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ABA International   CCAgency  
Národní Certifikace s Mezinárodní Platností 

Prostřednictvím CCAgency a ABA INTERNATIONAL máte nyní možnost evidovat  
své dovednosti a kvalifikace na mezinárodní platformě! 

Výhody: 
 Vaše kvalifikace jsou okamžitě rozpoznány ve všech zúčastněných členských zemí, aby se zabránilo nákladnému 

opakování školení a zkoušky 
 Jakmile jste zaregistrován, Vaše certifikace je okamžitě opatřena Evropskými a Mezinárodními kredity 
 Rychlé a snadné prokázání certifikace a profesní kvalifikace pro zaměstnavatele apod. 
 Přístup k informační síti, užitečným kontaktům a zdrojům informací, událostí v různých zemích, pracovních příležitostí 
 Kvůli okamžité dostupnosti elektronické evidence není zapotřebí nosit průkazy či osvědčení s sebou  
 Přístup k informaci o vaší certifikaci je neustále online 24/7 
 Rychlá a snadná aktualizace všech Vašich profesních dovedností 
 Rychlá a snadná kontrola data skončení planosti a termínů doporučených pro opakovací kurz 

 

Zkontrolujte si, jak to funguje: 
 Otevřete www.aba-skills.com, vložte kód CZ0000001 do políčka „skills register“ na domovské stránce a potvrďte ikonu 

vyhledat 
Jak se zaregistrovat: 

 Pošlete emailem kopii certifikátu v dané kvalifikaci, informaci o praktické zkušenosti a fotografii  
 Vykonejte zkoušku z dané kvalifikace 

Jaká je cena: LETNÍ SLEVY 2014! 

V současné době registrujeme kvalifikace v oboru lesnictví, arboristika a práce ve výškách: 
 MP1+ MP2: Údržba motorové řetězové pily a příčné přeřezávání + Základní kácení (EQF 3) 
 MP3: Pokročilé kácení (EQF 4) 
 KV1: Kontrola vybavení pro práci ve výškách (EQF 3) 
 S1+S2: Základní stromolezení a záchrana zraněného (EQF 3) + Základní techniky řezů (EQF 4) 
 S3: Kácení stromu po částech bez a s lanem (EQF 4) 

Pro začátečníky např. kvalifikace S1+S2 doporučujeme před zkouškou 4-5 dní školení, pro pokročilé alespoň 1-2 dny, kde Vás 
prakticky seznámíme s min. požadavky na složení zkoušky k jejímu úspěšnému vykonání. Pro studenty Mendelu Univerzity sleva. 
 

Kvalifikace Doporučené dny školení Zkouška Cena celkem (Kč)   Cena školení za 1 den (Kč) Cena školení (Kč) Cena zkouška (Kč) 

MP1+MP2 4 1 5000   800 3200 1800 

S1+S2 4 1 5000   800 3200 1800 

MP1 2 1 2900   800 1600 1300 

MP2 3 1 3700   800 2400 1300 

MP3 2 1 2900   800 1600 1300 

S1 3 1 3700   800 2400 1300 

S2 2 1 2900   800 1600 1300 

S3 2 1 2900   800 1600 1300 

KV1 1 1 1500   - - - 

Kde a kdy: BRNO, JIHLAVA, PRAHA, PÍSEK + možnost i jiné lokality na požádání dle podmínek 

 Zkoušky a různá školení probíhají v nejbližších termínech v těchto časových úsecích: 7-11, 14-18, 21-25, 28. 
července – 1. srpna, 4-8, 11-15, 18-22, 25-29 srpna, 1-5 září 

 Více informací naleznete zde www.ccagency.cz nebo info@ccagency.cz 
 

 Pro školící centra a instruktory: „TRAIN THE TRAINER“ KURZ 20-22 Srpna 2014 

V případě, že máte dostatek zkušeností, staňte se rovnou mezinárodními ABA Instruktory/asesory nebo mezinárodními 
ABA centry. Pro více informací nás kontaktujte zde: info@ccagency.cz nebo kontaktujte ABA International zde: 
secretariat@aba-skills.com 

POZOR! VZKAZ PRO ŽENY: Přijďte si udělat kurz na MP nebo i stromolezení, ve světě je čím dál více běžné se setkávat 
s precizní prací arboristek!  
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