PRIHLÁŠKA
Na odbornú skúšku na obsluhu stavebných strojov pre BANSKÝ PRIESTOR

a) Priezvisko:_________________________________ Meno: _____________________________
Trvalé bydlisko: ________________________________________________________________
Dátum narodenia: ________________________ OP číslo: ______________________________
Osobné
údaje
uchádzača

Vodič. preukaz č.: ______________________________ skup.:__________________________
Kontakt- telefónne číslo: ____________________________ e-mail: _______________________
b) Prihlasujem sa na odb. skúšku pre obsluhu strojov: _____________________________________
______________________________________________________________________________
skupiny ____________________ s druhom pohonu: spaľovacím – elektrickým *)
c) Vlastním preukaz strojníka série _______________ evidenčné číslo __________
Nevlastním a nikdy som nevlastnil preukaz strojníka. *)
d) Prehlasujem, že netrpím utajenou chorobou a súdom nemám zakázanú
obsluhu stavebných strojov.
Svojim podpisom dávam súhlas so spracovaním osobných údajov podľa platnej legislatívy.

V_______________

dňa: ____________
_________________
podpis žiadateľa

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Firma

e) Adresa zamestnávateľa ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Skupiny
strojov

1. Dozéry a traktory kolesové
2. Dozéry a traktory pásové
3. Špeciálne ťahače staveb.mechanizmov
4. Lopatové rýpadlá kolesové
5. Lopatové rýpadlá pásové
6. Korčekové rýpadlá
7. Korčekové hlbidlá
8. Frézy a ryhovače
9. Nakladacie a vykladacie stroje kolesové
10. Nakladacie a vykladacie stroje pásové
11. Autogradery a graderelevátory
12. Motorové skrapery
13. Skrapery s pásovým ťahačom

14. Rúrové ukladače
15. Cestné valce
16. Stroje na úpravu a spracovanie hornín
17. Špeciálne motorické snehové stroje
18. Kompresory
19. Betonárne
20. Autodomiešavače a automiešače
21. Čerpadlá betónových zmesí
22. Pojazdné elektrocentrály
23. Stroje pre napínanie pred.výstuže
24. Obalovacie súpravy živičných zmesí
25. Ukladače živičných zmesí (finišery)
26. Lomové vŕtačky

*) Nehodiace sa prečiarknite!
Žiadateľ priloží k prihláške : fotografiu 3,0 x 3,5 cm, nepoužitú platné osobné doklady uvedené pod a) a c).
Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe v zmysle § 13 ods.1 písmeno c) zákona č. 18/2018 Z.z. a § 4 ods.1 vyhlášky 356/2007 Z.z..

PROTOKOL O SKÚŠKE

Vyjadrenie skúšobnej komisie:
Uchádzač _________________________________ Dát. narodenia _____________________
priezvisko a meno
absolvoval odbornú skúšku spôsobilosti k obsluhe stavebných strojov
pre _______________________________________ s pohonom : spaľovacím – elektrickým*)

Menovaný je spôsobilý uvedenej skupiny bez obmedzenia – s obmedzením na *)
___________________________________________________________________________

Celkové hodnotenie

VYHOVEL

NEVYHOVEL *)

V____________ dňa: ____________

______________________________
člen skúšobnej komisie

_____________________________
člen skúšobnej komisie

________________________________
predseda skúšobnej komisie

*) nehodiace sa prečiarknite

