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ŽIADOSŤ 

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

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

Technické zariadenia tlakové skupiny A určené na: 

 a) vykurované alebo inak vyhrievané technické zariadenie s rizikom prehriatia určené na výrobu pary 
alebo na ohrev kvapalín, ktorých teplota je vyššia ako bod varu pri tlaku 0,05 MPa: 

  a1) parný kotol s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 115 t/h (Kotol I. triedy) 

  a2) parný kotol s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 50 t/h do 115 t/h vrátane a kvapalinový 
kotol s tepelným výkonom nad 35 MW (Kotol II. triedy) 

  a3) parný kotol s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 8 t/h do 50 t/h vrátane a kvapalinový 
kotol s tepelným výkonom nad 5,8 MW do 35 MW vrátane (Kotol III. triedy) 

  a4) parný kotol s menovitým množstvom vyrábanej pary do 8 t/h vrátane a kvapalinový kotol s 
tepelným výkonom do 5,8 MW (Kotol IV. triedy) 

  b1) tlaková nádoba stabilná, ktorá neobsahuje nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou 
vyššou, ako je ich bod varu pri atmosférickom tlaku s najvyšším pracovným tlakom vyšším ako 0,2 
MPa, s objemom nad 10 litrov a ktorej bezpečnostný súčin je väčší ako 20 

  b2) tlaková nádoba stabilná, ktorá obsahuje nebezpečné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri 
akejkoľvek teplote, ktorej najvyšší dovolený tlak je vyšší ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter, a 
ktorej bezpečnostný súčin je väčší ako 5 

  c) tlaková nádoba na dopravu plynov, ktorých kritická teplota je nižšia ako 50 °C, alebo plynov, ktoré 
pri teplote 50 °C majú absolútny tlak pár vyšší ako 0,3 MPa, napríklad cisterna 

  d) tlaková nádoba pojazdného hasiaceho prístroja vodného, pojazdného hasiaceho prístroja vodného s 
prísadami, pojazdného hasiaceho prístroja penového a pojazdného hasiaceho prístroja práškového 

  e) potrubné vedenie s menovitou svetlosťou potrubia väčšou ako DN 25 na rozvod nebezpečnej 
kvapaliny s najvyšším dovoleným tlakom nad 1 MPa, ktorého súčin najvyššieho dovoleného tlaku v 
MPa a menovitej svetlosti DN je väčší ako 200 (2 000) 
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Technické zariadenia tlakové skupiny B určené na: 

  a) vykurované alebo inak vyhrievané zariadenie s rizikom prehriatia určené na výrobu pary s 
menovitým tlakom do 0,05 MPa vrátane alebo na ohrev kvapaliny pri teplote nižšej, ako je bod varu 
pri tlaku 0,05 MPa, s menovitým tepelným výkonom nad 100 kW (Kotol V. triedy) 

  b1) tlaková nádoba stabilná s najvyšším pracovným tlakom vyšším ako 0,05 MPa, ktorá neobsahuje 
nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri tlaku 0,05 MPa, s 
objemom nad 1 liter a ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 5 

  b2) tlaková nádoba stabilná s najvyšším pracovným tlakom vyšším ako 0,05 MPa, ktorá obsahuje 
nebezpečné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri akejkoľvek teplote, ktorých najvyšší dovolený tlak 
je vyšší ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 2,5 

 c) tlaková nádoba na dopravu plynov, ktorých kritická teplota je nižšia ako 50 °C, alebo plynov, ktoré 
pri teplote 50 °C majú absolútny tlak pár vyšší ako 0,3 MPa, s objemom nad 1 liter, ktorej 
bezpečnostný súčin je väčší ako 5 

  d) tlaková nádoba prenosného hasiaceho prístroja a tlaková nádoba pojazdného hasiaceho prístroja 
CO2 

  e1) potrubné vedenie na rozvod nebezpečnej kvapaliny s najvyšším dovoleným tlakom nad 0,05 MPa do 
1 MPa, ktorého súčin najväčšieho dovoleného tlaku v MPa a menovitej svetlosti potrubia DN je 200 
a väčší 

  e2) potrubné vedenie s pracovnou látkou vodná para alebo horúca voda, ktorého súčin najväčšieho 
pracovného tlaku v MPa a menovitej svetlosti potrubia DN je 350 a väčší, pričom menovitá svetlosť 
potrubia je väčšia ako DN 100, a to bez ohľadu na rozšírené časti 

  f1) bezpečnostné príslušenstvo, ktoré chráni technické zariadenie tlakové pred prekročením 
najvyššieho pracovného tlaku 

  f2) bezpečnostné príslušenstvo, ktoré zabezpečuje sledovanie a dodržiavanie pracovnej teploty v tých 
technických zariadeniach tlakových, pri ktorých jej prekročenie alebo pokles mimo určených hraníc 
ohrozuje ich bezpečnosť 

  f3) bezpečnostné príslušenstvo, ktoré zabezpečuje sledovanie a dodržiavanie úrovne hladiny v tých 
technických zariadeniach tlakových, pri ktorých jej prekročenie alebo pokles mimo určených hraníc 
ohrozuje ich bezpečnosť 

  f4) bezpečnostné príslušenstvo, ktoré je určené na automatickú prevádzku parného a kvapalinového 
kotla, napríklad na automatické odluhovanie a odkalovanie, na automatickú reguláciu prietoku, 
napájania a teploty prehriatej a prihriatej pary a vody 

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

Médium 

 Voda  Vodná para  Iné: 

3. Zodpovedný pracovník

§ 16 – Revízny technik VTZ TZ pre činnosť (R)

Tit, Meno a priezvisko 

Doklad o odbornej 
spôsobilosti 

Odborná spôsobilosť 

Pracovná zmluva zo dňa 

§ 18 – Pracovník na opravu VTZ TZ pre činnosť (O)

Tit, Meno a priezvisko 

Doklad o odbornej 
spôsobilosti 

Odborná spôsobilosť 

Pracovná zmluva zo dňa 
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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 
dokladu o odbornej spôsobilosti 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 tlakových zariadení žiadateľ zabezpečuje 

 Vlastnými pracovníkmi  Dodávateľsky firmou 

Obchodné meno 

Sídlo 

IČO 

Oprávnenie 

 Dodávateľsky revíznym technikom 

Tit, Meno a priezvisko 

Doklad o odbornej 
spôsobilosti 

NDT skúšky zvarov a materiálov žiadateľ zabezpečuje 

 Vlastnými pracovníkmi  Dodávateľsky firmou 

Obchodné meno 

Sídlo 

IČO 
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Doklad o odbornej 
spôsobilosti 

 Dodávateľsky fyz. osobou 

Tit, Meno a priezvisko 

Doklad o odbornej 
spôsobilosti 

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 


	Právnická osoba: Off
	Fyzická osoba: Off
	Obchodné meno: 
	Kontaktná osoba: 
	Telefón: 
	Voda: Off
	Vodná para: Off
	Iné: Off
	Tit Meno a priezvisko_2: 
	Listu vlastníctva: Off
	Nájomnej zmluvy: Off
	Obchodné meno_2: 
	Tit Meno a priezvisko_3: 
	Obchodné meno_3: 
	Tit Meno a priezvisko_4: 
	Certifikát ISO 9001: Off
	ICO: 
	IC_DPH: 
	R: Off
	O: Off
	Aa1: Off
	Aa2: Off
	Aa3: Off
	Aa4: Off
	Ab1: Off
	Ab2: Off
	Ac: Off
	Ad: Off
	Ae: Off
	Ba: Off
	Bb1: Off
	Bb2: Off
	Bc: Off
	Bd: Off
	Be1: Off
	Be2: Off
	Bf1: Off
	Bf2: Off
	Bf3: Off
	Bf4: Off
	§16: Off
	Doklad: 
	Sposobilost: 
	Zmluva: 
	§18: Off
	Doklad_2: 
	Sposobilost_2: 
	Zmluva_2: 
	Zoznam pracovnikov: 
	Zoznam STN: 
	Zoznam pristrojov: 
	Metrologicky poriadok: 
	Zoznam vybavenia: 
	Adresa: 
	Adresa_2: 
	Sidlo_2: 
	Sidlo_3: 
	ICO_2: 
	ICO_3: 
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	Email: @
	Doklad_3: 
	Doklad_4: 
	Doklad_5: 
	fill_1: 
	fill_2: 
	Meno_zastupcu: 
	Dna: 
	Obec: 
	Prilohy: 
	Tit Meno a priezvisko: 
	Medium: 
	Opravnenie_2: 
	Opravnenie: 


