
Zoznam písomných dokladov vydávaných inšpektorátom práce 

 
 osvedčenie revízneho technika vyhradených technických zariadení tlakových, 

 preukaz na obsluhu kotla I. až V. triedy, 

 osvedčenie na opravu kotla I. až V. triedy a na opravu potrubného vedenia na rozvod 

nebezpečnej kvapaliny s najvyšším dovoleným tlakom nad 1 MPa, 

 osvedčenie revízneho technika vyhradených technických zariadení zdvíhacích, 

 preukaz na obsluhu mobilného žeriava výložníkového typu a vežového žeriava 

výložníkového typu, 

 preukaz na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom, 

ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách, a s výškou zdvihu nad 1, 

5 m, 

 osvedčenie na opravu osobného výťahu a nákladného výťahu s povolenou dopravou 

osôb, 

 osvedčenie revízneho technika vyhradených technických zariadení plynových, 

 preukaz na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou 

ohrozenia (skupina A) pracujúcich s nebezpečnými plynmi okrem zariadení určených 

na zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových 

tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice) a zariadení určených na rozvod 

plynov, 

 osvedčenie na opravu vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou 

ohrozenia (skupina A) pracujúcich s nebezpečnými plynmi, 

 osvedčenie revízneho technika vyhradených technických zariadení elektrických. 

 

Zoznam písomných dokladov vydávaných osobou oprávnenou na výchovu 

a vzdelávanie 

 
 preukaz viazača bremien, 

 osvedčenie elektrotechnika, samostatného elektrotechnika a elektrotechnika na riadenie 

činností alebo na riadenie prevádzky na vyhradených technických zariadeniach 

elektrických, 

 preukaz obsluhy motorového vozíka, 

 preukaz na prácu vo výške vykonávanej podľa druhu špeciálnej techniky, 

 preukaz lešenára, 

 písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu vybraných 

stavebných strojov a zariadení so zameraním na BOZP, a to 

1. stroje a zariadenia na zemné práce (dozér, rýpadlo a hĺbidlo, nakladací a vykladací 

stroj, fréza a ryhovač, skrejper, rúrový ukladač, valec), 

2. stroje a zariadenia na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky), 

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

 písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu vybraných 

poľnohospodárskych strojov a zariadení so zameraním na BOZP, a to 

1. samochodné rezačky, 

2. obilné kombajny, 

3. špeciálne stroje na zber poľnohospodárskych plodín; 

 písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu vybraných lesníckych 

strojov a zariadení so zameraním na BOZP, a to 

1. vyťahovače, 



2. univerzálne a špeciálne traktory používané pri sústreďovaní dreva, 

3. kolesové a pásové vyvážacie súpravy na drevo a drevné sortimenty, 

4. stabilné lanové dopravné zariadenia v lesníctve, 

5. jednoúčelové a viacúčelové zariadenia na ťažbu, odvetvovanie, krátenie 

a odkôrňovanie stromov a drevných sortimentov, 

 preukaz na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva v rozsahu podľa 

druhu jej pohonu, 

 preukaz na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti v rozsahu podľa 

druhu jej pohonu. 

 

Poznámka: na ostatné stroje ako sú vyššie uvedené nie je potrebný doklad o odbornej 

spôsobilosti. 

 

 

 

 


