
                         IVTZ s.r.o., Somolického 3, 960 01 Zvolen, IČO: 47829877, DIČ: 2024110286 
 

P R I H L Á Š K A  

na overenie odborných vedomostí fyzických osôb podľa § 16  zákona č. 124/2006 Z. z. *alebo podľa § 8a zákona č. 51/1988 Zb. * 
na činnosť podľa § 21, § 22, § 23, § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

 

Organizácia: ........................................................................................................................................................ 

Adresa: .................................................................IČO: ............................ IČ DPH:  ............................................. 

Prihlasovaný (meno, priezvisko, titul): ......................................................................................................................    

Trvalý pobyt: .............................................................................. Dátum narodenia: ..........................................                            
Číslo OP:  ................................... Tel.: ........................................ E-mail: ............................................................ 

Druh skúšky:       základná*        opravná*               rozšírenie*             po strate platnosti* 

Požadovaný druh a rozsah: 

DRUH odbornej spôsobilosti: 

    
E 

 
Revízny technik vyhradeného 
technického zariadenia elektrického 
podľa § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

 
E21 

 
Elektrotechnik podľa § 21 vyhlášky č. 
508/2009 Z. z. 

 
E22 

 
Samostatný elektrotechnik podľa § 
22 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.  

 
E23 

 
Elektrotechnik na riadenie činnosti 
alebo na riadenie prevádzky podľa § 
23 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

 
Poznámka: Požadovaný druh a rozsah odbornej 
spôsobilosti zakrúžkovať.  

 

 

 

Číslo pôvodného osvedčenia:* 
..................................................................................... 

 
Údaje o odbornom vzdelaní, odbornej praxi a absolvovaní odbornej prípravy: ................................................ 

................................................................................................................................................................................
(názov školy, zameranie, rok ukončenia, počet rokov odbornej praxe pri akej činnosti) 

   
o Súhlasím so spracovaním a zverejnením mena a priezviska, trvalého pobytu, evidenčného čísla certifikátu a 

dátumom vydania certifikátu na webovej stránke IVTZ s.r.o.; (www.ivtz.sk) v zozname vydaných certifikátov. 

               Áno        Nie   

 

Vo Zvolene: .............................. 

 
 

        Podpis prihlasovaného     odtlačok pečiatky a podpis zástupcu 

                                                                                                                     prihlasujúcej organizácie** 
*   nehodiace sa prečiarknite 
** ak prihlásený nie je zamestnaný, údaje o odbornej praxi potvrdí organizácia, v ktorej vykonal odbornú prípravu 

 

ROZSAH odbornej spôsobilosti: 

Skupiny zariadení: Triedy objektov: 

 
E1 

 
Technické zariadenie 
elektrické bez 
obmedzenia napätia 
vrátane bleskozvodu 

A Objekt bez nebezpečenstva výbuchu 

B Objekt s nebezpečenstvom výbuchu 

 
B1 

 
Objekt s nebezpečenstvom výbuchu 
iba v rozsahu elektrického zariadenia 
elektrického v regulačnej stanici 
plynu 

 
E2 

Technické zariadenie 
elektrické s napätím 
do 1000V vrátane 
bleskozvodu 

C1 Hlbinné bane - plynujúce 

C2 Hlbinné bane – neplynujúce 
s výskytom horľavého prachu 

 
C3 

 
Ostatné objekty v podzemí 

 
E3 

Bleskozvody (platí 
zákon č. 51/1988 Zb.) 

 
C4 

 
Uhoľné lomy 

 
E4 

 
Elektrický stroj, 
prístroj, rozvádzač 

 
C5 

Objekty určené na prieskum a ťažbu 
ropy a horľavého zemného plynu, 
alebo uskladňovanie plynov alebo 
kvapalín v podzemných priestoroch 
a prírodných horninových štruktúrach 

E5 Elektrické prípojky nn C6 Ostatné objekty na povrchu 


