Dodatok č. 8 k smernici č. 1/2018 upravujúcej výkon cvičných prác
a poskytovanie služieb (ďalej len „smernica“)
1. Týmto dodatkom sa mení príloha č. 1 – cenník základných sadzieb za práce v strednej
škole tak, že sa pôvodná príloha č. 1 mení nasledovne:
Príloha č. 1
CENNÍK ZÁKLADNÝCH SADZIEB ZA PRÁCE V STREDNEJ ŠKOLE
ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA
€
- základný kurz ZK 135 – 1 (Z- M1),(žiaci)
150,00
- základný kurz ZK 135 – 1 (Z- M1),(ostatní)
250,00
- opakovanie neúspešnej zvar. skúšky (za každé opakovanie)
40,00
Periodické preškolenie
-ZK 135 – 1 (Z-M1)
20,00 - 25,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Autoškola
Kurz autoškoly B skupiny (žiaci)
450,00
Kurz autoškoly B skupiny (ostatní žiaci stredných škôl)
450,00
Prvá opravná skúška
10,00
Druhá opravná skúška
15,00
Jedna hodina- doplňujúci výcvik
10,00
Poplatok za prestoj vozidla (neúčasť žiaka na vopred naplánovanej jazde)
6,00
Normohodina pre práce v dielni
1 hodina autodielňa – mechanické práce
1 hodina autodielňa - elektrika
1 hodina autodielňa- lakovňa

15,00
15,00
15,00

Autodielňa
Vizuálna základná prehliadka vozidla (osobné)

5,00

Motor:

Diagnostika

10,00

Predná náprava:

Kontrola nápravy
Nastavenie zbiehavosti 3D geometriou
Sústruženie brzdového bubna – 1ks
Sústruženie brzdového kotúča – 1ks

4,50
20,00
8,00
10,00

Svetlomety:

Kontrola
Nastavenie

5,00
10,00

Pneuservisné služby pre osobné autá:
Prezúvanie pneumatík s vyvažovaním (4 ks)
Výmena kolies s vyvažovaním (4 ks)
Oprava defektu

20,00
10,00
5,00

Plnenie klimatizácie:
Klimatizačne chladivo 10g

0,35

Klimatizačný olej 10ml
Použitie kontrastnej látky 10ml
Dezinfekcia ozónom
Výmena chladiacej zmesi klimatizácie

1,50
0,50
7,00
15,00

2. Týmto dodatkom sa ruší príloha č. 3 – Výpočet nákladov zvárania plameňa Z – G1
3. Ostatné ustanovenia nedotknuté týmto dodatkom č. 8 ostávajú v platnosti v pôvodnom
znení.
4. Dodatok č. 8 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho
zverejnení na webovom sídle školy.

V Žiline, dňa 20.10.2020
Ing. Mária Vítová, PhD., MBA, v.r.
riaditeľka školy

