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OPRÁVNENIA VYDÁVANÉ NÁRODNÝM
INŠPEKTORÁTOM PRÁCE V OBLASTI
BEZPEČNOSTI TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

Zákon č. 124/2006 Z. z. vymedzil úlohy oprávnenej právnickej osoby a orientuje ich prevažne na vybrané úkony, ktoré tvoria overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení, na ktorú sa vydáva oprávnenie Národným inšpektorátom práce.
Národný inšpektorát práce zabezpečuje administratívnu agendu, preverovanie
vedomostí a plnenie zákonných podmienok pri vydávaní a odoberaní oprávnenia právnickej osobe na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti VTZ
v zmysle § 14 Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti VTZ zákona
č. 124/2006 Z. z.
Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení oprávnenou právnickou osobou zahŕňa:
zz overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa:
–– na odborné prehliadky a odborné skúšky a opravy VTZ podľa právnych
predpisov,
–– na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
–– na plnenie tlakovej nádoby,
–– na dopravu plynov vrátane plnenia nádrží motorového vozidla plynom a
–– vydávanie oprávnení na tieto činnosti;
zz vykonávanie prehliadky, riadenie a vyhodnocovanie alebo vykonávanie
úradnej skúšky a inej skúšky podľa právnych predpisov:
–– na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
–– na VTZ vrátane označenia VTZ a
–– vydávanie príslušných dokladov;
zz overovanie odborných vedomostí fyzickej osoby:
–– na vykonávanie skúšky, odborných prehliadok a odborných skúšok,
–– na vykonávanie opráv a obsluhy VTZ podľa právnych predpisov,
–– na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
–– na vydávanie dokladu o overení odborných vedomostí,
–– na posudzovanie, či technické zariadenia, materiál, projektová dokumentácia stavieb s technickým zariadením a jej zmeny, dokumentácia technických zariadení a technológií spĺňajú požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a
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Ako získať odbornú spôsobilosť na obsluhu určených pracovných prostriedkov

4.11 Revízny technik vyhradených technických zariadení
zdvíhacích
Žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom
do 1000 kg vrátane
písm. d)
REVÍZNY TECHNIK vyhradených technických zariadení zdvíhacích
Žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom do 1000 kg vrátane
Podľa skupiny 03.1
Činnosť podľa § 16
ods. 1 písm. b) zákona
č. 124/2006 Z. z.

Podmienka na vydanie
preukazu, osvedčenia alebo
dokladu

Aký vek musím mať,
aby som získal odbornú
spôsobilosť?

Podmienkou na vydanie
odbornej spôsobilosti podľa
§ 16 ods. 1 písm. b) zákona
č. 124/2006 Z. z. je vek
najmenej 18 rokov, ak právne
predpisy na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci
neustanovujú inak.

Aké odborné vzdelanie
a odbornú prax musím
mať, aby som získal
odbornú spôsobilosť pre
jednotlivé stupne odbornej
spôsobilosti na činnosť
technických zariadení?

Uchádzač musí mať ukončené
vzdelanie ÚSO – 5 rokov alebo
VŠ – 2 roky a odbornú prax
uvedenú v prílohe č. 11 vyhlášky
č. 508/2009 Z. z.

Akú zdravotnú spôsobilosť
potrebujem?

LPP – lekársky posudok
o zdravotnej spôsobilosti na
prácu nie staršiu ako 6 mesiacov.

U koho môžem získať
odbornú spôsobilosť?

U oprávnenej organizácie na
výchovu a vzdelávanie – skupina
03.1 a u OPO, ak mám odborné
vzdelanie a odbornú prax
uvedené v prílohe č. 11 vyhlášky
č. 508/2009 Z. z.

Kto vydáva
odbornú
spôsobilosť

85

4 OPRÁVNENÁ ORGANIZÁCIA NA VÝCHOVU A VZDELÁVANIE SKUPINA 03 …

4.21 Oprava osobných výťahov a nákladných výťahov
s povolenou dopravou osôb skupiny A
písm. g)
OPRAVA
osobných výťahov a nákladných výťahov
s povolenou dopravou osôb skupiny A
Podľa skupiny 03.3
Činnosť podľa § 16
ods. 1 písm. b) zákona
č. 124/2006 Z. z.

Podmienka na vydanie
preukazu, osvedčenia alebo
dokladu

Aký vek musím mať,
aby som získal odbornú
spôsobilosť?

Podmienkou na vydanie
odbornej spôsobilosti podľa
§ 16 ods. 1 písm. b) zákona
č. 124/2006 Z. z. je vek
najmenej 18 rokov, ak právne
predpisy na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci
neustanovujú inak.

Akú zdravotnú spôsobilosť
potrebujem?

LPP – lekársky posudok
o zdravotnej spôsobilosti na
prácu nie staršiu ako 6 mesiacov.

U koho môžem získať
odbornú spôsobilosť?

U oprávnenej organizácie
na výchovu a vzdelávanie –
skupina 03.3, ak mám odborné
vzdelanie a odbornú prax
uvedené v prílohe č. 11 vyhlášky
č. 508/2009 Z. z.

Čo musím absolvovať,
aby som získal odbornú
spôsobilosť?

Základnú odbornú prípravu
v zmysle § 27 zákona
č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti
na prílohu č. 4 vyhlášky
č. 356/2007 Z. z. a potom
každých 5 rokov AOP.

Ako dlho trvá odborná
príprava?

Podľa prílohy č. 4 vyhlášky
č. 356/2007 Z. z. odborná
príprava trvá najmenej 16 hodín;
pre AOP je to 6 hodín.

Kto vydáva
odbornú
spôsobilosť
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OPRÁVNENÁ ORGANIZÁCIA NA
VÝCHOVU A VZDELÁVANIE SKUPINA 05:
„BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI
PRÁCI NA VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH
ZARIADENIACH ELEKTRICKÝCH“

6.1 Revízny technik vyhradených technických zariadení
elektrických (odborné prehliadky a odborné skúšky)
písm. i)
REVÍZNY TECHNIK vyhradených technických zariadení elektrických
(odborné prehliadky a odborné skúšky)
Podľa skupiny 05.2
Činnosť podľa § 16
ods. 1 písm. b) zákona
č. 124/2006 Z. z.

Podmienka na vydanie
preukazu, osvedčenia alebo
dokladu

Aký vek musím mať,
aby som získal odbornú
spôsobilosť?

Podmienkou na vydanie
odbornej spôsobilosti podľa
§ 16 ods. 1 písm. b) zákona
č. 124/2006 Z. z. je vek
najmenej 18 rokov, ak právne
predpisy na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci
neustanovujú inak.

Aké odborné vzdelanie
a odbornú prax musím
mať, aby som získal
odbornú spôsobilosť pre
jednotlivé stupne odbornej
spôsobilosti na činnosť
technických zariadení?

Uchádzač musí mať ukončené
elektrotechnické vzdelanie
ÚSO – 6 rokov alebo
VŠ – 4 roky (príloha č. 11
k vyhláške č. 508/2009 Z. z.)
a u oprávnenej organizácie na
výchovu a vzdelávanie – skupina
05.2, získal odbornú spôsobilosť
– elektrotechnik.

Akú zdravotnú spôsobilosť
potrebujem?

LPP – lekársky posudok
o zdravotnej spôsobilosti na
prácu nie staršiu ako 6 mesiacov.

Kto vydáva
odbornú
spôsobilosť

163

9 OBSLUHA RÔZNYCH TYPOV STROJOV A ZARIADENÍ

9

OBSLUHA RÔZNYCH TYPOV STROJOV
A ZARIADENÍ

písm. q)
Obsluha vybraných stavebných strojov a zariadení, a to:
–– strojov a zariadení na zemné práce (buldozéra, rýpadla a hĺbidla,
nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového
ukladača, valca),
–– strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí
(betonárky),
–– špeciálneho motorového snehového stroja, kompresora.
Podľa skupiny 08.1
Činnosť podľa § 16
ods. 1 písm. b) zákona
č. 124/2006 Z. z.

Podmienka na vydanie
preukazu, osvedčenia alebo
dokladu

Aký vek musím mať,
aby som získal odbornú
spôsobilosť?

Podmienkou na vydanie
odbornej spôsobilosti podľa
§ 16 ods. 1 písm. b) zákona
č. 124/2006 Z. z. je vek
najmenej 18 rokov, ak právne
predpisy na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci
neustanovujú inak.

Aké odborné vzdelanie
a odbornú prax musím
mať, aby som získal
odbornú spôsobilosť?

Vzdelanie a prax podľa
právnych predpisov na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci, odbornú prax
u oprávnenej organizácie na
výchovu a vzdelávanie – skupina
08.1.

Akú zdravotnú spôsobilosť
potrebujem?

LPP – lekársky posudok
o zdravotnej spôsobilosti na
prácu nie staršiu ako 6 mesiacov.

U koho môžem získať
odbornú spôsobilosť?

U oprávnenej organizácie na
výchovu a vzdelávanie – skupina
08.1.

Kto vydáva
odbornú
spôsobilosť

