
Odborné vzdělávání zaměstnanců a 
zaměstnankyň společnosti 

ELTODO EG, a. s.
Název programu: OP LZZ/GG EDUCA
Evidenční číslo žádosti:  CZ.1.04/1.1.04/39.00132
Název příjemce: ELTODO EG, a. s.
IČO: 45274517
DIČ: CZ45274517
Termín realizace: 1.5.2010 – 31.6.2011
Výše dotace: 1 213 143,84 Kč



Obsah projektu

• Vytvoření a realizace vzdělávacího 
programu pro zaměstnance a 
zaměstnankyně dvou našich regionálních 
pracovišť (Ostrava, Bystřany)

• Vyškolení vybrané skupiny našich 
pracovníků/nic, kteří budou získané 
odborné dovednosti a znalosti šířit mezi 
své kolegy/gyně a stanou se interními 
lektory.



Obsah projektu 2.

• Stanoveného cíle projektu dosáhneme 
vytvořením a realizací vzdělávacího 
programu:

• Modul A - Technologie Allen-Bradley
• Modul B - Technologie Siemens
• Modul C - Diagnostika
• Modul D - Projekce



Cíl projektu

• Cílem je zvýšení odborných a velmi 
specifických znalostí a dovedností našich 
zaměstnanců/kyň v oblasti řídicích 
systémů tunelových technologií, 
diagnostiky a údržby elektrických zařízení.

• Vyšší odborné znalosti přinesou 
zefektivnění a zkvalitnění vykonávaných 
činností a popř. i rozšíření záběru 
prováděných činností v budoucnosti.



Informace o příjemci výzvy
• Společnost ELTODO EG, a. s. působí na českém 

trhu již od roku 1992. Ve své podnikatelské 
činnosti se zaměřujeme na oblast energetiky, 
dopravní infrastruktury, průmyslu, veřejného 
osvětlení a na telekomunikace.

• Společnost nabízí komplexní řešení ve výše 
zmiňovaných oblastech. Zajišťujeme projekční 
činnost, dodávky a montáže elektrických zařízení, 
modernizace a rekonstrukce elektrických zařízení 
a diagnostiku.



Klíčové aktivity

• Modul A – Technologie Allen-Bradly
– V rámci této aktivity budou realizovány 

následující uzavřené kurzy:
• SLC 5 – pro personál údržby
• ControlLogic – pro personál údržby

Kurzy budou zajištěny externí společností „na 
míru“.



Klíčové aktivity II.

• Modul B – Technologie Siemens
– V rámci této aktivity budou realizovány 

následující uzavřené kurzy:
• Simatic S7 – pro personál údržby I.
• Simatic S7 – pro personál údržby II.
• Frekvenční měniče SIN-6+MN
• Vizualizace SCADA WinCC

Kurzy budou zajištěny externí společností „na 
míru“.



Klíčové aktivity III.

• Modul C – Diagnostika
– V rámci této aktivity budou realizovány 

následující uzavřené kurzy:
• Vibrace
• Termovize

Kurzy budou zajištěny externí společností „na 
míru“.



Klíčové aktivity IV.
• Modul D – Projekce

– V rámci této aktivity budou realizovány 
následující kurzy:

• Návrh a implementace sítí s použitím prvků 3Dcom
• FTTx metropolitní sítě v perspektivě „tri-play“ řešení
• IP telefonie
• Virtualizace
• AutoCAD electrical
• Základní kurz KNX/EIB ABB

Kurzy budou zajištěny externí společností.



Klíčové aktivity IV.

• Vybavení školící místnosti, modelového 
pracoviště v Ostravě

• Veškeré kurzy modulu A a B mají charakter 
uzavřených kurzů. Kurzy budou probíhat v naší 
společnosti, a proto jsme přistoupili k zajištění 
vybavení školící místnosti (modelového 
pracoviště).

• Vybavení školící místnosti/modelové učebny je 
určeno přímo pro cílovou skupinu a bude sloužit 
přímo k výuce jednotlivých kurzů. Po ukončení 
projektu bude učebna sloužit jako modelové 
pracoviště.



Hodnotící indikátory

• V rámci projektu proškolíme 16 
podpořených osob

• Bude realizováno celkem 46 osobokurzů
• Bude vytvořen 1 nový produkt
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