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ŽIADOSŤ 

o overenie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa za účelom vydania 
oprávnenia na požadovanú činnosť na zdvíhacích zariadeniach 

 

Žiadateľ 

Právnická osoba  Fyzická osoba  

Obchodné meno       

Adresa       

IČO / IČ DPH / 

Kontaktná osoba       

Telefón       

e-mail       

 

Požadovaný rozsah oprávnenia 

Na činnosť  

V rozsahu 
      
 
podľa prílohy č. 1 vyhl. č. 508/2009 Z. z. 

 

Zodpovedný pracovník 

§ 16  

Tit, Meno a priezvisko  

č. Osvedčenia  

Odborná spôsobilosť  

Pracovná zmluva zo dňa  

 

§ 18  

Tit, Meno a priezvisko  

č. Osvedčenia  

Odborná spôsobilosť  

Pracovná zmluva zo dňa  

 

Pozn: 
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. 
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Odborná spôsobilosť zamestnancov 

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

      

 

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 

      

Zoznam prístrojového vybavenia v dostatočnom rozsahu na výkon 
činnosti v zmysle žiadaného rozsahu je uvedený v dokumente 

      

Špecifikované podmienky a intervaly kalibrácie prístrojového 
vybavenia sú uvedené v dokumente 

      

Zoznam vhodného izolovaného náradia, elektromechanického 
náradia, technologického vybavenia a vhodných ochranných a 
osobných pracovných prostriedkov – OOPP na zaistenie činnosti v 
zmysle žiadaného rozsahu 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 zdvíhacích zariadení žiadateľ zabezpečuje 

 

Vlastnými pracovníkmi    

Dodávateľsky firmou    

obchodné meno       

sídlo       

IČO       

č. Oprávnenia       

 

Dodávateľsky revíznym 
technikom 

   

Tit, Meno a priezvisko       

č. Osvedčenia       
 

 

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       
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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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Rozsah technických zariadení zdvíhacích podľa prílohy č.1 vyhlášky 508/2009 Z. z. v znení 
neskorších predpisov 

 

Technické zariadenia zdvíhacie skupiny A určené na: 

a) žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1 000 kg a žeriav a 
zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalej dráhy žeriavu a dočasnej dráhy žeriavu výložníkového 
typu 

b) pohyblivá pracovná plošina s motorovým pohonom a s výškou zdvihu nad 1,5 m 

c) výťah a zdvíhacia plošina, ktorá je trvalou súčasťou budovy a objektu, a to 

1. osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb 

2. nákladný výťah s prístupom osôb do klietky 

3. nákladný výťah so zakázanou prepravou osôb 

4. zdvíhacia plošina s povolenou dopravou osôb a nákladu 
 

d) stavebný výťah 

1. na prepravu osôb a nákladu 

2. nákladný s prístupom osôb na nosnú plošinu 
 

e) regálový zakladač so stanovišťom obsluhy na zakladači a jeho presuvňa 

f) pohyblivé schody a chodníky 

g) lyžiarsky vlek a vodnolyžiarsky vlek 

h) výsuvný rebrík s motorovým pohonom 

i) zariadenie technickej zábavnej činnosti, napríklad lunaparku a iného zábavného zariadenia, s motorovým pohonom 

1. na zdvíhanie osôb v zariadení na to určenom, napríklad gondole, sedačke, kabínke, do výšky 
nad 1,5 m, alebo ktorým sa osoby počas prevádzky zariadenia dostanú do výšky nad 1,5 m nad 
terén, napríklad kolotočom 

2. horská dráha s vozíkmi na koľajnicovej trati s prevýšením vyšším ako 3 m 
 

j) pohyblivé javiskové zariadenie s motorovým pohonom v 

1. hornej javiskovej časti, napríklad javiskový ťah, požiarna a akustická opona, portálový most a 
portálová veža, osvetľovacia batéria, záves svietidiel a lustrov, projekčný rám 

2. dolnej javiskovej časti, napríklad zdvíhací stôl, stôl orchestriska, javiskové prepadlisko 
 

k) zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na zdvíhanie osôb pri nastupovaní 
alebo vystupovaní z vozidla 

 
Technické zariadenia zdvíhacie skupiny B určené na: 

a) zariadenie, ktorým je 

1. žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským 
pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane 

2. vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien 
 

b) zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu 
bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie 

c) prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou technického 
zariadenia zdvíhacieho skupiny A a skupiny B, a to 

1. zdvíhacie ústrojenstvo na manipuláciu s kontajnerom ISO 

2. zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napríklad magnet, traverza, prísavkové 
zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a), 

 

d) špeciálne zdvíhacie zariadenie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena, a to 

1. zdvíhacia rampa 

2. zdvíhacia plošina 

3. stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na 
zdvíhanie vozidla 

4. zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie 
alebo vykladanie nákladu 

 

e) nákladný stavebný výťah bez prístupu osôb na nosnú plošinu, 

f) zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m 

g) regálový zakladač bez stanovišťa obsluhy na zakladači a jeho presuvňa okrem zariadenia, ktoré je súčasťou 
automatizovaných systémov na manipuláciu a skladovanie 

h) javiskové zariadenie s ľudským pohonom 

i) schodiskový výťah a zvislá zdvíhacia plošina určené na používanie osobou s obmedzenou schopnosťou pohybu 
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