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Národný inšpektorát práce a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., pripravili spoločne príručku 
zameranú na problematiku odborných spôsobilostí na obsluhu určených pracovných 
prostriedkov a na činnosť s nimi. Obsahuje v prehľadnej forme základné informácie, 
ktoré pomôžu správne sa orientovať v danej problematike. 

Hlavným cieľom vytvorenia predkladanej príručky je šírenie osvety a prevencie 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Často sa opakujúcou 
témou pri napĺňaní myšlienok osvety a prevencie je práve problematika odborných 
spôsobilostí na obsluhu určených pracovných prostriedkov a na činnosť s nimi. 
Predpisov, ktoré upravujú činnosť s pracovnými prostriedkami, je naozaj veľa a pre 
zamestnávateľov ako aj zamestnancov predstavuje častokrát problém vyznať sa 
v jednotlivých ustanoveniach. Táto príručka v prehľadnej forme prináša základné 
informácie o jednotlivých odborných spôsobilostiach na obsluhu určených pracov-
ných prostriedkov a na činnosť s nimi, ktoré sú vyšpecifikované vo vyhláške Minis-
terstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z.,  ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení 
neskorších predpisov a vo vyhláške Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu vý-
chovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej 
dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti.

Pre väčšiu prehľadnosť a jednoduchý prístup sú k jednotlivým odborným spôsobilos-
tiam uvedené odpovede na nasledovné otázky: Čo musím absolvovať, aby som získal 
odbornú spôsobilosť? Kde ju môžem získať? Ako dlho trvá odborná príprava? Akú 
zdravotnú spôsobilosť potrebujem? Aký doklad potrebujem na to, aby som mohol 
vykonávať konkrétnu činnosť? Aká je platnosť vydaného dokladu?
Odborné spôsobilosti sú delené na: tlakové zariadenia, zdvíhacie zariadenia, elektric-
ké zariadenia, plynové zariadenia, motorové vozíky, práce vo výškach, stavebné stroje 
a zariadenia, poľnohospodárske stroje a zariadenia, lesnícke stroje a zariadenia.

V závere príručky sú informácie týkajúce sa opakovaného oboznamovania zamest-
nancov, zdravotnej spôsobilosti na prácu a vysvetlenia ďalších dôležitých pojmov, ako 
aj krátka charakteristika Národného inšpektorátu práce (NIP) a spoločnosti Slovnaft.

Príručku Odborná spôsobilosť na obsluhu určených pracovných prostriedkov  
a na činnosť s nimi si môžete voľne stiahnuť na webovej stránke NIP a spoločnosti  
Slovnaft. Na uvedených stránkach bude príručka vždy uvedená v aktuálnej podobe 
(so zmenami právnych predpisov a pod.).

Veríme, že vám príručka prinesie dôležité informácie v prehľadnej podobe a bude 
vaším pomocníkom pri každodennej práci.

Tím autorov
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CERTIFIKÁT CERTIFIKÁT

Predpisy použité v príručke

  zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  vyhláška č. 356/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách 
a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, 
vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej 
a vzdelávacej činnosti

  vyhláška č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bez-
pečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíha-
cími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré 
sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov

  zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  vyhláška č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bez-
pečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 
v znení neskorších predpisov

  nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvi-
siacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

  nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravot-
ných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

  nariadenie vlády č. 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí

Tieto predpisy môžete nájsť na: 

https://www.slov-lex.sk/ezz 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/zbierka
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Obsah

Obsluha kotlov I. až V. triedy 8
Oprava kotlov I. až V. triedy / oprava potrubných vedení 
s médiom para, horúca voda alebo vzduch sk. VTZ tlakových sk. Ae) 9
Obsluha vyhradených technických zariadení tlakových 
okrem kotlov I. až V. triedy 10
Oprava vyhradených technických zariadení tlakových 
okrem kotlov I. až V. triedy a VTZ tlakových sk. Ae) 11

Revízny technik vyhradených technických zariadení tlakových 12 
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výložníkového typu / obsluha pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku 
s motorovým pohonom skupiny A, ktorá je určená na prevádzku na 
pozemných komunikáciách 
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Oprava osobného a nákladného výťahu 
s povolenou dopravou osôb skupiny A  14

Obsluha ostatných vyhradených technických zariadení zdvíhacích (okrem 
mobilného žeriavu výložníkového typu, vežového žeriavu výložníkového typu, 
pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom skupiny A, 
ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách) 

15

Oprava ostatných vyhradených technických zariadení zdvíhacích (okrem 
osobného a nákladného výťahu s povolenou dopravou osôb skupiny A) 16

Viazač bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích sk. Aa) 17

Viazač bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích sk. Ba) 18

Revízny technik vyhradených technických zariadení zdvíhacích 19

Obsluha vyhradených technických zariadení plynových sk. A okrem Ad) a Ag) 20

Oprava vyhradených technických zariadení plynových sk. A  21
Obsluha vyhradených technických zariadení plynových sk. B, Ad) a Ag) 22
Oprava vyhradených technických zariadení plynových sk. B 23
Revízny technik vyhradených technických zariadení plynových 
(odborné prehliadky a odborné skúšky) 24
Obsluha / oprava plynových zariadení 
sk. C, tlakových zariadení sk. C, zdvíhacích zariadení sk. C 25
Obsluha elektrických zariadení – poučený pracovník 26
Činnosť na elektrických zariadeniach – elektrotechnik 27
Činnosť na elektrických zariadeniach – samostatný elektrotechnik 28
Činnosť na elektrických zariadeniach – elektrotechnik 
na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky 29
Revízny technik vyhradených technických zariadení elektrických 
(odborné prehliadky a odborné skúšky) 30
Obsluha motorového vozíka 31
Práca vo výške 1,5 m a viac nad povrchom zeme pomocou špeciálnej 
horolezeckej a speleologickej techniky 32
Montáž a demontáž lešenia (lešenári) 33
Obsluha vybraných stavebných strojov a zariadení 34
Obsluha vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení 35
Obsluha vybraných lesníckych strojov 36
Obsluha ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva 37
Obsluha ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti ako ťažba dreva 38

6 7



Obsluha kotlov 
I. až V. triedy

Oprava kotlov 
I. až V. triedy / 

oprava potrubných 
vedení 

s médiom para, horúca 
voda alebo vzduch sk. VTZ 

tlakových sk. Ae)

Čo musím absolvovať, 
aby som získal 
odbornú spôsobilosť?

Základnú odbornú prípravu v zmysle § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. 
v nadväznosti na príl. č. 3 vyhl. č. 356/2007 Z. z. a potom 
každých 5 rokov aktualizačnú odbornú prípravu (AOP). 

Kde ju môžem získať? U oprávnenej organizácie na výchovu 
a vzdelávanie – skupina 02.2.

Ako dlho trvá 
odborná príprava?

Min. 12 hodín. 
Pre AOP sú to 4 hodiny.

Akú zdravotnú 
spôsobilosť 
potrebujem?

Lekársku preventívnu prehliadku (LPP) – lekársky posudok 
o zdravotnej spôsobilosti na prácu nie starší ako 6 mesiacov 
(posudok o ZS).

Aký doklad potrebujem 
na to, aby som mohol 
obsluhovať kotly 
I. až V. triedy?

Preukaz, ktorý získam na inšpektoráte práce po absolvovaní 
základnej odbornej prípravy a následnom overení vedomostí 
u oprávnenej právnickej osoby a predložení posudku o ZS. 
Absolvovanú AOP mi dátumom označia v preukaze 
u oprávnenej organizácie na výchovu a vzdelávanie 
– skupina 02.2. 
Preukaz je vydaný v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. 
v nadväznosti na § 15 a 17 vyhl. č. 508/2009 Z. z.

Aká je platnosť 
vydaného preukazu?

Do absolvovania AOP a LPP 
(minimálne 1x za 5 rokov).

Čo musím absolvovať, 
aby som získal 
odbornú spôsobilosť?

Základnú odbornú prípravu v zmysle § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. 
v nadväznosti na príl. č. 3 vyhl. č. 356/2007 Z. z. a potom každých 
5 rokov aktualizačnú odbornú prípravu (AOP). 

Kde ju môžem získať? U oprávnenej organizácie na výchovu 
a vzdelávanie – skupina 02.3.

Ako dlho trvá 
odborná príprava?

Min. 12 hodín. 
Pre AOP je to 6 hodín.

Akú zdravotnú 
spôsobilosť 
potrebujem?

Lekársku preventívnu prehliadku (LPP) – lekársky posudok 
o zdravotnej spôsobilosti na prácu nie starší ako 6 mesiacov 
(posudok o ZS).

Aký doklad potrebujem 
na to, aby som mohol 
vykonávať opravy 
týchto zariadení?

Osvedčenie, ktoré získam na inšpektoráte práce po 
absolvovaní základnej odbornej prípravy a následnom 
overení vedomostí u oprávnenej právnickej osoby 
a predložení posudku o ZS. Absolvovanú AOP mi dátumom 
označia v preukaze u oprávnenej organizácie na výchovu 
a vzdelávanie – skupina 02.3. 
Osvedčenie je vydané v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. 
v nadväznosti na § 15 a 18 vyhl. č. 508/2009 Z. z.

Aká je platnosť 
vydaného osvedčenia?

Do absolvovania AOP a LPP 
(minimálne 1x za 5 rokov).
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Čo musím absolvovať, 
aby som získal 
odbornú spôsobilosť?

Zaškolenie v zmysle ostatných predpisov v oblasti BOZP.

Kde ju môžem získať? U revízneho technika na vyhradené technické zariadenia 
tlakové príslušného druhu a skupiny.

Ako dlho trvá 
zaškolenie?

Dĺžka zaškolenia je stanovená bezpečnostnotechnickými 
požiadavkami.

Akú zdravotnú 
spôsobilosť 
potrebujem?

–

Aký doklad potrebujem 
na to, aby som mohol 
obsluhovať tieto 
zariadenia?

Písomný doklad o overení odborných vedomostí, ktorý získam 
po absolvovaní zaškolenia a následnom overení vedomostí 
revíznym technikom. 
Doklad je vydaný v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. 
v nadväznosti na § 15 a 17 vyhl. č. 508/2009 Z. z.

Aká je platnosť 
vydaného písomného 
dokladu?

Neobmedzená.

Čo musím absolvovať, 
aby som získal 
odbornú spôsobilosť?

Zaškolenie v zmysle ostatných predpisov v oblasti BOZP.

Kde ju môžem získať? U revízneho technika na vyhradené technické zariadenia 
tlakové príslušného druhu a skupiny.

Ako dlho trvá 
zaškolenie?

Dĺžka zaškolenia je stanovená bezpečnostnotechnickými 
požiadavkami.

Akú zdravotnú 
spôsobilosť 
potrebujem?

–

Aký doklad potrebujem 
na to, aby som mohol 
vykonávať opravy 
týchto zariadení?

Písomný doklad o overení odborných vedomostí, ktorý získam 
po absolvovaní zaškolenia a následnom overení vedomostí 
revíznym technikom. 
Doklad je vydaný v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. 
v nadväznosti na § 15 a 18 vyhl. č. 508/2009 Z. z.

Aká je platnosť 
vydaného písomného 
dokladu?

Neobmedzená.
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Oprava
vyhradených 

technických 
zariadení tlakových 

okrem kotlov I. až V. triedy 
a VTZ tlakových sk. Ae)

Obsluha 
vyhradených 
technických zariadení 
tlakových 
okrem kotlov I. až V. triedy



Obsluha mobilného žeriavu 
výložníkového typu / 

obsluha vežového žeriavu 
výložníkového typu / 

obsluha pohyblivej pracovnej plošiny 
na podvozku s motorovým pohonom 

skupiny A, ktorá je určená na prevádzku 
na pozemných komunikáciách

Revízny technik 
vyhradených 

technických zariadení 
tlakových 

(odborné prehliadky 
a odborné skúšky)

Čo musím absolvovať, 
aby som získal 
odbornú spôsobilosť?

Základnú odbornú prípravu v zmysle § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. 
v nadväznosti na príl. č. 4 vyhl. č. 356/2007 Z. z. a potom každých 
5 rokov aktualizačnú odbornú prípravu (AOP). 

Kde ju môžem získať? U oprávnenej organizácie na výchovu a vzdelávanie 
– skupina 03.2.

Ako dlho trvá odborná 
príprava?

Min. 12 hodín. 
Pre AOP je to 6 hodín.

Akú zdravotnú 
spôsobilosť 
potrebujem?

Lekársku preventívnu prehliadku (LPP) – lekársky posudok 
o zdravotnej spôsobilosti na prácu nie starší ako 6 mesiacov 
(posudok o ZS).

Aký doklad potrebujem 
na to, aby som mohol 
obsluhovať tieto 
zariadenia?

Preukaz, ktorý získam na inšpektoráte práce po absolvovaní 
základnej odbornej prípravy a následnom overení vedomostí 
u oprávnenej právnickej osoby a predložení posudku 
o ZS. Absolvovanú AOP mi dátumom označia v preukaze 
u oprávnenej organizácie na výchovu a vzdelávanie – skupina 
03.2. 
Preukaz je vydaný v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. 
v nadväznosti na § 15 a 17 vyhl. č. 508/2009 Z. z.

Aká je platnosť 
vydaného preukazu?

Do absolvovania AOP a LPP 
(minimálne 1x za 5 rokov).

Čo musím absolvovať, 
aby som získal 
odbornú spôsobilosť?

Základnú odbornú prípravu v zmysle § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. 
v nadväznosti na príl. č. 3 vyhl. č. 356/2007 Z. z. a potom každých 
5 rokov aktualizačnú odbornú prípravu (AOP). 

Kde ju môžem získať? U oprávnenej organizácie na výchovu a vzdelávanie 
– skupina 02.1., ak mám odborné vzdelanie a odbornú prax 
uvedené v príl. č. 11 vyhl. č. 508/2009 Z. z. 

Ako dlho trvá odborná 
príprava?

Podľa prílohy č. 3 vyhlášky č. 356/2007 Z. z. 
Pre AOP je to 8 hodín.

Akú zdravotnú 
spôsobilosť 
potrebujem?

Lekársku preventívnu prehliadku (LPP) – lekársky posudok 
o zdravotnej spôsobilosti na prácu nie starší ako 6 mesiacov 
(posudok o ZS).

Aký doklad potrebujem 
na to, aby som mohol 
vykonávať odborné 
prehliadky a odborné 
skúšky týchto 
zariadení?

Osvedčenie, ktoré získam na inšpektoráte práce po 
absolvovaní základnej odbornej prípravy a následnom 
overení vedomostí u oprávnenej právnickej osoby 
a predložení posudku o ZS. Absolvovanú AOP mi dátumom 
označia v preukaze u oprávnenej organizácie na výchovu 
a vzdelávanie – skupina 02.1. 
Osvedčenie je vydané v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. 
v nadväznosti na § 16 vyhl. č. 508/2009 Z. z.

Aká je platnosť 
vydaného osvedčenia?

Do absolvovania AOP a LPP 
(minimálne 1x za 5 rokov).
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X

Oprava osobného 
a nákladného výťahu 
s povolenou dopravou osôb 
skupiny A

Obsluha ostatných 
vyhradených technických 
zariadení zdvíhacích 
(okrem mobilného žeriavu výložníkového typu, 
vežového žeriavu výložníkového typu, pohyblivej 
pracovnej plošiny na podvozku s motorovým 
pohonom skupiny A, ktorá je určená na  
prevádzku na pozemných komunikáciách)

Čo musím absolvovať, 
aby som získal 
odbornú spôsobilosť?

Základnú odbornú prípravu v zmysle § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. 
v nadväznosti na príl. č. 4 vyhl. č. 356/2007 Z. z. a potom každých 
5 rokov aktualizačnú odbornú prípravu (AOP). 

Kde ju môžem získať? U oprávnenej organizácie na výchovu a vzdelávanie 
– skupina 03.3.

Ako dlho trvá odborná 
príprava?

Min. 16 hodín. 
Pre AOP je to 6 hodín.

Akú zdravotnú 
spôsobilosť 
potrebujem?

Lekársku preventívnu prehliadku (LPP) – lekársky posudok 
o zdravotnej spôsobilosti na prácu nie starší ako 6 mesiacov 
(posudok o ZS).

Aký doklad potrebujem 
na to, aby som mohol 
vykonávať opravy 
týchto zariadení?

Osvedčenie, ktoré získam na inšpektoráte práce po 
absolvovaní základnej odbornej prípravy a následnom 
overení vedomostí u oprávnenej právnickej osoby 
a predložení posudku o ZS. Absolvovanú AOP mi dátumom 
označia v preukaze u oprávnenej organizácie na výchovu 
a vzdelávanie – skupina 03.3. 
Osvedčenie je vydané v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. 
v nadväznosti na § 15 a 18 vyhl. č. 508/2009 Z. z.

Aká je platnosť 
vydaného osvedčenia?

Do absolvovania AOP a LPP 
(minimálne 1x za 5 rokov).
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Čo musím absolvovať, 
aby som získal 
odbornú spôsobilosť?

Zaškolenie v zmysle ostatných predpisov v oblasti BOZP.

Kde ju môžem získať? U revízneho technika na vyhradené technické zariadenia 
zdvíhacie príslušného druhu a skupiny.

Ako dlho trvá 
zaškolenie?

Dĺžka zaškolenia je stanovená bezpečnostnotechnickými 
požiadavkami.

Akú zdravotnú 
spôsobilosť 
potrebujem?

–

Aký doklad potrebujem 
na to, aby som mohol 
obsluhovať tieto 
zariadenia?

Písomný doklad o overení odborných vedomostí, ktorý získam 
po absolvovaní zaškolenia a následnom overení vedomostí 
revíznym technikom. 
Doklad je vydaný v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. 
v nadväznosti na § 15 a 17 vyhl. č. 508/2009 Z. z.

Aká je platnosť 
vydaného písomného 
dokladu?

Neobmedzená.



1,5 t

Oprava ostatných 
vyhradených technických 
zariadení zdvíhacích
(okrem osobného a nákladného výťahu 
s povolenou dopravou osôb skupiny A)

Viazač bremien na 
vyhradených technických 
zariadeniach zdvíhacích 
sk. Aa)

Čo musím absolvovať, 
aby som získal 
odbornú spôsobilosť?

Zaškolenie v zmysle ostatných predpisov v oblasti BOZP.

Kde ju môžem získať? U revízneho technika na vyhradené technické zariadenia 
zdvíhacie príslušného druhu a skupiny.

Ako dlho trvá 
zaškolenie?

Dĺžka zaškolenia je stanovená bezpečnostnotechnickými 
požiadavkami.

Akú zdravotnú 
spôsobilosť 
potrebujem?

–

Aký doklad potrebujem 
na to, aby som mohol 
opravovať tieto 
zariadenia?

Písomný doklad o overení odborných vedomostí, ktorý získam 
po absolvovaní zaškolenia a následnom overení vedomostí 
revíznym technikom. 
Doklad je vydaný v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. 
v nadväznosti na § 15 a 18 vyhl. č. 508/2009 Z. z.

Aká je platnosť 
vydaného písomného 
dokladu?

Neobmedzená.

Čo musím absolvovať, 
aby som získal 
odbornú spôsobilosť?

Základnú odbornú prípravu v zmysle § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. 
v nadväznosti na príl. č. 4 vyhl. č. 356/2007 Z. z. a potom každých 
5 rokov aktualizačnú odbornú prípravu (AOP). 

Kde ju môžem získať? U oprávnenej organizácie na výchovu a vzdelávanie 
– skupina 03.4.

Ako dlho trvá odborná 
príprava?

Min. 20 hodín. 
Pre AOP je to 8 hodín.

Akú zdravotnú 
spôsobilosť 
potrebujem?

Lekársku preventívnu prehliadku (LPP) – lekársky posudok 
o zdravotnej spôsobilosti na prácu nie starší ako 6 mesiacov 
(posudok o ZS).

Aký doklad potrebujem 
na to, aby som mohol 
viazať bremená 
na vyhradených 
technických 
zariadeniach 
zdvíhacích sk. Aa)?

Preukaz, ktorý získam u oprávnenej organizácie na výchovu 
a vzdelávanie – skupina 03.4 po absolvovaní základnej 
odbornej prípravy a následnom overení vedomostí 
a predložení posudku o ZS. Absolvovanú AOP mi dátumom 
označia v preukaze u oprávnenej organizácie na výchovu 
a vzdelávanie – skupina 03.4. 
Preukaz je vydaný v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. 
v nadväznosti na § 15 a 17 vyhl. č. 508/2009 Z. z.

Aká je platnosť 
vydaného preukazu?

Do absolvovania AOP a LPP 
(minimálne 1x za 5 rokov).

16 17



500 kg

18 19

Revízny technik 
vyhradených 
technických 
zariadení
 zdvíhacích 
(odborné prehliadky 
a odborné skúšky)

Viazač bremien 
na vyhradených 
technických zariadeniach 
zdvíhacích
sk. Ba)

Čo musím absolvovať, 
aby som získal 
odbornú spôsobilosť?

Zaškolenie v zmysle ostatných predpisov v oblasti BOZP.

Kde ju môžem získať? U revízneho technika na vyhradené technické zariadenia 
zdvíhacie sk. Aa) resp. Ba)

Ako dlho trvá 
zaškolenie?

Dĺžka zaškolenia je stanovená bezpečnostnotechnickými 
požiadavkami.

Akú zdravotnú 
spôsobilosť 
potrebujem?

–

Aký doklad potrebujem 
na to, aby som mohol 
obsluhovať tieto 
zariadenia?

Písomný doklad o overení odborných vedomostí, ktorý získam 
po absolvovaní zaškolenia a následnom overení vedomostí 
revíznym technikom. 
Doklad je vydaný v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. 
v nadväznosti na § 15 a 17 vyhl. č. 508/2009 Z. z.

Aká je platnosť 
vydaného písomného 
dokladu?

Neobmedzená.

Čo musím absolvovať, 
aby som získal 
odbornú spôsobilosť?

Základnú odbornú prípravu v zmysle § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. 
v nadväznosti na príl. č. 4 vyhl. č. 356/2007 Z. z. a potom každých 
5 rokov aktualizačnú odbornú prípravu (AOP).

Kde ju môžem získať? U oprávnenej organizácie na výchovu a vzdelávanie 
– skupina 03.1., ak mám odborné vzdelanie a odbornú prax 
uvedené v príl. č. 11 vyhl.č. 508/2009 Z. z.

Ako dlho trvá odborná 
príprava?

Podľa prílohy č. 4 vyhlášky č. 356/2007 Z. z. 
Pre AOP je to 8 hodín.

Akú zdravotnú 
spôsobilosť 
potrebujem?

Lekársku preventívnu prehliadku (LPP) – lekársky posudok 
o zdravotnej spôsobilosti na prácu nie starší ako 6 mesiacov 
(posudok o ZS).

Aký doklad potrebujem 
na to, aby som mohol 
vykonávať odborné 
prehliadky a odborné 
skúšky vyhradených 
technických zariadení 
zdvíhacích?

Osvedčenie, ktoré získam na inšpektoráte práce po 
absolvovaní základnej odbornej prípravy a následnom 
overení vedomostí u oprávnenej právnickej osoby 
a predložení posudku o ZS. Absolvovanú AOP mi dátumom 
označia v preukaze u oprávnenej organizácie na výchovu 
a vzdelávanie – skupina 03.1. 
Osvedčenie je vydané v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. 
v nadväznosti na § 16 vyhl. č. 508/2009 Z. z.

Aká je platnosť 
vydaného osvedčenia?

Do absolvovania AOP a LPP 
(minimálne 1x za 5 rokov).



Obsluha 
vyhradených 
technických 
zariadení plynových 
sk. A okrem Ad) a Ag)

20 21

Oprava 
vyhradených 

technických 
zariadení 

plynových 
sk. A

Čo musím absolvovať, 
aby som získal 
odbornú spôsobilosť?

Základnú odbornú prípravu v zmysle § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. 
v nadväznosti na príl. č. 5 vyhl. č. 356/2007 Z. z. a potom každých 
5 rokov aktualizačnú odbornú prípravu (AOP). 

Kde ju môžem získať? U oprávnenej organizácie na výchovu a vzdelávanie 
– skupina 04.2.

Ako dlho trvá odborná 
príprava?

Min. 16 hodín. 
Pre AOP je to 6 hodín.

Akú zdravotnú 
spôsobilosť 
potrebujem?

Lekársku preventívnu prehliadku (LPP) – lekársky posudok 
o zdravotnej spôsobilosti na prácu nie starší ako 6 mesiacov 
(posudok o ZS).

Aký doklad potrebujem 
na to, aby som mohol 
obsluhovať tieto 
zariadenia?

Preukaz, ktorý získam na inšpektoráte práce po absolvovaní 
základnej odbornej prípravy a následnom overení vedomostí 
u oprávnenej právnickej osoby a predložení posudku 
o ZS. Absolvovanú AOP mi dátumom označia v preukaze 
u oprávnenej organizácie na výchovu a vzdelávanie  
– skupina 04.2. 
Preukaz je vydaný v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. 
v nadväznosti na § 15 a 17 vyhl. č. 508/2009 Z. z.

Aká je platnosť 
vydaného preukazu?

Do absolvovania AOP a LPP 
(minimálne 1x za 5 rokov).

Čo musím absolvovať, 
aby som získal 
odbornú spôsobilosť?

Základnú odbornú prípravu v zmysle § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. 
v nadväznosti na príl. č. 5 vyhl. č. 356/2007 Z. z. a potom každých 
5 rokov aktualizačnú odbornú prípravu (AOP). 

Kde ju môžem získať? U oprávnenej organizácie na výchovu a vzdelávanie 
– skupina 04.3.

Ako dlho trvá odborná 
príprava?

Min. 16 hodín. 
Pre AOP je to 6 hodín.

Akú zdravotnú 
spôsobilosť 
potrebujem?

Lekársku preventívnu prehliadku (LPP) – lekársky posudok 
o zdravotnej spôsobilosti na prácu nie starší ako 6 mesiacov 
(posudok o ZS).

Aký doklad potrebujem 
na to, aby som mohol 
vykonávať opravy 
týchto zariadení?

Osvedčenie, ktoré získam na inšpektoráte práce po 
absolvovaní základnej odbornej prípravy a následnom 
overení vedomostí u oprávnenej právnickej osoby 
a predložení posudku o ZS. Absolvovanú AOP mi dátumom 
označia v preukaze u oprávnenej organizácie na výchovu 
a vzdelávanie – skupina 04.3. 
Osvedčenie je vydané v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. 
v nadväznosti na § 15 a 18 vyhl. č. 508/2009 Z. z.

Aká je platnosť 
vydaného osvedčenia?

Do absolvovania AOP a LPP 
(minimálne 1x za 5 rokov).



22 23

Oprava 
vyhradených 

technických 
zariadení 

plynových 
sk. B

Obsluha 
vyhradených 
technických 
zariadení 
plynových 
sk. B, Ad) a Ag)

Čo musím absolvovať, 
aby som získal 
odbornú spôsobilosť?

Zaškolenie v zmysle ostatných predpisov v oblasti BOZP.

Kde ju môžem získať? U revízneho technika na vyhradené technické zariadenia 
plynové príslušného druhu a skupiny.

Ako dlho trvá 
zaškolenie?

Dĺžka zaškolenia je stanovená bezpečnostnotechnickými 
požiadavkami.

Akú zdravotnú 
spôsobilosť 
potrebujem?

–

Aký doklad potrebujem 
na to, aby som mohol 
obsluhovať tieto 
zariadenia?

Písomný doklad o overení odborných vedomostí, ktorý získam 
po absolvovaní zaškolenia a následnom overení vedomostí 
revíznym technikom. 
Doklad je vydaný v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. 
v nadväznosti na § 15 a 17 vyhl. č. 508/2009 Z. z.

Aká je platnosť 
vydaného písomného 
dokladu?

Neobmedzená.

Čo musím absolvovať, 
aby som získal 
odbornú spôsobilosť?

Zaškolenie v zmysle ostatných predpisov v oblasti BOZP.

Kde ju môžem získať? U revízneho technika na vyhradené technické zariadenia 
plynové príslušného druhu a skupiny.

Ako dlho trvá 
zaškolenie?

Dĺžka zaškolenia je stanovená bezpečnostnotechnickými 
požiadavkami.

Akú zdravotnú 
spôsobilosť 
potrebujem?

–

Aký doklad potrebujem 
na to, aby som mohol 
vykonávať opravy 
týchto zariadení?

Písomný doklad o overení odborných vedomostí, ktorý získam 
po absolvovaní zaškolenia a následnom overení vedomostí 
revíznym technikom. 
Doklad je vydaný v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. 
v nadväznosti na § 15 a 18 vyhl. č. 508/2009 Z. z.

Aká je platnosť 
vydaného písomného 
dokladu?

Neobmedzená.



Revízny technik 
vyhradených technických 
zariadení plynových 
(odborné prehliadky 
a odborné skúšky)

24 25

Čo musím absolvovať, 
aby som získal 
odbornú spôsobilosť?

Základnú odbornú prípravu v zmysle § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. 
v nadväznosti na príl. č. 5 vyhl. č. 356/2007 Z. z. a potom každých 
5 rokov aktualizačnú odbornú prípravu (AOP).

Kde ju môžem získať? U oprávnenej organizácie na výchovu a vzdelávanie 
– skupina 04.1., ak mám odborné vzdelanie a odbornú prax 
uvedené v príl. č. 11 vyhl.č. 508/2009 Z. z.

Ako dlho trvá odborná 
príprava?

Podľa prílohy č. 5 vyhlášky č. 356/2007 Z. z. 
Pre AOP je to 8 hodín.

Akú zdravotnú 
spôsobilosť 
potrebujem?

Lekársku preventívnu prehliadku (LPP) – lekársky posudok 
o zdravotnej spôsobilosti na prácu nie starší ako 6 mesiacov 
(posudok o ZS).

Aký doklad potrebujem 
na to, aby som mohol 
vykonávať odborné 
prehliadky a odborné 
skúšky vyhradených 
technických zariadení 
plynových?

Osvedčenie, ktoré získam na inšpektoráte práce po 
absolvovaní základnej odbornej prípravy a následnom 
overení vedomostí u oprávnenej právnickej osoby 
a predložení posudku o ZS. Absolvovanú AOP mi dátumom 
označia v preukaze u oprávnenej organizácie na výchovu 
a vzdelávanie – skupina 04.1. 
Osvedčenie je vydané v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. 
v nadväznosti na § 16 vyhl. č. 508/2009 Z. z.

Aká je platnosť 
vydaného osvedčenia?

Do absolvovania AOP a LPP 
(minimálne 1x za 5 rokov).

Čo musím absolvovať, 
aby som získal 
odbornú spôsobilosť?

Prípravu v zmysle § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 8 nariadenia vlády 
č. 392/2006 Z. z.

Kde ju môžem získať? U oprávnenej organizácie na výchovu a vzdelávanie 
– skupina 01.1 alebo prostredníctvom určeného 
zamestnanca zamestnávateľa.

Ako dlho trvá odborná 
príprava?

V závislosti od technických zariadení, ktoré sa nachádzajú 
v prevádzke zamestnávateľa (min. 3 hodiny).

Akú zdravotnú 
spôsobilosť 
potrebujem?

–

Aký doklad potrebujem 
na to, aby som mohol 
obsluhovať / opravovať 
tieto zariadenia?

Výstupným dokladom je záznam o oboznámení zamestnanca.

Aká je platnosť 
vydaného dokladu?

–

Obsluha / oprava 
plynových zariadení sk. C,
tlakových zariadení sk. C,
zdvíhacích zariadení sk. C
(rovnaké podmienky)



Obsluha 
elektrických 
zariadení  
– poučený pracovník
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Činnosť na 
elektrických 

zariadeniach 
– elektrotechnik

Čo musím absolvovať, 
aby som získal 
odbornú spôsobilosť?

Prípravu v zmysle § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 20 
vyhl. č. 508/2009 Z. z. 

Kde ju môžem získať? U osoby s odbornou spôsobilosťou v zmysle § 21 až 24 
vyhl. č. 508/2009 Z. z. alebo prostredníctvom určeného 
zamestnanca zamestnávateľa po jeho poučení.

Ako dlho trvá odborná 
príprava?

V závislosti od technických zariadení elektrických, ktoré sa 
nachádzajú v prevádzke zamestnávateľa.

Akú zdravotnú 
spôsobilosť 
potrebujem?

–

Aký doklad potrebujem 
na to, aby som mohol 
vykonávať činnosť na 
týchto zariadeniach?

Výstupným dokladom je záznam o oboznámení zamestnanca.

Aká je platnosť 
vydaného dokladu?

–

Čo musím absolvovať, 
aby som získal 
odbornú spôsobilosť?

Základnú odbornú prípravu v zmysle § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. 
v nadväznosti na príl. č. 6 vyhl. č. 356/2007 Z. z. a potom každých 
5 rokov aktualizačnú odbornú prípravu (AOP).

Kde ju môžem získať? U oprávnenej organizácie na výchovu a vzdelávanie 
– skupina 05.1., ak mám ukončené stredoškolské alebo 
vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie

Ako dlho trvá odborná 
príprava?

Podľa prílohy č. 6 vyhlášky č. 356/2007 Z. z. 
Pre AOP je to 8 hodín.

Akú zdravotnú 
spôsobilosť 
potrebujem?

Lekársku preventívnu prehliadku (LPP) – lekársky posudok 
o zdravotnej spôsobilosti na prácu nie starší ako 6 mesiacov 
(posudok o ZS).

Aký doklad potrebujem 
na to, aby som mohol 
vykonávať činnosť na 
týchto zariadeniach?

Osvedčenie, ktoré získam u oprávnenej organizácie na 
výchovu a vzdelávanie – skupina 05.1 po absolvovaní 
základnej odbornej prípravy a následnom overení vedomostí 
a predložení posudku o ZS. Absolvovanú AOP mi dátumom 
označia v osvedčení u oprávnenej organizácie na výchovu 
a vzdelávanie – skupina 05.1. 
Osvedčenie je vydané v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. 
v nadväznosti na § 21 vyhl. č. 508/2009 Z. z.

Aká je platnosť 
vydaného osvedčenia?

Do absolvovania AOP a LPP 
(minimálne 1x za 5 rokov).
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Činnosť 
na elektrických 
zariadeniach 
– samostatný elektrotechnik

Činnosť na 
elektrických 
zariadeniach 
– elektrotechnik na 
riadenie činnosti alebo
na riadenie prevádzky

Čo musím absolvovať, 
aby som získal 
odbornú spôsobilosť?

Základnú odbornú prípravu v zmysle § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. 
v nadväznosti na príl. č. 6 vyhl. č. 356/2007 Z. z. a potom každých 
5 rokov aktualizačnú odbornú prípravu (AOP).

Kde ju môžem získať? U oprávnenej organizácie na výchovu a vzdelávanie 
– skupina 05.1., ak mám odbornú spôsobilosť elektrotechnika 
a odbornú prax uvedenú v príl. č. 11 vyhl. č. 508/2009 Z. z.

Ako dlho trvá odborná 
príprava?

Podľa prílohy č. 6 vyhlášky č. 356/2007 Z. z. 
Pre AOP je to 8 hodín.

Akú zdravotnú 
spôsobilosť 
potrebujem?

Lekársku preventívnu prehliadku (LPP) – lekársky posudok 
o zdravotnej spôsobilosti na prácu nie starší ako 6 mesiacov 
(posudok o ZS).

Aký doklad potrebujem 
na to, aby som mohol 
vykonávať činnosť na 
týchto zariadeniach?

Osvedčenie, ktoré získam u oprávnenej organizácie na 
výchovu a vzdelávanie – skupina 05.1 po absolvovaní 
základnej odbornej prípravy a následnom overení vedomostí 
a predložení posudku o ZS. Absolvovanú AOP mi dátumom 
označia v osvedčení u oprávnenej organizácie na výchovu 
a vzdelávanie – skupina 05.1. 
Osvedčenie je vydané v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. 
v nadväznosti na § 22 vyhl. č. 508/2009 Z. z.

Aká je platnosť 
vydaného osvedčenia?

Do absolvovania AOP a LPP 
(minimálne 1x za 5 rokov).

Čo musím absolvovať, 
aby som získal 
odbornú spôsobilosť?

Základnú odbornú prípravu v zmysle § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. 
v nadväznosti na príl. č. 6 vyhl. č. 356/2007 Z. z. a potom každých 
5 rokov aktualizačnú odbornú prípravu (AOP).

Kde ju môžem získať? U oprávnenej organizácie na výchovu a vzdelávanie 
– skupina 05.1., ak mám odbornú spôsobilosť elektrotechnika 
a odbornú prax uvedenú v príl. č. 11 vyhl. č. 508/2009 Z. z.

Ako dlho trvá odborná 
príprava?

Podľa prílohy č. 6 vyhlášky č. 356/2007 Z. z. 
Pre AOP je to 8 hodín.

Akú zdravotnú 
spôsobilosť 
potrebujem?

Lekársku preventívnu prehliadku (LPP) – lekársky posudok 
o zdravotnej spôsobilosti na prácu nie starší ako 6 mesiacov 
(posudok o ZS).

Aký doklad potrebujem 
na to, aby som mohol 
vykonávať činnosť na 
týchto zariadeniach?

Osvedčenie, ktoré získam u oprávnenej organizácie na 
výchovu a vzdelávanie – skupina 05.1 po absolvovaní 
základnej odbornej prípravy a následnom overení vedomostí 
a predložení posudku o ZS. Absolvovanú AOP mi dátumom 
označia v osvedčení u oprávnenej organizácie na výchovu 
a vzdelávanie – skupina 05.1. 
Osvedčenie je vydané v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. 
v nadväznosti na § 23 vyhl. č. 508/2009 Z. z.

Aká je platnosť 
vydaného osvedčenia?

Do absolvovania AOP a LPP 
(minimálne 1x za 5 rokov).



Revízny technik 
vyhradených 
technických zariadení 
elektrických 
(odborné prehliadky 
a odborné skúšky)
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Obsluha 
motorového 
vozíka 

Čo musím absolvovať, 
aby som získal 
odbornú spôsobilosť?

Základnú odbornú prípravu v zmysle § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. 
v nadväznosti na príl. č. 6 vyhl. č. 356/2007 Z. z. a potom každých 
5 rokov aktualizačnú odbornú prípravu (AOP).

Kde ju môžem získať? U oprávnenej organizácie na výchovu a vzdelávanie 
– skupina 05.2., ak mám odbornú spôsobilosť elektrotechnika 
a odbornú prax uvedenú v príl. č. 11 vyhl. č. 508/2009 Z. z.

Ako dlho trvá odborná 
príprava?

Podľa prílohy č. 6 vyhlášky č. 356/2007 Z. z. 
Pre AOP je to 8 hodín.

Akú zdravotnú 
spôsobilosť 
potrebujem?

Lekársku preventívnu prehliadku (LPP) – lekársky posudok 
o zdravotnej spôsobilosti na prácu nie starší ako 6 mesiacov 
(posudok o ZS).

Aký doklad potrebujem 
na to, aby som mohol 
vykonávať odborné 
prehliadky a odborné 
skúšky vyhradených 
technických zariadení 
elektrických?

Osvedčenie, ktoré získam na inšpektoráte práce po 
absolvovaní základnej odbornej prípravy a následnom 
overení vedomostí u oprávnenej právnickej osoby 
a predložení posudku o ZS. Absolvovanú AOP mi dátumom 
označia v preukaze u oprávnenej organizácie na výchovu 
a vzdelávanie – skupina 05.2. 
Osvedčenie je vydaný v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. 
v nadväznosti na § 24 vyhl. č. 508/2009 Z. z.

Aká je platnosť 
vydaného osvedčenia?

Do absolvovania AOP a LPP 
(minimálne 1x za 5 rokov).

Čo musím absolvovať, 
aby som získal 
odbornú spôsobilosť?

Základnú odbornú prípravu v zmysle § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. 
v nadväznosti na príl. č. 7 vyhl. č. 356/2007 Z. z. a potom každých 
5 rokov aktualizačnú odbornú prípravu (AOP). 

Kde ju môžem získať? U oprávnenej organizácie na výchovu a vzdelávanie 
– skupina 06.1.

Ako dlho trvá odborná 
príprava?

Podľa typu motorového vozíka v prílohe č. 7 vyhlášky 
č. 356/2007 Z. z. 
Pre AOP je to 8 hodín bez rozdielu typu vozíka.

Akú zdravotnú 
spôsobilosť 
potrebujem?

Lekársku preventívnu prehliadku (LPP) – lekársky posudok 
o zdravotnej spôsobilosti na prácu nie starší ako 6 mesiacov 
(posudok o ZS).

Aký doklad potrebujem 
na to, aby som mohol 
obsluhovať motorový 
vozík?

Preukaz, ktorý získam u oprávnenej organizácie na výchovu 
a vzdelávanie – skupina 06.1 po absolvovaní základnej 
odbornej prípravy a následnom overení vedomostí 
a predložení posudku o ZS. Absolvovanú AOP mi dátumom 
označia v preukaze u oprávnenej organizácie na výchovu 
a vzdelávanie – skupina 06.1. 
Preukaz je vydaný v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z.

Aká je platnosť 
vydaného preukazu?

Do absolvovania AOP a LPP 
(minimálne 1x za 5 rokov).
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Montáž 
a demontáž 
lešenia 
(lešenári)

Práca vo výške 1,5 m 
a viac nad povrchom zeme 
pomocou špeciálnej horolezeckej 
a speleologickej techniky

Čo musím absolvovať, 
aby som získal 
odbornú spôsobilosť?

Základnú odbornú prípravu v zmysle § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. 
v nadväznosti na príl. č. 8 vyhl. č. 356/2007 Z. z. a potom každých 
5 rokov aktualizačnú odbornú prípravu (AOP). 

Kde ju môžem získať? U oprávnenej organizácie na výchovu a vzdelávanie 
– skupina 07.1.

Ako dlho trvá odborná 
príprava?

Podľa prílohy č. 8 vyhlášky č. 356/2007 Z. z. 
Pre AOP je to 8 hodín.

Akú zdravotnú 
spôsobilosť 
potrebujem?

Lekársku preventívnu prehliadku (LPP) – lekársky posudok 
o zdravotnej spôsobilosti na prácu nie starší ako 6 mesiacov 
(posudok o ZS).

Aký doklad potrebujem 
na to, aby som mohol 
pracovať vo výške 1, 5 
m a viac nad povrchom 
zeme pomocou 
špeciálnej horolezeckej 
a speleologickej 
techniky?

Preukaz, ktorý získam u oprávnenej organizácie na výchovu 
a vzdelávanie – skupina 07.1 po absolvovaní základnej 
odbornej prípravy a následnom overení vedomostí 
a predložení posudku o ZS. Absolvovanú AOP mi dátumom 
označia v preukaze u oprávnenej organizácie na výchovu 
a vzdelávanie – skupina 07.1. 
Preukaz je vydaný v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z.

Aká je platnosť 
vydaného preukazu?

Do absolvovania AOP a LPP 
(minimálne 1x za 5 rokov).

Čo musím absolvovať, 
aby som získal 
odbornú spôsobilosť?

Základnú odbornú prípravu v zmysle § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. 
v nadväznosti na príl. č. 8 vyhl. č. 356/2007 Z. z. a potom každých 
5 rokov aktualizačnú odbornú prípravu (AOP).

Kde ju môžem získať? U oprávnenej organizácie na výchovu a vzdelávanie 
– skupina 07.2.

Ako dlho trvá odborná 
príprava?

Podľa prílohy č. 8 vyhlášky č. 356/2007 Z. z. 
Pre AOP je to 8 hodín.

Akú zdravotnú 
spôsobilosť 
potrebujem?

Lekársku preventívnu prehliadku (LPP) – lekársky posudok 
o zdravotnej spôsobilosti na prácu nie starší ako 6 mesiacov 
(posudok o ZS).

Aký doklad potrebujem 
na to, aby som mohol 
vykonávať montáž 
a demontáž lešenia?

Preukaz, ktorý získam u oprávnenej organizácie na výchovu 
a vzdelávanie – skupina 07.2 po absolvovaní základnej 
odbornej prípravy a následnom overení vedomostí 
a predložení posudku o ZS. Absolvovanú AOP mi dátumom 
označia v preukaze u oprávnenej organizácie na výchovu 
a vzdelávanie – skupina 07.2. 
Preukaz je vydaný v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z.

Aká je platnosť 
vydaného preukazu?

Do absolvovania AOP a LPP 
(minimálne 1x za 5 rokov).
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Obsluha vybraných 
poľnohospodárskych 

strojov a zariadení 
(samochodné rezačky, obilné 

kombajny, špeciálne stroje na 
zber poľnohospodárskych plodín)

Obsluha vybraných 
stavebných strojov a zariadení

  stroje a zariadenia na zemné práce (dozér, rýpadlo a hĺbidlo, nakladací 
a vykladací stroj, fréza a ryhovač, skrejper, rúrový ukladač, valec),

  stroje a zariadenia na výrobu, spracovávanie a presun betónových zmesí 
(betonárka),

  ostatné stroje a zariadenia (špeciálny motorový snehový stroj, kompresor).

Čo musím absolvovať, 
aby som získal 
odbornú spôsobilosť?

Základnú odbornú prípravu v zmysle § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. 
v nadväznosti na príl. č. 9 vyhl. č. 356/2007 Z. z. a potom každých 
5 rokov aktualizačnú odbornú prípravu (AOP).

Kde ju môžem získať? U oprávnenej organizácie na výchovu a vzdelávanie 
– skupina 08.1.

Ako dlho trvá odborná 
príprava?

Min. 16 hodín. 
Pre AOP sú to 6 hodiny.

Akú zdravotnú 
spôsobilosť 
potrebujem?

Lekársku preventívnu prehliadku (LPP) – lekársky posudok 
o zdravotnej spôsobilosti na prácu nie starší ako 6 mesiacov 
(posudok o ZS).

Aký doklad potrebujem 
na to, aby som mohol 
obsluhovať vybrané 
stavebné stroje 
a zariadenia?

Písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania, ktorý 
získam u oprávnenej organizácie na výchovu a vzdelávanie 
– skupina 08.1 po absolvovaní základnej odbornej prípravy 
a následnom overení vedomostí a predložení posudku o ZS. 
O absolvovaní AOP mi vydajú písomný doklad o absolvovaní 
AOP u oprávnenej organizácie na výchovu a vzdelávanie – 
skupina 08.1. 
Doklad je vydaný v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z.

Aká je platnosť 
vydaného písomného 
dokladu?

Do absolvovania AOP a LPP 
(minimálne 1x za 5 rokov).

Čo musím absolvovať, 
aby som získal 
odbornú spôsobilosť?

Základnú odbornú prípravu v zmysle § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. 
v nadväznosti na príl. č. 10 vyhl. č. 356/2007 Z. z. a potom každých 
5 rokov aktualizačnú odbornú prípravu (AOP). 

Kde ju môžem získať? U oprávnenej organizácie na výchovu a vzdelávanie 
– skupina 09.1.

Ako dlho trvá odborná 
príprava?

Min. 16 hodín. 
Pre AOP sú to 6 hodiny.

Akú zdravotnú 
spôsobilosť 
potrebujem?

Lekársku preventívnu prehliadku (LPP) – lekársky posudok 
o zdravotnej spôsobilosti na prácu nie starší ako 6 mesiacov 
(posudok o ZS).

Aký doklad potrebujem 
na to, aby som mohol 
obsluhovať vybrané 
poľnohospodárske 
stroje a zariadenia?

Písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania, ktorý 
získam u oprávnenej organizácie na výchovu a vzdelávanie 
– skupina 09.1 po absolvovaní základnej odbornej prípravy 
a následnom overení vedomostí a predložení posudku o ZS. 
O absolvovaní AOP mi vydajú písomný doklad o absolvovaní 
AOP u oprávnenej organizácie na výchovu a vzdelávanie – 
skupina 09.1. 
Doklad je vydaný v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z.

Aká je platnosť 
vydaného písomného 
dokladu?

Do absolvovania AOP a LPP 
(minimálne 1x za 5 rokov).
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Obsluha 
ručnej 

motorovej 
reťazovej píly 

pri ťažbe dreva

Obsluha vybraných 
lesníckych strojov

  vyťahovače, univerzálne a špeciálne  
traktory používané pri sústreďovaní  
dreva, kolesové a pásové vyvážacie  
súpravy na drevo a drevné sortimenty, stabilné 
lanové dopravné zariadenia v lesníctve,

  jednoúčelové a viacúčelové zariadenia  
na ťažbu, odvetvovanie, krátenie 
a odkôrňovanie stromov  
a drevných sortimentov.

Čo musím absolvovať, 
aby som získal 
odbornú spôsobilosť?

Základnú odbornú prípravu v zmysle § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. 
v nadväznosti na príl. č. 11 vyhl. č. 356/2007 Z. z. a potom každých 
5 rokov aktualizačnú odbornú prípravu (AOP).

Kde ju môžem získať? U oprávnenej organizácie na výchovu a vzdelávanie  
– skupina 10.1.

Ako dlho trvá odborná 
príprava?

Min. 16 hodín. 
Pre AOP sú to 6 hodiny.

Akú zdravotnú 
spôsobilosť 
potrebujem?

Lekársku preventívnu prehliadku (LPP) – lekársky posudok 
o zdravotnej spôsobilosti na prácu nie starší ako 6 mesiacov 
(posudok o ZS).

Aký doklad potrebujem 
na to, aby som mohol 
obsluhovať vybrané 
lesnícke stroje?

Písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania, ktorý 
získam u oprávnenej organizácie na výchovu a vzdelávanie 
– skupina 10.1 po absolvovaní základnej odbornej prípravy 
a následnom overení vedomostí a predložení posudku o ZS. 
O absolvovaní AOP mi vydajú písomný doklad o absolvovaní 
AOP u oprávnenej organizácie na výchovu a vzdelávanie – 
skupina 10.1.
Doklad je vydaný v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z.

Aká je platnosť 
vydaného písomného 
dokladu?

Do absolvovania AOP a LPP 
(minimálne 1x za 5 rokov).

Čo musím absolvovať, 
aby som získal 
odbornú spôsobilosť?

Základnú odbornú prípravu v zmysle § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. 
v nadväznosti na príl. č. 11 vyhl. č. 356/2007 Z. z. a potom každých 
5 rokov aktualizačnú odbornú prípravu (AOP). 

Kde ju môžem získať? U oprávnenej organizácie na výchovu a vzdelávanie  
– skupina 10.2.

Ako dlho trvá odborná 
príprava?

Podľa prílohy č. 11 vyhlášky č. 356/2007 Z. z. 
Pre AOP je to 8 hodín.

Akú zdravotnú 
spôsobilosť 
potrebujem?

Lekársku preventívnu prehliadku (LPP) – lekársky posudok 
o zdravotnej spôsobilosti na prácu nie starší ako 6 mesiacov 
(posudok o ZS).

Aký doklad potrebujem 
na to, aby som mohol 
obsluhovať ručnú 
motorovú reťazovú 
pílu pri ťažbe dreva?

Preukaz, ktorý získam u oprávnenej organizácie na výchovu 
a vzdelávanie – skupina 10.2 po absolvovaní základnej 
odbornej prípravy a následnom overení vedomostí 
a predložení posudku o ZS. Absolvovanú AOP mi dátumom 
označia v preukaze u oprávnenej organizácie na výchovu 
a vzdelávanie – skupina 10.2. 
Preukaz je vydaný v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z.

Aká je platnosť 
vydaného preukazu?

Do absolvovania AOP a LPP 
(minimálne 1x za 5 rokov).
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Obsluha 
ručnej motorovej 
reťazovej píly 
pri inej činnosti 
ako ťažba dreva

Čo musím absolvovať, 
aby som získal 
odbornú spôsobilosť?

Základnú odbornú prípravu v zmysle § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. 
v nadväznosti na príl. č. 11 vyhl. č. 356/2007 Z. z. a potom každých  
5 rokov aktualizačnú odbornú prípravu (AOP).

Kde ju môžem získať? U oprávnenej organizácie na výchovu a vzdelávanie  
– skupina 10.3.

Ako dlho trvá odborná 
príprava?

Podľa prílohy č. 11 vyhlášky č. 356/2007 Z. z. 
Pre AOP je to 6 hodín.

Akú zdravotnú 
spôsobilosť 
potrebujem?

Lekársku preventívnu prehliadku (LPP) – lekársky posudok 
o zdravotnej spôsobilosti na prácu nie starší ako 6 mesiacov 
(posudok o ZS).

Aký doklad potrebujem 
na to, aby som mohol 
obsluhovať ručnú 
motorovú reťazovú 
pílu pri inej činnosti 
ako ťažba dreva?

Preukaz, ktorý získam u oprávnenej organizácie na výchovu 
a vzdelávanie – skupina 10.3 po absolvovaní základnej 
odbornej prípravy a následnom overení vedomostí 
a predložení posudku o ZS. Absolvovanú AOP mi dátumom 
označia v preukaze u oprávnenej organizácie na výchovu 
a vzdelávanie – skupina 10.3. 
Preukaz je vydaný v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z.

Aká je platnosť 
vydaného preukazu?

Do absolvovania AOP a LPP 
(minimálne 1x za 5 rokov).

Opakované oboznamovanie  
(školenia) zamestnancov

Opakované oboznamovanie (školenia) zamestnancov sú vykonávané  
v zmysle § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. v periodicite min. 1x za 2 roky. V prípade nie-
ktorých zdvíhacích zariadení je periodicita 1x za 12 mesiacov v zmysle § 3 vyhlášky 
č. 147/2013 Z. z. V prípade niektorých plynových zariadení je periodicita 1x za 1 rok 
v zmysle bodu 9 prílohy č. 4 nariadenia vlády č. 393/2006 Z. z. V prípade niektorých 
tlakových zariadení je periodicita 1x za 1 rok v zmysle § 10 bod 3 nariadenia vlády  
č. 355/2006 Z. z.

Zdravotná spôsobilosť 
na prácu

Zdravotná spôsobilosť na prácu sa posudzuje na základe výsledku lekárskej preven-
tívnej prehliadky vo vzťahu k práci. Zdravotná spôsobilosť na prácu sa preukazuje 
lekárskym posudkom nie starším ako šesť mesiacov. Vzor lekárskeho posudku  
je uvedený v prílohe č. 3c k zákonu č. 355/2007 Z. z.

Bezpečnostnotechnická 
požiadavka

Požiadavka upravujúca technické riešenie a spôsob prevádzky a kontroly technic-
kého zariadenia ustanovená právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaiste-
nie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo požiadavka posúdená a uvedená 
právnickou osobou oprávnenou na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti 
technických zariadení podľa § 14 zákona č. 124/2006 Z. z. (v príručke len „oprávnená 
právnická osoba“) v odbornom stanovisku, ak požiadavky na technické zariadenie 
nie sú upravené právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci.

39



40 41

Národný inšpektorát práce

Národný inšpektorát práce (NIP) je podľa § 5 ods.1 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii 
práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi-
sov orgán štátnej správy v oblasti inšpekcie práce so sídlom v Košiciach.

NIP riadi a usmerňuje inšpekciu práce na Slovensku. Inšpekcia práce u zamestnáva-
teľov dozerá nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov, predpisov o bezpečnos-
ti a ochrane zdravia pri práci, dodržiavaním predpisov z oblasti sociálnej legislatívy 
v doprave a dodržiavaním zákazu nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce. 
Vyšetruje tiež okolnosti pracovných úrazov.

Inšpekcia práce sa ako súčasť verejnej správy usiluje plnohodnotne plniť svoje úlohy, 
medzi ktoré patrí aj propagácia a medializácia svojej činnosti a zvyšovanie povedo-
mia zamestnávateľov, zamestnancov ako aj širokej verejnosti v oblasti ochrany práce 
prostredníctvom rôznych nástrojov na zvyšovanie prevencie a osvety.

V rámci šírenia prevencie a osvety v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
a ďalších oblastí zameraných na ochranu práce spolupracuje NIP so zamestnávateľ-
mi, zamestnancami ako aj odbornými a záujmovými združeniami pri identifikovaní 
tém a konkrétnych aktivít a následnej príprave a realizovaní spoločných cieľov, vytvá-
raní propagačných materiálov ako aj zabezpečení ich následnej distribúcie.

Ďalšie dôležité informácie

Príslušnosť Inšpektorátu práce na vydávanie preukazov a osvedčení je podľa miesta 
overenia odborných vedomostí oprávnenou právnickou osobou.

Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa § 16 odseku 1 písm. 
b) zákona č. 124/2006 Z. z., je povinná vo svojej odbornej činnosti dodržiavať právne 
predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Ak fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. 
b) zákona č. 124/2006 Z. z., vo svojej odbornej činnosti závažným spôsobom alebo 
opakovane koná v rozpore s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, príslušný inšpektorát práce jej odoberie pre-
ukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z.  
Fyzická osoba, ktorej bol odobratý preukaz alebo osvedčenie, môže opätovne požia-
dať o ich vydanie najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplat-
nosti rozhodnutia o ich odobratí.

Preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. 
stráca platnosť aj ak sa fyzická osoba nepodrobila lekárskej preventívnej prehliadke 
vo vzťahu k práci podľa odseku 6 alebo ak podľa výsledku lekárskej preventívnej pre-
hliadky vo vzťahu k práci nemá zdravotnú spôsobilosť na prácu potrebnú na vykoná-
vanie činnosti, na ktorú mala vydané preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 
1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z., alebo ak fyzická osoba neabsolvovala aktualizačnú 
odbornú prípravu.



SLOVNAFT, a.s. 

SLOVNAFT, a.s., so sídlom v Bratislave je rafinérsko-petrochemická spoločnosť 
s ročným spracovaním 5,5 – 6 miliónov ton ropy. Spoločnosť okrem výroby, 
skladovania, distribúcie a veľkoobchodného predaja výrobkov z ropy disponuje 
najväčšou maloobchodnou sieťou v rámci Slovenskej republiky, zameranou na predaj 
motorových palív a mazív a na poskytovanie širokej škály služieb motoristom.

Rafinéria SLOVNAFT, a.s., sa po intenzívnej modernizácii vyznačuje vysokým 
stupňom konverzie a flexibility, vďaka čomu patrí v súčasnosti medzi tri 
najmodernejšie rafinérie v Európe. Inštalované konverzné procesy a veľkokapacitné 
hĺbkové odsírenie umožňujú výrobu výlučne bezsírnych motorových palív. 
Skladovacie kapacity, automatizovaný blending, plniace lávky pre autodopravu 
a železničnú dopravu, produktovod do dunajského prístavu a do obchodných 
terminálov jednej zahraničnej dcérskej spoločnosti – SLOVNAFT Polska S.A. 
– umožňujú aktívny marketing a pružnú logistiku motorových palív na území 
Slovenskej republiky a okolitých krajín. Vysoká kvalita produkcie je významnou 
konkurenčnou výhodou – až 80 % vyrobených motorových palív je exportovaných, 
prevažne na trhy členských krajín EÚ.

Jednou z hlavných priorít spoločnosti je neustále zvyšovanie úrovne bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci zamestnancov a dodávateľov. Spoločnosť systematicky 
riadi a kontroluje svoje riziká a kladie dôraz na preventívne opatrenia. Realizáciou 
pravidelných kontrol na pracoviskách a zvyšovaním povedomia zamestnancov 
prostredníctvom školení a workshopov predchádza vzniku nežiaducich udalostí. 
Spoločnosť realizuje rôzne projekty pre zvýšenie úrovne a skvalitnenie pracovných 
podmienok zamestnancov.

Trvalé zlepšovanie úrovne bezpečnosti na pracoviskách spoločnosť deklaruje 
implementovaným systémom manažérstva BOZP podľa medzinárodnej normy  
OHSAS 18001:2009.

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., získala v roku 2016 osvedčenie „Bezpečný podnik“, 
ktoré je udeľované Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR. Takto 
ocenený podnik predstavuje bezpečný podnik po všetkých stránkach, t. j. 
nielen v zmysle zaistenia BOZP a bezpečnosti technických zariadení, ale 
tiež po stránke zaistenia zdravých podmienok na pracovisku, protipožiarnej 
bezpečnosti, dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov 
a rozhodnutí správnych orgánov vo veciach životného prostredia.
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