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  P R I H L Á Š K A ( c i v i l n ý  s e k t o r )  

na získanie odbornej spôsobilosti elektrotechnikov  
podľa §21, §22, §23 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

 

Na termín: 

 
 

1. Údaje o zamestnávateľovi / obchodný názov FO podnikateľa 

 
 

2. Údaje o žiadateľovi 
titul, meno a priezvisko telefónne číslo 

  
dátum narodenia miesto narodenia číslo a séria občianskeho preukazu 

   
presná adresa trvalého bydliska (ulica, číslo, PSČ, mesto/obec) email 

  
 

3. Údaje o požadovanom rozsahu odbornej spôsobilosti 
Odborná príprava a záverečné overenie odborných vedomostí žiadateľa na získanie odbornej spôsobilosti v rozsahu činnosti na VTZ 
elektrických do 1000 V AC a 1500 V DC, v objektoch triedy A – bez nebezpečenstva výbuchu 

Paragraf 
vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

 § 21 Elektrotechnik 

 § 22 Samostatný elektrotechnik 

 § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky 

Doterajšia odborná spôsobilosť/ 
ev. číslo platného osvedčenia  

Skúšobný orgán/dátum 
skúšky/platnosť  

 

4. Údaje o dosiahnutom vzdelaní 
Názov a miesto 

absolvovanej školy 
Číslo a názov odboru, 

špecializácie  
Rok ukončenia 

Druh záverečnej 
skúšky, dokladu 

    

    

 
Informačná povinnosť prevádzkovateľa v súvislosti s ochranou osobných údajov 

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s  § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“). 
Prevádzkovateľ Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Demänová 393, 031 06 Liptovský Mikuláš 6 získava a spracúva osobné údaje 
dotknutej osoby ako zákonnú požiadavku na účely výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce na základe § 16 ods. 3) Zákona č. 124/2006 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 4 vyhlášky MPSVaR SR 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. Osobné údaje ste povinný na základe tejto zákonnej 
požiadavky poskytnúť v opačnom prípade nie je možné zúčastniť sa tejto výchovno-vzdelávacej aktivity. Osobné údaje nebudú sprístupnené 
príjemcom v tretej krajine. Po uplynutí zákonnej lehoty na uchovávanie osobných údajov prevádzkovateľ tieto bezodkladne zlikviduje. Máte právo 
požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných 
údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov. Máte právo podať návrh na začatie konania podľa 
§ 100 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

 
 
V ............................................................................................................................................................, dňa ........................................................................................... ................................................................................................................................................ 
 podpis  
 

K vyplnenej prihláške na získanie OSE je potrebné predložiť tieto doklady: 

- pre rozšírenie OSE - predchádzajúce osvedčenie; 

- originál a kópia platného lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k práci nie staršieho ako 6 mesiacov; 

- potvrdenie o doposiaľ vykonávanej elektrotechnickej praxi na elektrickej inštalácii/zariadení; 

- fotokópiu (neoverenú) o najvyššom nadobudnutom odbornom elektrotechnickom vzdelaní; 

- žiadateľ musí preukázať totožnosť občianskym preukazom; 
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Z Á Z N A M1) 
o absolvovaní odbornej prípravy a záverečnom overení odborných vedomostí 

uchádzača o získanie odbornej spôsobilosti elektrotechnikov podľa §21, §22, §23 
vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

 

 

 

Titul, meno a priezvisko:  

Dátum a miesto narodenia:  

Číslo občianskeho preukazu:  

Trvalé bydlisko:  

 

 

Menovaný/á v dňoch .................................................................................................................................................................. absolvoval/a odbornú prípravu a záverečné overenie 
odborných vedomostí OSE – skupina 05.1 v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a 
vyhlášky      č. 356/2007 Z. z. na získanie odbornej spôsobilosti podľa: 

Paragraf2) 

 § 21 Elektrotechnik 

 § 22 Samostatný elektrotechnik 

 § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky 

 

Odborná príprava a záverečné overenie odborných vedomostí boli vykonané v akreditovanom Školiacom 

pracovisku elektrotechnikov, Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika so sídlom v Demänovej 393, 

031 06 Liptovský Mikuláš, na základe oprávnenia na výchovu a vzdelávanie ev. č.: VVZ-000183-06-05.1 

vydané NIP SR dňa 26. 2. 2007. 

 

 

Účastníkovi výchovy a vzdelávania boli vydané dokumenty (osvedčenie + záznam o priebehu záverečného 
overenia vedomostí) podľa § 27 ods. 13, písm. g) zákona č. 124/2006 Z. z.   
 

Evidenčné číslo osvedčenia a záznamu o priebehu záverečného overenia vedomostí: 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
V Liptovskom Mikuláši, 

 

Ing. Rudolf HUNA 
Miesto a dátum pečiatka 

 
odborný garant - podpis 

 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1) Záznam vyplní odborný garant po splnení podmienok podľa predložených dokladov a  po preverení totožnosti podľa OP;  
2) Uviesť dosiahnutú odbornú spôsobilosť podľa predložených dokladov;  

 označiť požadovaný § odbornej spôsobilosti;  
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