
 

_____________________________________________________________________________ 
Titl. Meno a priezvisko, ulica č.  , PSČ  Obec 

 

 

Inšpektorát práce Bratislava 

Za kasárňou 1 

832 64  Bratislava 

V ........................................... dňa ..............................  

 

Vec 

Žiadosť o vydanie osvedčenia resp. preukazu  

 

Žiadateľ: 

Meno: .............................................................................................................................................................. 

Priezvisko, Titl.: ............................................................................................................................................. 

Dátum narodenia: ............................................................ 

Kontakt: (mobil) ............................................................... (mail) .........................................................  

Na základe predložených faktografických podkladov uvedených v prílohe, v zmysle ustanovení 

§ 16 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiadam vydať: 

(V položkách 1 až 3 vyznačiť  každý požadovaný druh dokladu a príslušnú oblasť vyhradených 

technických zariadení). 

1. Osvedčenie na činnosť revízneho technika vyhradeného technického zariadenia pre 

 
elektrické zariadenia

  

 
plynové zariadenia

 

 
tlakové zariadenia 

 
zdvíhacie zariadenia 

2. Osvedčenie na opravy vyhradeného technického zariadenia pre 

 
plynové zariadenia

 

 
tlakové zariadenia 

 
zdvíhacie zariadenia 

3. Preukaz na obsluhu vyhradeného technického zariadenia pre 

 
plynové zariadenia

 

 
tlakové zariadenia 

 
zdvíhacie zariadenia 

 

 

 

 

................................................. 
vlastnoručný podpis žiadateľa 

 

 
 

X 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



PRÍLOHY 

 

1.) Doklad o najvyššom dosiahnutom odbornom vzdelaní (revízneho technika podľa § 16, revízneho 

technika vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa § 24) – overený notárom.  

Respektíve uznaný doklad Ministerstva školstva Slovenskej republiky o dosiahnutom odbornom vzdelaní 

v inom štáte.  

(Poznámka: Pri žiadosti revízneho technika je nutné doložiť kópiu platného osvedčenia § 21, resp. § 22, 

resp. § 23.)    

 

2.) Potvrdenie o dĺžke odbornej praxe podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, ak sa vyžaduje (viď § 3 písm. f) – „Odbornou praxou činnosť pri projektovaní, 

konštruovaní, montáži, oprave, rekonštrukcii a pri výkone kontroly stavu bezpečnosti technického 

zariadenia príslušnej skupiny“ – a príloha 11 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.; §16, §24) – potvrdenie 

zamestnávateľa, resp. prehlásenie pri výkone SZČO.  

 

 

3.) Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu (nie staršie ako 6 mesiacov)  

(viď vzor § 30e ods. 3 a 6 zákona č. 355/2007 Z. z.) 

 

4.) Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (v zmysle prílohy č. 2 zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a 

vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a 

vzdelávacej činnosti) 

 

5.) Doklad o overení odborných vedomostí vydaný oprávnenou právnickou osobou s miestom overenia v  

Bratislavskom kraji  

 

6.) Kolková známka nominálnej hodnoty 5,- € za každé požadované vydanie osvedčenia alebo preukazu 

samostatne   
 


