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Požiadavky na výkon revízneho technika z pohľadu  
�árodného inšpektorátu práce 

Ing. Michal HORŇÁK, Národný inšpektorát práce 

�enahraditeľnosť revízneho technika v rámci zaistenia bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení  

V zmysle § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon 

č. 124/2006 Z. z.“) zamestnávateľ môže užívať stavby, ich súčasti a pracovné priestory, 

prevádzkovať pracovné prostriedky a používať pracovné postupy, len ak zodpovedajú 

predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sú dodržané podmienky, 

ktoré vymedzil ich projektant, konštruktér, tvorca alebo výrobca a po vykonaní údržby, 

prehliadok, kontrol, skúšok, úradných skúšok alebo odborných prehliadok a odborných 
skúšok ustanovených osobitnými predpismi alebo technickou dokumentáciou výrobcu. 

V zmysle § 2 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 

zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 

technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení 

neskorších predpisov (ďalej „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“) sa technické zariadenia 

rozdeľujú na elektrické, tlakové, zdvíhacie a plynové. V zmysle § 4 vyhlášky 

č. 508/2009 Z. z. sa technické zariadenia podľa miery ohrozenia rozdeľujú na skupinu A, B 

a C. V skupine A sú technické zariadenia s vysokou mierou ohrozenia, v skupine B sú 

technické zariadenia s vyššou mierou ohrozenia a v skupine C sú technické zariadenia 

s nižšou mierou ohrozenia. Technické zariadenia skupiny A a technické zariadenia skupiny 

B sa považujú za vyhradené technické zariadenia. 

V zmysle § 9 ods. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. sa stav bezpečnosti technického 

zariadenia kontroluje: 

a)  typovou skúškou, úradnou skúškou a opakovanou úradnou skúškou oprávnená 

právnická osoba,  

b)  skúškami u výrobcu technického zariadenia výrobcom určená osoba alebo revízny 
technik,  

c)  odbornou prehliadkou a odbornou skúškou revízny technik,  

d)  revíziou elektrického ručného náradia počas používania a revíziou elektrického 

spotrebiča počas používania prevádzkovateľom určená osoba s odbornou spôsobilosťou 

podľa § 22 (samostatný elektrotechnik) až § 24 (revízny technik) vyhlášky č. 508/2009  

Z. z. alebo prevádzkovateľom určená poučená osoba pod dohľadom osoby s odbornou 

spôsobilosťou podľa § 22 až 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.,  
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e)  kontrolou elektrického ručného náradia počas používania a kontrolou elektrického 

spotrebiča počas používania prevádzkovateľom určená osoba s odbornou 

spôsobilosťou podľa § 20 (poučená osoba) až § 24 (revízny technik) vyhlášky 

č. 508/2009 Z. z.,  

f)  inými prehliadkami a skúškami osoba na opravu podľa § 18 ods. 1, osoba určená 

prevádzkovateľom podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek, a ak to nevyplýva 

z bezpečnostnotechnických požiadaviek, osoba určená prevádzkovateľom podľa 

sprievodnej technickej dokumentácie. 

Z uvedeného vyplýva nenahraditeľnosť revízneho technika pri kontrole stavu 

bezpečnosti technických zariadení s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) a vyššou 

mierou ohrozenia (skupina B). Revízny technik vykonáva kontrolu stavu bezpečnosti 

vyhradeného technického zariadenia odbornou prehliadkou a odbornou skúškou v zmysle 

§ 13 ods. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. po ukončení výroby, montáže, inštalácie na mieste 

budúcej prevádzky, rekonštrukcie a opravy a počas jeho prevádzky. Odborná prehliadka 

a odborná skúška vyhradených technických zariadení elektrických sa vykonáva v rozsahu 

a v lehotách podľa prílohy č. 8 a podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek. V zmysle 

§ 13 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. odbornú prehliadku a odbornú skúšku nahrádza 

úradná skúška alebo opakovaná úradná skúška, ktorá bola vykonaná v rovnakej lehote. 

Dňom vykonania úradnej skúšky alebo opakovanej úradnej skúšky začínajú plynúť lehoty 

nasledujúcich odborných prehliadok a odborných skúšok. 

Revízny technik v zmysle § 13a vyhlášky č. 508/2009 Z. z. vykonáva aj revíziu 

elektrického ručného naradia a revíziu elektrického spotrebiča, ktorou kontroluje stav ich 

bezpečnosti počas ich používania. Rozsah revízie a lehoty revízie elektrického ručného 

náradia a elektrického spotrebiča počas používania upravujú slovenské technické normy 

STN 33 1600 a STN 33 1610. V zmysle § 13b vyhlášky č. 508/2009 Z. z. môže revízny 
technik vykonávať aj kontrolu elektrického ručného náradia a kontrolu elektrického 

spotrebiča, ktorou overuje stav ich bezpečnosti počas ich používania. Rozsah kontroly 

a lehoty kontroly elektrického ručného náradia a elektrického spotrebiča počas používania 

upravujú slovenské technické normy STN 33 1600 a STN 33 1610. 

Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického v zmysle § 16 

vyhlášky č. 508/2009 Z. z. je fyzická osoba, ktorá má odborné vzdelanie a odbornú prax 

uvedené v prílohe č. 11 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a ktorá v rozsahu vydaného osvedčenia 

môže vykonávať odbornú prehliadku a odbornú skúšku podľa vypracovaného pracovného 

postupu, a v súlade s právnymi predpismi (zákonmi, nariadeniami vlády SR, vyhláškami) 

a ostatnými predpismi (technickými normami) na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci. 

O výsledku odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického 

zariadenia elektrického revízny technik vyhotoví správu, ktorá obsahuje: 
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a)  názov a sídlo prevádzkovateľa s označením prevádzky a jej miesta, v ktorej bola 

odborná prehliadka a odborná skúška vykonaná,  

b)  dátum vykonania odbornej prehliadky a odbornej skúšky, meno a priezvisko 

revízneho technika, rozsah a evidenčné číslo jeho osvedčenia,  

c)  druh odbornej prehliadky a odbornej skúšky,  

 d) jednoznačné označenie, druh a technické parametre kontrolovaného vyhradeného 

technického zariadenia,  

e)  údaje o vykonanom meraní a vyskúšaní vyhradeného technického zariadenia vrátane 

výrobného čísla alebo evidenčného čísla použitého meracieho prístroja,  

f)  údaje o tom, či a ako boli odstránené nedostatky zistené pri predchádzajúcej odbornej 

prehliadke a odbornej skúške technického zariadenia,  

g)  zistené nedostatky, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi a ostatnými predpismi 

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ich závažnosť z hľadiska 

bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky a obsluhy vyhradeného technického 

zariadenia,  

h)  celkové zhodnotenie technického zariadenia s uvedením, či je z hľadiska bezpečnosti 

spôsobilé ďalšej prevádzky,  

i)  návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov so zreteľom na ich závažnosť 

a návrh na odstavenie zariadenia z prevádzky, ak zariadenie bezprostredne ohrozuje 

život a zdravie,  

j)  meno, priezvisko a podpis revízneho technika,  

k)  názov a číslo oprávnenia zamestnávateľa, ak odbornú prehliadku a odbornú skúšku 

vykonal zamestnávateľ.  

Počas výkonu dozoru sa inšpektori práce často stretávajú so skutočnosťou, že zo 

strany revíznych technikov nie sú, v legislatívou stanovenom rozsahu, dodržiavané všetky 

náležitosti správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške vyhradeného technického 

zariadenia. 

V zmysle prílohy č. 1 časť III. vyhlášky č. 508/2009 Z. z. sa technické zariadenia 
elektrické rozdeľujú na: 

Technické zariadenia elektrické skupiny A:  

a)  technické zariadenie na výrobu elektrickej energie s menovitým výkonom 3 MW a 

viac vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,  

b)  technické zariadenie na premenu elektrickej energie s príkonom 250 kVA a viac 

vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,  

c)  elektrická sieť striedavého napätia nad 1000 V alebo jednosmerného napätia nad 1 

500 V vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,  
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d)  elektrická inštalácia v prostredí s nebezpečenstvom požiaru horľavých materiálov, 

kvapalín, plynov alebo prachu (vonkajší vplyv BE2) vrátane ochrany pred účinkami 

atmosférickej a statickej elektriny,  

e)  elektrická inštalácia v priestore s nebezpečenstvom výbuchu (vonkajší vplyv BE3) 

vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny,  

f)  elektrická inštalácia v priestoroch s vonkajším vplyvom s trvalým výskytom korozívnych 

alebo znečisťujúcich látok vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,  

g)  elektrická inštalácia v priestore s vonkajším vplyvom vody z iného zdroja ako z dažďa 

AD3 až AD8 alebo s dotykom s vodivými časťami, ktoré majú potenciál zeme s 

vonkajším vplyvom BC3 a BC4 vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,  

h)  elektrická inštalácia v miestnosti na zdravotnícke účely vrátane ochrany pred 

účinkami atmosférickej a statickej elektriny okrem všeobecnej vyšetrovne a priestoru 

s požiadavkami P0, P1 a P2 definovanými podľa osobitných predpisov pre 

zdravotnícke zariadenie,  

i)  elektrická inštalácia v objekte určenom na zhromažďovanie viac ako 250 osôb v 

jednom priestore vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny.  

Technické zariadenia elektrické skupiny B:  

Technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A s prúdom alebo napätím, 

ktoré nie sú bezpečné. 

Technické zariadenia elektrické skupiny C:  

Technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A a skupiny B. 

Osvedčenie revízneho technika vyhradených technických zariadení elektrických 

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení 

elektrických môže vykonávať revízny technik, ako fyzická osoba, len na základe platného 

osvedčenia vydaného príslušným inšpektorátom práce v zmysle § 16 ods. 1 písm. a bod 1 

zákona č. 124/2006 Z. z. na činnosť uvedenú v prílohe č. 1a písm. m) zákona 

č. 124/2006 Z. z. po 01. 07. 2013. Do 01. 07. 2013 osvedčenie revíznemu technikovi 

vydávala osoba oprávnená na overovanie bezpečnosti technického zariadenia v zmysle 

§ 14 zákona č. 124/2006 Z. z. (oprávnená právnická osoba). 

Podmienkou na vydanie osvedčenia revízneho technika vyhradených 
technických zariadení elektrických je: 

a)  vek najmenej 18 rokov,  

b)  vzdelanie a prax podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci – príloha č. 11 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.,  
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c)  zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti uvedenej v prílohe 

č. 1a písm. m) zákona č. 124/2006 Z. z.,  

d)  absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie 

v oblasti ochrany práce – skupiny 05.2 prílohy č. 2 zákona č. 124/2006 Z. z.,  

e)  overenie odborných vedomostí u oprávnenej právnickej osoby. 

V zmysle § 16 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. sa zdravotná spôsobilosť na prácu 

podľa § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. posudzuje na základe výsledku 

lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci (vzor posudku o zdravotnej 

spôsobilosti na vykonávanú prácu je uvedený v prílohe č. 3c zákona č. 355/2007 Z. z.). 

Zdravotná spôsobilosť na prácu podľa prvej vety sa preukazuje lekárskym posudkom nie 

starším ako šesť mesiacov. V zmysle 16 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. je fyzická osoba, 

ktorá má osvedčenie revízneho technika povinná podrobiť sa lekárskej preventívnej 

prehliadke vo vzťahu k práci, ktorou sa posudzuje jej zdravotná spôsobilosť na prácu 

potrebnú na vykonávanie tejto činnosti, do piatich rokov odo dňa: 

a)  vydania osvedčenia,  

b)  vykonania predchádzajúcej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci. 

Revízny technik je povinný do piatich rokov odo dňa vydania osvedčenia revízneho 
technika absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a 

vzdelávanie. Ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu je revízny technik povinný absolvovať 

do piatich rokov odo dňa ukončenia predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy. 

Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie v osvedčení revízneho technika 

dátum ukončenia aktualizačnej odbornej prípravy. 

Legislatívne zmeny vzťahujúce sa k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a bezpečnosti technických zariadení elektrických, ktoré nadobudli účinnosť 
v priebehu roka 2014 a pripravované zmeny legislatívy v roku 2015 

V roku 2013 MPSVR SR vydalo vyhlášku č. 398/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa 

vyhláška č. 508/2009 Z. z. v znení vyhlášky č. 435/2012 Z. z. (účinnosť 

od 01. 01. 2014). Vyhláška nadväzne na poznatky z aplikačnej praxe ustanovila niektoré 

bližšie podmienky na prevádzku vyhradených technických zariadení a požiadavky 

 na súvisiacu odbornú spôsobilosť, napríklad u osôb na kontrolu technických zariadení 

elektrických. Zmenili sa v nej lehoty vykonávania odborných prehliadok a odborných 

skúšok a vykonávanie úradných skúšok vyhradených technických zariadení elektrických 

vystavených vonkajšiemu vplyvu vode, pochádzajúcej z dažďa. 

V roku 2014 MPSVR SR vydalo vyhlášku č. 234/2014 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa 
vyhláška č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov (účinnosť od 01. 09. 2014). 
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Vyhláška nadväzne na poznatky z aplikačnej praxe ustanovila pri vyhradených 
technických zariadeniach elektrických nový vonkajší vplyv dážď a jednotnú lehotu 
vykonávania odborných prehliadok a odborných skúšok na technických zariadeniach 
vystavených tomuto vonkajšiemu vplyvu. Pri niektorých vonkajších vplyvoch boli 
upravené lehoty vykonávania odborných prehliadok a odborných skúšok. 

Pripravuje sa legislatívny proces novely vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Navrhovaným 
predmetom novely má byť najmä úprava terminológie vo vzťahu k bezpečnosti 
technických zariadení a možnosť predĺženia lehôt odborných prehliadok a odborných 
skúšok vyhradených technických zariadení elektrických pri zabezpečení preukázanej 
zvýšenej starostlivosti o uvedené zariadenia. 

V legislatívnom procese je novela zákona č. 124/2006 Z. z. týkajúca sa 
bezpečnostnotechnickej služby a výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce. Zmeniť 
sa majú podmienky na vydávanie oprávnení na výchovu a vzdelávanie, s podrobným 
definovaním požiadaviek na odbornú spôsobilosť osôb zúčastnených v procese výchovy 
a vzdelávania. V súlade s navrhovanými zmenami zákona sa má upraviť aj vyhláška 
MPSVR 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. 

Vplyv legislatívnych zmien na výkon odborných činnosti vzťahujúcich sa 
k vyhradeným technickým zariadeniam elektrickým 

Prijaté legislatívne zmeny majú predovšetkým vplyv na odbornú spôsobilosť osôb 
vykonávajúcich odborné činnosti na vyhradených technických zariadeniach. Zákonom 
č. 154/2013 Z. z., ktorým sa zmenil a doplnil zákon č. 124/2006 Z. z., a ktorým sa zmenili 
a doplnili niektoré zákony (účinnosť od 01. 07. 2013) boli prijaté viaceré zmeny. V zmysle § 
16 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. je každý revízny technik, ktorý má vydané osvedčenie 
revízneho technika uvedené v prílohe č. 1a písm. m) zákona č. 124/2006 Z. z. povinný 
podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci, ktorou sa posudzuje jeho 
zdravotná spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie činnosti revízneho technika. 
V zmysle § 39f zákona č. 124/2006 Z. z. je revízny technik, ktorý má platné osvedčenie 
podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. na činnosť revízneho technika uvedené v 
prílohe č. 1a písm. m) zákona č. 124/2006 Z. z. vydané pred 01. 01. 2014 povinný podrobiť sa 
do 31. 12. 2014 lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci, ak sa lekárskej 
preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci nepodrobil v období od 01. 01. 2010 do 31. 12. 
2013. Platné osvedčenie revízneho technika podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. 
z. na činnosť uvedenú v prílohe č. 1a písm. m) zákona č. 124/2006 Z. z. vydané pred 01. 01. 
2014 stráca platnosť najneskôr 31. 12. 2014, ak revízny technik: 

a)  sa nepodrobil lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci alebo 

b)  podľa výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci nemá zdravotnú 
spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie činnosti, na ktorú mal vydané osvedčenie.  
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Lekárske prehliadky vo vzťahu k práci sa vykonávajú v súlade s vestníkom MZ SR 

zo dňa 29. 01. 2014, ktorý nadobudol účinnosť dňom 01. 02. 2014. 

Ďalšie legislatívne zmeny sa týkajú overovania bezpečnosti technických zariadení, či 

už vo vzťahu k odbornej spôsobilosti osôb, alebo vo vzťahu k samotným lehotám 

overovania bezpečnosti technických zariadení. 

Zmeny technických noriem a ich vplyv na výkon odborných činností 

Zrušenie normy STN 33 2140:1986 vrátane jej zmeny STN 33 2140/a:1990 

Elektrotechnické predpisy. Elektrický rozvod v miestnostiach pre lekárske účely ku dňu 09. 01. 

2015. V súčasnosti je platná len norma STN 33 2000-7-710:2013 Elektrické inštalácie nízkeho 

napätia. Časť 7-710: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Zdravotnícke priestory. 

Súčasné znenie prílohy č. 1 časť III. skupina A písm. h) vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

nekorešponduje so súčasne platným znením technickej normy vzťahujúcej sa na zdravotnícke 

priestory. Uvedená vyhláška stanovuje požiadavky na úradné skúšky a odborné prehliadky a 

odborné skúšky elektrickej inštalácie v miestnosti na zdravotnícke účely vrátane ochrany pred 

účinkami atmosférickej a statickej elektriny okrem všeobecnej vyšetrovne a priestoru s 

požiadavkami P0, P1 a P2 definovanými podľa osobitných predpisov pre zdravotnícke 

zariadenie zaradené ako vyhradené technické zariadenie elektrické skupiny A. V súčasnosti 

platná technická norma uvedené rozdelenie zdravotníckych priestorov nepozná. MPSVR SR a 

Národný inšpektorát práce sa v súčasnosti zaoberajú riešením uvedeného problému 

pripravovanou novelou uvedenej vyhlášky. Prechodné obdobie do nadobudnutia účinnosti 

pripravovanej novely vyhlášky bude riešené formou usmernenia dostupného odbornej 

verejnosti. V usmernení sa určia ekvivalenty súčasných skupín zdravotníckych priestorov, k 

rozdeleniu priestorov uvedených v prílohe č. 1 časť III. skupina A písm. h) uvedenej vyhlášky. 

�edostatky zisťované pri výkone dozoru vo vzťahu k bezpečnosti technických 
zariadení a k odborným činnostiam vykonávaným na základe „osvedčenia“ 
a „oprávnenia“ 

�edostatky zistené v aplikačnej praxi prostredníctvom inšpekcie práce: 

– revízny technik vo vyhotovenej správe o odbornej prehliadke a odbornej skúške 
uviedol neplatný právny predpis, alebo ostatný predpis na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci, 

– revízny technik vo vyhotovenej správe o odbornej prehliadke a odbornej skúške 
uviedol nesprávne údaje o kontrolovanom technickom zariadení, 

– revízny technik vo vyhotovenej správe o odbornej prehliadke a odbornej skúške 
neuviedol všetky nedostatky zistené pri odbornej prehliadke a odbornej skúške 
technického zaradenia, 

– revízny technik vo vypracovaných správach o odborných prehliadkach a odborných 
skúškach neuvádzal údaje o vykonávaných meraniach a skúškach, 
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– revízny technik vypracoval správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške, ktorá 

neobsahovala všetky predpísané náležitosti podľa platného právneho predpisu, 

– revízny technik nezabezpečoval kalibráciu meracieho prístroja v zmysle periodicity 

určenej v technickej dokumentácií, 

– revízny technik vykonával odborné prehliadky a odborné skúšky bez platného osvedčenia 

(osvedčenie v dôsledku chýbajúcej aktualizačnej odbornej prípravy bolo neplatné), 

– revízny technik vo vyhotovenej správe o odbornej prehliadke a odbornej skúške 

neuviedol údaje o tom, či a ako boli odstránené nedostatky zistené pri 

predchádzajúcej odbornej prehliadke a odbornej skúške technického zariadenia, 

– revízny technik vo vyhotovenej správe o odbornej prehliadke a odbornej skúške 

neuviedol celkové zhodnotenie technického zariadenia s uvedením, či je z hľadiska 

bezpečnosti spôsobilé ďalšej prevádzky, 

– revízny technik mal vo vypracovanom pracovnom postupe uvedenú neplatnú 

technickú normu, 

– revízny technik nevykonával odbornú prehliadku a odbornú skúšku podľa 

vypracovaného pracovného postupu a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými 

predpismi v oblasti BOZP, 

– zamestnávateľ realizoval výkon odborných prehliadok a odborných skúšok 

vyhradených technických zariadení revíznym technikom s platným osvedčením 

revízneho technika, s ktorým však nemal uzatvorenú pracovnú zmluvu (činnosť bola 

vykonaná so živnostníkom na základe celoročnej objednávky), 

– zamestnávateľ realizoval výkon odborných prehliadok a odborných skúšok 

vyhradených technických zariadení revíznym technikom s platným osvedčením 

revízneho technika na základe mandátnej zmluvy, nie revíznym technikom, s ktorým 

mal uzavretú pracovnú zmluvu, 

– právnická osoba neplnila podmienky vydaného oprávnenia, nakoľko nemala žiadneho 

odborného zamestnanca pre výkon činnosti, na ktorú mala vydané oprávnenie, 

– právnická osoba vykonávala dodávateľsky odborné prehliadky a odborné skúšky bez 

oprávnenia na požadovanú činnosť. 

Zásady správnej aplikačnej praxe pri výkone činnosti revízneho technika 

Rozbor požiadaviek právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane bezpečnosti technických zariadení a ich 

uplatnenie v aplikačnej praxi. 

Požiadavky na odbornú spôsobilosť revíznych technikov, požiadavky na výchovu 

a vzdelávanie revíznych technikov, požiadavky na výkon odborných činností a náležitosti 

vzťahujúce sa na vydávanie oprávnení na výkon odborných prehliadok a odborných skúšok 

prostredníctvom oprávnených právnických osôb. 
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