PRIHLÁŠKA
na výchovu a vzdelávanie revíznych technikov elektrických zariadení EZ
v zmysle § 16 ods. 2 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov
a vyhlášky č. 356/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov

1. Žiadateľ
Titul, Meno, Priezvisko
Dátum narodenia
Adresa trvalého pobytu
Telefón
e-mail

2. Odborná spôsobilosť a rozsah
Doklad o odbornej
spôsobilosti

Osvedčenie - § 24 Revízny technik elektrických zariadení

Rozsah činnosti

v zmysle zvoleného rozsahu elektrických zariadení

Skupina technických zariadení elektrických
E1

technické zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov

E2 technické zariadenia s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodov
E4 elektrické stroje, prístroje, rozvádzače
E5 elektrické prípojky NN
Tab. 1 v zmysle prílohy č.11 vyhl. č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov

Triedy objektov
A

objekty bez nebezpečenstva výbuchu

B

objekty s nebezpečenstvom výbuchu

B1

objekty s nebezpečenstvom výbuchu len v rozsahu technického zariadenia elektrického v regulačnej
stanici plynu
Tab. 2 v zmysle prílohy č.11 vyhl. č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov

3. Najvyššie dosiahnuté elektrotechnické vzdelanie
Názov školy
Kód a názov odboru
Rok ukončenia

4. Odborná literatúra
Aktualizované vydanie knihy Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov od Ing. Jána Meravého za zvýhodnenú cenu pre
účastníkov výchovy a vzdelávania

mám záujem o knihu

nemám záujem o knihu
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5. Fakturačné údaje
Vyplň, ak sú fakturačné údaje iné ako údaje žiadateľa

Obchodné meno
Sídlo
IČO / IČ DPH

/

6. Emailová adresa pre zaslanie elektronickej faktúry
e-mail
Súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške na výchovu a vzdelávanie a s ich rozširovaním formou
kopírovania pre účely evidencie v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Úhradu za výchovu a vzdelávanie je nutné vykonať najneskôr 3 dni pred zahájením. V prípade neúčasti žiadateľa na
výchove a vzdelávaní alebo zmeny rozsahu požadovanej špecializácie vykonanú úhradu nevraciame.

V

dňa
podpis žiadateľa

Prihlášku preskúmal:
Požadované prílohy
1)

Doklady potvrdzujúce odborné vzdelanie v zmysle Tab. 3

IOSO s. r. o., Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov, e-mail: ioso@ioso.sk

2/2

Odborné vzdelanie a odborná prax pre revízneho technika podľa § 24
Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa § 24
Skupina1)

1. pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom v
objekte triedy2) A a B1 vrátane bleskozvodu

E1

E2

E4, E5

ÚSO

6 rokov

5 rokov

3 roky

VŠ

4 roky

3 roky

1 rok

E1

E2

E4, E5

ÚSO

7 rokov

6 rokov

5 rokov

VŠ

5 rokov

4 roky

3 roky

1

Skupina )

2. pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom
v objekte2) triedy B vrátane bleskozvodu

Tab. 3 podľa prílohy č. 11 vyhl. č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov
Vysvetlivky:
1)
Technické zariadenia elektrické z hľadiska odbornej spôsobilosti na vykonávanie odborných prehliadok a
odborných skúšok sa rozdeľujú na skupiny:
E1 – technické zariadenie bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodu,
E2 – technické zariadenie s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodu,
E4 – elektrický stroj, prístroj, rozvádzač,
E5 – elektrická prípojka nn.
2)

Objekty z hľadiska odbornej spôsobilosti na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok technických
zariadení elektrických sa rozdeľujú do tried:
A – objekt bez nebezpečenstva výbuchu,
B – objekt s nebezpečenstvom výbuchu,
B1 – objekt s nebezpečenstvom výbuchu len v rozsahu technického zariadenia elektrického v regulačnej
stanici plynu.

