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Preverovanie odbornej spôsobilosti 
zamestnávate ľa  

v zmysle § 14 ods. a) zákona č. 124/2006 Z. 
z. v znení neskorších predpisov (ďalej len 
"zákon").  
 
Pri preverovaní odbornej spôsobilosti žiadate-
ľov v súlade s § 15 zákona č. 124/2006 Z. z. v 
znení neskorších predpisov overujeme plne-
nie požiadaviek všeobecne záväzných práv-
nych predpisov na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci a zaistenie bezpeč-
nosti technických zariadení u žiadateľov, 
ktorí vykonávajú opravy, údržbu, odborné pre-
hliadky a odborné skúšky vyhradených 
technických zariadení - "VTZ"   a plnenie 
tlakových nádob na dopravu plynov vrátane 
nádrží motorových vozidiel plynom.  
 
Overovanie sa uskutočňuje za účelom vyda-
nia oprávnenia na činnosti, ktoré sú vykoná-
vané na VTZ. 

 

Preverovanie odbornej spôsobilosti 
fyzických osôb 

Certifikáciu osôb podľa normy STN EN ISO/
IEC 17024:2004 Vám ponúka Certifikačný 
orgán pre certifikáciu osôb v TSÚ Piešťany, 
š.p., CERTICOS.  
 
Podľa rozsahu akreditácie overuje odbornú 
spôsobilosť fyzickej osoby na vykonávanie 
odborných prehliadok a skúšok na TZ u revíz-
nych technikov podľa § 16; obsluhy podľa § 
17 a opráv podľa § 18 zákona 124/2006 Z.z. v 
znení neskorších predpisov, vyhlášky 
508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
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OVEROVANIE PLNENIA POŽIADA-
VIEK BEZPEČNOSTI TECHNICKÝCH 

ZARIADENÍ 

 

TSÚ Piešťany, š.p., je oprávnená právnická 
osoba pre overovanie plnenia požiadaviek 
bezpečnosti technických zariadení v zmysle 
§ 14 ods. 1 zákona 124/2006 Z.z. o bez-
pečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení 
neskorších predpisov. 

Cieľom overovania technických požiadaviek 
je zvýšenie bezpečnosti technických zaria-
dení označovaných podľa vyhlášky MPSVR 
SR 508/2009 ako vyhradené technické za-
riadenia (VTZ). 

 

POVERENIE NA VÝKON SLUŽBY 

 

• Oprávnenie OPO-0001/2010 od Národ-
ného inšpektorátu práce na overovanie 
plnenia požiadaviek bezpečnosti tech-
nických zariadení. 

• Osvedčenie o akreditácii I-007         
Inšpek čného orgánu  TSÚ Piešťany, 
š.p., vydané Slovenskou národnou 
akreditačnou službou SNAS. 

• Osvedčenie o akreditácii O-018 Certifi-
kačného orgánu osôb - CERTICOS 
vydané Slovenskou národnou akredi-
tačnou službou SNAS. 

Overovanie plnenia požiadaviek 
bezpečnosti technických zariadení v 

zmysle § 14 ods. 1 zah ŕňa  

a) overovanie odbornej spôsobilosti za-
mestnávate ľa na odborné prehliadky a 
odborné skúšky a opravy vyhradeného 
technického zariadenia, plnenia tlakovej 
nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia 
nádrží motorového vozidla plynom a vydá-
vanie oprávnení na tieto činnosti, 
 
b) vykonávanie prehliadky, riadenie a vy-
hodnocovanie alebo vykonávanie opakova-
nej úradnej skúšky a inej skúšky na vyhra-
dených technických zariadeniach  vráta-
ne označenia vyhradeného technického 
zariadenia a vydávanie príslušných dokla-
dov, 
 
c) overovanie odbornej spôsobilosti fy-
zickej osoby  na skúšky, odborné prehliad-
ky a odborné skúšky, opravy a na obsluhu 
vyhradených technických zariadení a vydá-
vanie dokladu o overení odborných vedo-
mostí na túto činnosť vydáva inšpektorát 
práce, 
 
d) posudzovanie, či technické zariadenia, 
materiál, projektová dokumentácia stavieb 
s technickým zariadením a jej zmeny, do-
kumentácia technických zariadení a tech-
nológií spĺňajú požiadavky bezpe čnosti a 
ochrany zdravia pri práci  a vydávanie 
odborného stanoviska. 

Úradná skúška 

• Pred uvedením vyhradeného technic-
kého zariadenia do prevádzky. 

• Po ukončení inštalácie na mieste bu-
dúcej prevádzky a po ukončení rekon-
štrukcie, ak ide o VTZ plynové. 

• Po ukončení opravy tlakového celku 
zváraním pri vyhradených tlakových a 
plynových zariadeniach. 

Posudzovanie strojov  

po ich inštalácii, pred prvým použitím a po 
ich inštalovaní na novom mieste v zmysle 
§ 4 a § 5 Nariadenia vlády SR č. 392/2006 
Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách pri používaní 
pracovných prostriedkov.  

 
Posudzovanie dokumentácie tech-

nických zariadení a technológií  

či spĺňajú požiadavky bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci a vydávanie od-
borného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 
písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení 
neskorších predpisov. 
 

Posudzovanie bezpe čnostných pa-
rametrov tvárniacich strojov  

počas prevádzky v zmysle čl. 7.3 Zmeny 4 
STN 21 0700: 1985 „Tvárniace stroje. 
Všeobecné bezpečnostné požiadavky na 
konštrukciu tvárniacich strojov". 
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