PRIHLÁŠKA
na overenie odborných vedomostí za účelom vydania osvedčenia
v zmysle § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov

Žiadateľ
Titul, Meno, Priezvisko
Dátum narodenia
Adresa trvalého pobytu
Telefón
@

e-mail
Termín zverejnenej skúšky

Požadovaná špecializácia
Druh zariadenia

Elektrické zariadenia

Činnosť

§ 24 - Revízny technik

Rozsah

E2 - elektrické zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodu

Trieda

A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu

Certifikát – Projektant elektrických zariadení
(bližšie informácie nájdete na www.eic.eu.sk)

**mám záujem o certifikát

nemám záujem o certifikát

Fakturačné údaje
(ak sú fakturačné údaje iné ako údaje žiadateľa)

Obchodné meno
Sídlo
IČO / IČ DPH

/

Emailová adresa pre zaslanie elektronickej faktúry
@

e-mail

Druh skúšky
Základná

Opravná

*Rozšírenie

Súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške na výchovu a vzdelávanie a s ich rozširovaním formou
kopírovania pre účely evidencie v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Úhradu za overenie odborných vedomostí je nutné vykonať najneskôr 2 dni pred zahájením. V prípade neúčasti
žiadateľa na overení odborných vedomostí alebo zmeny rozsahu požadovanej špecializácie vykonanú úhradu
nevraciame.

V

dňa
podpis žiadateľa

Prihlášku preskúmal:

E.I.C.Engineering inspection company s.r.o.; Volgogradská 8921/13; 080 01 Prešov
F/IO/A/34
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* V prípade rozšírenia rozsahu osvedčenia je nutné dodať kópiu platného osvedčenia vrátane aktualizačných
odborných príprav najneskôr v deň overenia odborných vedomostí.

ODBORNÉ VZDELANIE A ODBORNÁ PRAX PRE JEDNOTLIVÉ STUPNE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA
ČINNOSŤ NA TECHNICKÝCH ZARIADENIACH
a) Revízny technik podľa § 16

ÚSO

5 rokov

VŠ

2 roky

b) Samostatný elektrotechnik podľa § 22

pri činnosti vykonanej na technickom
zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu

do 1 000 V

nad 1 000 V

1 rok

2 roky

do 1 000 V

nad 1 000 V

vyučený

4 roky

5 rokov

ÚSO

3 roky

4 roky

VŠ

2 roky

3 roky

vyučený,
ÚSO, VŠ

c) Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky podľa § 23

pri činnosti vykonávanej na technickom
zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu

d) Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa § 24
Skupina1)

1. pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom v
objekte triedy2) A a B1 vrátane bleskozvodu

E1

E2

E4, E5

ÚSO

6 rokov

5 rokov

3 roky

VŠ

4 roky

3 roky

1 rok

E1

E2

E4, E5

ÚSO

7 rokov

6 rokov

5 rokov

VŠ

5 rokov

4 roky

3 roky

1

Skupina )

2. pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom
v objekte2) triedy B vrátane bleskozvodu

Tab. 1 podľa prílohy č. 11 vyhl. č. 508/2009 Z. z. v platnom znení
Vysvetlivky:
1) Technické zariadenia elektrické z hľadiska odbornej spôsobilosti na vykonávanie odborných prehliadok a odborných
skúšok sa rozdeľujú na skupiny:
E1 – technické zariadenie bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodu,
E2 – technické zariadenie s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodu,
E4 – elektrický stroj, prístroj, rozvádzač,
E5 – elektrická prípojka nn.
2)

Objekty z hľadiska odbornej spôsobilosti na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok technických
zariadení elektrických sa rozdeľujú do tried:
A – objekt bez nebezpečenstva výbuchu,
B – objekt s nebezpečenstvom výbuchu,
B1 – objekt s nebezpečenstvom výbuchu len v rozsahu technického zariadenia elektrického v regulačnej stanici
plynu.

** Ak žiadateľ v prihláške na overenie odborných vedomostí Revízneho technika EZ za účelom vydania
osvedčenia v zmysle § 24 vyhlášky 508/2009 Z. z. označil aj žiadosť o vydanie certifikátu Projektanta elektrických
zariadení overenie odborných vedomostí prebieha tou istou jednou skúškou.
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