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ŽIADOSŤ 

o overenie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa za účelom vydania
oprávnenia na činnosť na vyhradených technických zariadeniach elektrických 

1. Žiadateľ

Právnická osoba  Fyzická osoba 

Obchodné meno 

Adresa 

IČO / IČ DPH / 

Kontaktná osoba 

Telefón 

e-mail

2. Požadovaná činnosť a rozsah

Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ EZ (R) 
Činnosť, ktorou sa kontroluje stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia po ukončení výroby, montáže, inštalácie 

na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcie a opravy a počas jeho prevádzky 

Oprava VTZ EZ (O) 
Činnosť na technickom zariadení vrátane jeho rozoberania, odstránenia chýb a porúch, rekonštrukcie a montáže
smerujúca k zabezpečeniu jeho funkčného a bezpečného stavu 

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 

V objektoch triedy: 

  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. 1 v zmysle prílohy č.11 vyhl. č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov 

3. Zodpovedný pracovník

§ 24 – Revízny technik VTZ EZ pre činnosť (R) alebo (O)

Tit, Meno a priezvisko 

č. Osvedčenia 

Odborná spôsobilosť 

Pracovná zmluva zo dňa 
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§ 23 – Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky pre činnosť (O)

Tit, Meno a priezvisko 

č. Osvedčenia 

Odborná spôsobilosť 

Pracovná zmluva zo dňa 

Zodpovedný pracovník s odbornosťou § 24 – Revízny technik VTZ EZ môže byť zodpovedným pracovníkom pre činnosť (R) aj 
(O). Podmienkou pre výkon činnosti v zmysle oprávnenia je trvalý pracovný pomer zodpovedného pracovníka v zmysle § 42 
Zákonníka práce a Živnostenského zákona č. 455/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov. Vyššie uvedený pracovník môže byť 
nahradený počas platnosti oprávnenia iným pracovníkom s rovnakou kvalifikáciou v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení 
neskorších predpisov. 

4. Odborná spôsobilosť zamestnancov

Menný zoznam odborne spôsobilých zamestnancov s uvedením č. 
Osvedčenia a rozsahu je uvedený v dokumente 

5. Technické a technologické zabezpečenie

Žiadateľ má zabezpečený prístup k platným predpisom, zákonom, 
vyhláškam a normám STN, EN v dostatočnom rozsahu na výkon 
činnosti v zmysle žiadaného rozsahu ktorých zoznam je uvedený v 
dokumente 

Žiadateľ disponuje prístrojovým vybavení, v dostatočnom rozsahu 
na výkon činnosti v zmysle žiadaného rozsahu ktorých zoznam je 
uvedený v dokumente 

Žiadateľ má špecifikované podmienky a intervaly kalibrácie 
prístrojového vybavenia ktoré sú uvedené v dokumente 

Žiadateľ disponuje vhodným izolovaným náradím, 
elektromechanickým náradím, technologickým vybavením a 
vhodnými ochrannými a osobnými pracovnými prostriedkami – 
OOPP na zaistenie činnosti v zmysle žiadaného rozsahu ktorých 
zoznam je uvedený v dokumente 

Žiadateľ má na zabezpečenie činnosti v zmysle žiadaného rozsahu vhodné prevádzkové priestory na základe 

 Listu vlastníctva  Nájomnej zmluvy 

Na adrese 

Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení žiadateľ zabezpečuje 

 Vlastnými pracovníkmi  Dodávateľsky firmou 

Obchodné meno 

Sídlo 

IČO 

Oprávnenie 

 Dodávateľsky revíznym technikom 

Tit, Meno a priezvisko 

Doklad o odbornej 
spôsobilosti 
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6. Organizačné požiadavky

Žiadateľ má vypracovaný systém zabezpečenia organizačných štruktúr, má učené zodpovednosti, postupy a 
procesy potrebné na zaistenie činnosti v zmysle žiadaného rozsahu dokladovaný 

 Certifikát ISO 9001 

č. Certifikátu 

Vydaný organizáciou 

 Inak 

Spôsob zabezpečenia 

7. Prílohy
(všetky dokumenty ktoré žiadateľ uviedol v tejto žiadosti uvedie a poskytne vo forme príloh) 

V dňa 

podpis, meno a funkcia zástupcu žiadateľa 
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