TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PIEŠŤANY, š.p.
CERTICOS – certifikačný orgán osôb
Krajinská cesta 2929/9
921 01 Piešťany, Slovenská republika
POMOCNÍK K ŽIADOSTI NA OVERENIE ODBORNÝCH VEDOMOSTÍ podľa §14, ods.1,
písm. c) a podľa §16, ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. a podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
a ISO/IEC 17024: 2012
Tento dokument slúži, ako pomocník pri vypĺňaní Žiadosti o overenie odborných vedomostí.
K bodom:
V časti ŽIADATEĽ uchádzač vyplní všetky osobné údaje, ktoré sú požadované vrátane telefonického kontaktu a e-mailovej
adresy. Časť fakturačná adresa sa vypĺňa, ak je žiadateľ organizácia, resp. ak sa jedná o prihlásenie žiadateľa organizáciou –
Na túto adresu sa bude posielať faktúra. Ak je žiadateľ fyzická osoba, túto časť nemusí vyplniť.
V časti POŽADOVANÁ ŠPECIALIZÁCIA uchádzač vyplní jednotlivé časti podľa vlastných požiadaviek, a to nasledovne :
Vyhradené technické zariadenie – Uchádzač vyznačí oblasť, ktorej sa bude týkať overovanie odborných vedomostí.
Činnosť (§) – Uchádzač vyplní požadovanú činnosť podľa nasledovných požiadaviek vyplývajúcich z vyhlášky 508/2009 Z.z. :
•
§ 16 Revízny technik – Revízny technik vyhradených technických zariadení plynových, tlakových alebo zdvíhacích,
ktorý má požadované odborné vzdelanie, odbornú prax a v rozsahu vydaného osvedčenia / dokladu o overení
odborných vedomostí môže vykonávať všetky činnosti vyplývajúce z §16 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
•
§ 17 Obsluha vyhradeného technického zariadenia – Obsluha technických zariadení plynových (kotol), tlakových
alebo zdvíhacích osobou, ktorá má platný preukaz na obsluhu. Obsluha VTZ určeného bezpečnostnostnotechnickými
požiadavkami, ktoré nie je uvedené v odseku 1 §17 vyhlášky 508/2009 Z.z. je možné len osobou, ktorá má platný
doklad o overení odborných vedomostí vyhotovený revíznym technikom (okrem obsluhy VTZ elektrického).
•
§ 18 Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia – Oprava, rekonštrukcia a montáž VTZ
(vyhradených technických zariadení) plynových, tlakových alebo zdvíhacích je možná len osobou, ktorá má platné
osvedčenie podľa tohto paragrafu vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Zariadenia, ktoré nie sú definované v §18 odseku 1 musí
mať písomný doklad o overení odborných vedomostí vyhotovený revíznym technikom.
•
§ 24 Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického – Rozumie sa tým fyzická osoba, ktorá spĺňa
požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má požadovanú odbornú prax.
Rozsah (skupina písmeno) – Pri určovaní rozsahu sa uchádzač riadi novelou vyhlášky č. 508/2009 Z.z., prílohou č. 1
v prípade, že sa jedná o vyhradené technické zariadenia plynové, tlakové alebo zdvíhacie, a prílohou č. 11 v prípade, že sa
jedná o vyhradené technické zariadenia elektrické.
V časti OSOBITNÉ POTREBY ŽIADATEĽA v odôvodnených prípadoch uchádzač vyplní svoje osobité požiadavky k vykonaniu
skúšky.
Charakteristika odbornej prípravy na skúšku : Uchádzač pri výchovnej a vzdelávacej činnosti vychádza z poznatkov zákona
č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., v ktorej sú ustanovené
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami a vyhlášky MPSVaR SR č.
356/2007 Z.z. o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti.
Pred vykonaním skúšky je potrebné predložiť doklad totožnosti a originál vyplnenej a podpísanej žiadosti, ak táto
nebola doručená skôr.

Súčasťou žiadosti je aj dohoda medzi CERTICOS a žiadateľom / kandidátom. Svojim podpisom v žiadosti žiadateľ berie túto
dohodu na vedomie a prehlasuje, že si všetky body prečítal, obsahu porozumel a bude sa nimi riadiť pri výkone svojej činnosti.

