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Pokyny ke stanovení úrovně
zabezpečení 2
objektů a provozoven proti až
krádežím
v l o u p á n í m 11
podle evropských norem

Technické
informace

Vážené kolegyně, vážení kolegové
V letošním roce jsme pro členy AZKS připravili celou řadu školení a návštěv u výrobců mechanických zabezpečovacích systémů.
Budeme samozřejmě pokračovat v trendu
preferování tuzemských výrobců, ale zařadíme i návštěvy ostatních výrobců. V nebližší
době proběhnou školení zaměřené na technické normy týkající se mechanických zábranných systémů, a otvírací techniku dveřní i automobilovou.
Proběhnou celkem tři školení se stejným
obsahem, ale v různých městech České republiky. První školení proběhne 22.4.2014
v Sokolově, následuje 29.4.2014 Praha,
a nakonec 6.5.2014 bude školení v Brně.
Dále nás 2.5.2014 čeká školení nových produktů společnosti Mul-T-Lock, které se bude konat v Humpolci, 30.5.2014 půjdeme na
návštěvu do ŠKODA Mladá Boleslav. Kdo
bude mít zájem, může se podívat na kongres

ELF který se koná 22.-25. května ve Florencii.
Další novinkou letošního roku, je možnost získání profesní kvalifikace Zámkař.
Pro členy AZKS je zvláště zajímavá nabídka
společnosti Locksmith Service s.r.o., která
z rozhodnutí Ministerstva vnitra č.j. MV146256-3/OBVV/VO-2013 má oprávnění
provádět zkoušky profesní kvalifikace Zámkař (kód: 69-038-H). Zájemce o zkoušku
nemusí být vyučen. Aby uchazeč zkoušku
zvládl, je potřeba, aby měl praxi v oboru
Zámkař nebo absolvoval rekvalifikační kurz
Technik mechanických zábran, který je
akreditován pod č.j. 16 530/11-24/453.
Tento vzdělávací program probíhá ve školicím středisku v Sokolově.
stránkách.
Za prezidium AZKS
Ing. Ladislav Kratochvil

Dovolte, také abych poděkoval společnosti ROSTEX Vyškov za poskytnuté zázemí pro
valnou hromadu konanou v roce 2014, jmenovitě pak panu obchodnímu řediteli
Ing. Ondřeji Horemužovi a vedoucímu tuzemského obchodu panu Rostislavu Pektorovi.
J.K.
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ROSTEX VYŠKOV s.r.o.,
česká výrobní společnost s více než 80letou tradicí
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I N Z E R C E
Dotaz čtenáře:

-

R E K L A M A

Jak demontovat starý přídavný zámek BSK bez poškození?

Z vnitřní strany je třeba sundat krytku, která překrývá šrouby na demontování cylindrické vložky.

Po vyjmutí šroubů se části cylindrické vložky oddělí od zámku a zámek je možné vysunout ze dveří.
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Poslání AZKS
Základním posláním AZKS je sdružovat fyzické
i právnické osoby pracující v oboru mechanických
zabezpečovacích systémů a nouzového otevírání
zámků, problematiky elektronického a mechanického
zabezpečení, podpora drobného a středního podnikání, ochrana zájmů a zajišťování potřeb členů ve vztazích k orgánům státní správy, podnikům a k zahraničí, a pečovat o trvalý růst odbornosti členů.
- Členství v AZKS je dobrovolné.
- AZKS působí celorepublikově.
- AZKS je společenství, které vzniklo na základě zákona č. 83/1990.
(Ze Stanov AZKS)
Etické normy
navazují na normy právní, předpokládají jejich
plnění a stanoví požadavky náročnější, než jaké vyplývají z právního řádu. Kodex hodlá napomáhat
uskutečňování právních norem i tím, že některé jejich
obecné požadavky (zejména požadavek, aby byly dodržovány dobré mravy soutěže), konkretizuje na oblast poskytování technických služeb k ochraně a zabezpečení majetku a osob.
(Z Kodexu etiky AZKS)

