IČO:........................................................... 
  
Adresa:........................................................................................................................................................... 
 

Prihlášku vyplnil: (vyplňte len ak prihlasujete iných účastníkov ako seba):  
 
meno a priezvisko ........................................................email: ......................................telefon:................................... 

 
Záväzne prihlasujem nižšie uvedené osoby na školenie:  

21.-23.09.2015 | MAJSTER SPŔCH I.-III. 
alebo len vo vybrané dni 

         21.09.2015         22.09.2015        23.09.2015 
 

Účastník I.          

Meno a priezvisko...........................................................................................................................  

Kontaktný email......................................................................... Telefón:.......................................   

Účastník II.          

Meno a priezvisko...........................................................................................................................  

Kontaktný email......................................................................... Telefón:.......................................   

Účastník III.          

Meno a priezvisko...........................................................................................................................  

Kontaktný email......................................................................... Telefón:.......................................   

 
 

__________________________ 
Ochrana súkromia: 

 
Týmto udeľujem súhlas spoločnosti KRAUS Glas Beschlaege, s. r. o., IČO: 45 421 692, so sídlom Hrachová 14/C, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, zápis 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 63466/B (ďalej len “spoločnosť”) v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v 
znení neskorších predpisov so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail, ktoré tvoria moje konto/profil, ako aj so spracovaním 
údajov o nákupoch tovaru a služieb, a to na dobu neurčitú (t. j. do odvolania) za účelom zaradenia do databázy zákazníkov spoločnosti nakupujúcich v súlade so Všeobecnými 
obchodnými a reklamačnými podmienkami spoločnosti a na marketingové účely. Zároveň dávam týmto súhlas v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka so 
spracovaním svojej podobizne zachytenej na fotografiách vyhotovených na akciách/školeniach organizovaných spoločnosťou, na ktorých som sa zúčastnil alebo zúčastním, 
vrátane ich zverejnenia na webovej stránke spoločnosti a na profiloch spoločnosti na sociálnych sieťach a to na marketingové účely, na dobu neurčitú až do odvolania. 

Beriem na vedomie, že som oprávnený písomne požiadať o poskytnutie informácie o osobných údajoch, ktoré sú o mne spracovávané, mám právo k ich prístupu a v 
prípade porušenia svojich práv mám možnosť obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Daný súhlas môžem kedykoľvek odvolať prostredníctvom emailu 
na info@kraussro.sk 

Súhlas udeľujem dobrovoľne a potvrdzujem, že mnou uvedené údaje sú správne a pravdivé. Spoločnosť sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať 
v súlade s platnými právnymi predpismi SR a zároveň prehlasuje, že ochrana osobných údajov sa zaručuje najmenej v rozsahu v akom sa uplatňuje v zmysle zákona č. 122/2013 
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v rozsahu v akom sa uplatňuje na prenos osobných údajov v rámci krajín Európskej únie. 

Osobné údaje nebudú sprístupnené tretej osobe - okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá zákon, alebo ak bude sprístupnenie osobitne dohodnuté medzi spoločnosťou 
a zákazníkom. 

 
           
V Bratislave, dňa: .......................................................         ....................................................... 

                           Podpis 

http://www.kraussro.sk/
mailto:info@kraussro.sk
mailto:info@kraussro.sk?subject=Inform%C3%A1cie

