
Názov a sídlo oprávnenej osoby na VaV: MANI Konzult, Daxnerova 1188/10, 050 01 Revúca 

Názov vzdelávacej aktivity: 08.1  Výchova a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu vybraných 

stavebných strojov a zariadení    Číslo oprávnenia: VVZ-0124/09-08.1 

 

 

ŽIADOSŤ 
o prijatie do kurzu obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení v zmysle § 16 zákona NR SR 

č.: 124/2006 Z.z. o BOZP v platnom znení, vyhl. MPSVaR č. 356/2007 Z.z. v súlade s Vyhl. MSv č. 77/65 Zb. 

K tejto žiadosti do základného kurzu je potrebné priložiť 1 ks fotografie o rozmere 3,5 x 3 cm 
 

A) Žiadam o prijatie na základné vzdelávanie a vykonanie skúšky na získanie preukazu obsluhy vybraných 
stavebných strojov 

 

  SKUPINY : ................................................ 
 
B) Žiadam o prijatie na rozšírenie preukazu obsluhy vybraných stavebných strojov zariadení 
 

  SKUPINY : ................................................ 

 

PRIEZVISKO:............................................................. MENO:....................................................... 
 

DÁTUM NARODENIA:..................................................  
 

TRVALÝ POBYT:...................................................................................................PSČ...................... 
 

VODIČSKÝ PREUKAZ ČÍSLO:...................................... SKUPINA:................................................. 
 

VODIČSKÝ PREUKAZ VYDAL:........................................................... DŇA:................................... 
 

VLASTNÍM PREUKAZ STROJNÍKA ČÍSLO:.........................................  SKUPINY:........................... 
 
Vyhlasujem,  že  nie  som  nespoľahlivý,  nebola  mi  zakázaná  činnosť,  na  ktorú  žiadam  oprávnenie  a  že  netrpím  

žiadnou  utajenou  telesnou  alebo  duševnou  chorobou,  ktorá  by  ma  robila  neschopným  vykonávať  činnosť,  na  
ktorú  žiadam oprávnenie. Som si vedomý následkov nepravdivosti tohoto  vyhlásenia.  
V zmysle zákona NR SR č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov dávam súhlas výchovnej a vzdelávacej organizácii, 
aby sa moje osobné údaje použili na evidenciu a vydanie preukazu na stavebné stroje 
 
 

V...........................................  dňa................................ ................................................................ 
         Podpis žiadateľa 
 

 

ZAMESTNÁVATEĽ:............................................................................................................................ 
 

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

V...........................................  dňa................................ ................................................................ 
         Podpis a pečiatka zamestnávateľa 
 

 
SPRÁVA O LEKÁRSKOM VYŠETRENÍ 

 
Žiadateľ bol vyšetrený a uznaný spôsobilým – nespôsobilým obsluhovať vybrané stavebné stroje. 
 
Poznámka: Ak je zamestnanec spôsobilý obsluhovať vybrané stavebné stroje len s používaním okuliarov, je to potrebné 
vyznačiť. Ak podľa výsledku prehliadky je možné očakávať, že sa spôsobilosť zamestnanca obsluhovať vybrané stavebné 
stroje zhorší,  

je potrebné navrhnúť opätovné lekárske vyšetrenie najneskôr do:.......................................................................... 

 

 
V...........................................  dňa................................ ................................................................ 
         Podpis a pečiatka lekára 



 

 

ZÁZNAM O PRIEBEHU ZÁVEREČNÉHO OVEROVANIA VEDOMOSTÍ OBSLUHY 

VYBRANÝCH STAVEBNÝCH STROJOV A ZARIADENÍ 

 

Skúšobný - testovací hárok 

 
Zamestnávateľ:.................................................................... Odborná spôsobilosť:........................ 

 
Priezvisko a meno:................................................................ Podpis:............................................ 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

a                     

b                     

c                     

 

 
Miesto:.........................................  Dátum:................................  Číslo testu:............... 

Počet správnych odpovedí:................  Počet nesprávnych odpovedí:....................... 

Hodnotenie písomnej časti - testu:   Vyhovel nevyhovel 

Ústna skúška: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Hodnotenie ústnej časti skúšky:   Vyhovel nevyhovel 

 

Celkové hodnotenie:    Vyhovel nevyhovel  

 

Skúšobná komisia: 

Predseda: Viktor Berente   

Členovia : ........................................................................ 

                 ........................................................................   

 

 

................................................................................. 
Podpis predsedu skúšobnej komisie 


