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Overovanie bezpečnosti technických zariadení elektrických 
z pohľadu Národného inšpektorátu  práce 

Ing. Michal HORŇAK, štátny radca odboru inšpekcie práce, Národný inšpektorát práce 

Inšpekcia práce v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 3. zákona č. 125/2006 Z. z. 
o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci 
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej „zákon č. 125/2006 Z. z.“) vykonáva dozor nad dodržiavaním právnych 
a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) 
vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia. V zmysle § 2 ods. 1 písm. 
b) zákona č. 125/2006 Z. z. inšpekcia práce vyvodzuje zodpovednosť za porušovanie 
právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP. Úlohou inšpekcie práce v zmysle § 2 
ods. 1 písm. c) zákona č. 125/2006 Z. z. je taktiež poskytovanie bezplatného poradenstva 
zamestnávateľom, fyzickým osobám, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, 
a zamestnancom v rozsahu základných odborných informácií a rád o spôsoboch, ako 
najúčinnejšie dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP. 

V zmysle § 2 ods. 2 písm. a) a písm. b) zákona č. 125/2006 Z. z. sa inšpekcia práce 
vykonáva na všetkých pracoviskách zamestnávateľov a fyzických osôb, ktoré sú 
podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, vrátane pracovísk nachádzajúcich sa 
na súkromných pozemkoch a v obydliach fyzických osôb a vo všetkých priestoroch, 
v ktorých domácky zamestnanec vykonáva dohodnutú prácu a v ktorých zamestnanec 
vykonáva prácu podľa dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

Štátnu správu v oblasti inšpekcie práce v zmysle § 3 zákona č. 125/2006 Z. z. 
vykonávajú orgány štátnej správy, ktorými sú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky, NIP a inšpektoráty práce, ak tento zákon neustanovuje inak. 

NIP v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 125/2006 Z. z. riadi a kontroluje 
inšpektoráty práce a zjednocuje a racionalizuje pracovné metódy inšpektorov práce 
a v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 125/2006 Z. z. je odvolacím orgánom vo veciach, 
v ktorých v prvom stupni rozhodol inšpektorát práce. Dôležitou úlohou NIP v zmysle § 6 
ods. 1 písm. f) zákona č. 125/2006 Z. z. je odborné usmerňovanie výchovy a vzdelávania 
v oblasti BOZP, do ktorej spadá aj výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných 
elektrotechnikov, elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky 
a revíznych technikov vyhradených technických zariadení elektrických (ďalej „RT VTZ 
EZ“). NIP podľa § 6 ods. 1 písm. r) zákona č. 125/2006 Z. z. zabezpečuje tvorbu, 
zhromažďovanie, spracúvanie, šírenie, sprístupňovanie a publikovanie informácií v oblasti 
ochrany práce. V zmysle § 146 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 
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neskorších predpisov ochranou práce je systém opatrení vyplývajúcich z právnych 
predpisov, organizačných opatrení, technických opatrení, zdravotníckych opatrení 
a sociálnych opatrení zameraných na utváranie pracovných podmienok zaisťujúcich 
BOZP, zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti zamestnanca. Ochrana práce je 
neoddeliteľnou súčasťou pracovnoprávnych vzťahov. 

V súlade s § 7 ods. 3 písm. a) bod 1. a 2. zákona č. 125/2006 Z. z. inšpektorát práce 
zabezpečuje vykonávanie inšpekcie práce v rozsahu ustanovenom v § 2 ods. 1 zákona 
č. 125/2006 Z. z. a vykonávanie dohľadu, najmä dozerá, či požiadavkám ochrany práce 
zodpovedajú výber, umiestnenie, usporiadanie, používanie, udržiavanie a kontrola 
pracoviska, pracovného prostredia, pracovných prostriedkov (napr. VTZ), ochranných 
prostriedkov, chemických faktorov, fyzikálnych faktorov, biologických faktorov, faktorov 
ovplyvňujúcich psychickú pracovnú záťaž a sociálnych opatrení a pracovné postupy, 
pracovný čas, organizácia ochrany práce a systém jej riadenia. Inšpektorát práce v zmysle 
§ 7 ods. 3 písm. b) zákona č. 125/2006 Z. z. vyšetruje príčiny vzniku pracovného úrazu, 
ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, príčiny závažnej priemyselnej 
havárie, bezpečnostné, technické a organizačné príčiny vzniku choroby z povolania 
a ohrozenia chorobou z povolania, vedie ich evidenciu a podľa potreby vyšetruje príčiny 
vzniku aj ostatných pracovných úrazov. Na základe § 7 ods. 3 písm. c) zákona č. 125/2006 
Z. z. inšpektorát práce uplatňuje záväzným stanoviskom požiadavky na zaistenie BOZP 
pri povoľovaní a kolaudácii stavieb a ich zmien, ktoré bude zamestnávateľ a fyzická osoba, 
ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, používať na plnenie svojich úloh. 

Dôležitou úlohou inšpektorátu práce v súlade s § 7 ods. 3 písm. d) bod 1. zákona 
č. 125/2006 Z. z. je vydávanie osvedčení a preukazov fyzickej osobe na vykonávanie 
činnosti podľa osobitného predpisu. Týmto osobitným predpisom je § 16 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej „zákon o BOZP“). V zmysle uvedeného inšpektoráty práce 
vydávajú napr. osvedčenia RT VTZ EZ. 

Inšpektorát práce v zmysle § 7 ods. 3 písm. e) bod 1. zákona č. 125/2006 Z. z. 
odoberá preukaz, osvedčenie alebo doklad fyzickej osobe na vykonávanie činnosti podľa 
osobitných predpisov vydané fyzickou osobou alebo právnickou osobou podľa § 16 ods. 1 
zákona o BOZP v nadväznosti na prílohu č. 1a zákona o BOZP. V zmysle § 7 ods. 3 písm. 
e) bod 2. zákona č. 125/2006 Z. z. inšpektorát práce odoberá oprávnenie zamestnávateľovi 
na činnosť podľa osobitného predpisu vydané právnickou osobou. Jedná sa o oprávnenie 
na činnosť v zmysle § 15 ods. 1 zákona o BOZP, t. j. odborné prehliadky a odborné skúšky 
(ďalej „OPaOS“) a opravy VTZ podľa právnych predpisov na zaistenie BOZP a plnenie 
tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádrže motorového vozidla plynom. 
V súlade s § 7 ods. 3 písm. f) zákona č. 125/2006 Z. z. inšpektorát práce preveruje 
dodržiavanie rozsahu a podmienok oprávnení, osvedčení a preukazov vydaných podľa 
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tohto zákona a osobitných predpisov. Inšpektorát práce v súlade s § 7 ods. 3 písm. g) 
zákona č. 125/2006 Z. z. predkladá návrh NIP na odobratie oprávnenia alebo osvedčenia 
vydaného podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 125/2006 Z. z. Vo vzťahu k technickým 
zariadeniam sa jedná o oprávnenia v zmysle § 6 ods. 4 písm. d) bod 2. a 3. zákona  
č. 125/2006 Z. z., t. j. oprávnenie fyzickej osobe a právnickej osobe na vykonávanie 
výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce a oprávnenie právnickej osobe na 
overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení. 

Inšpektorát práce je v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 125/2006 Z. z. oprávnený podať 
podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia alebo na pozastavenie prevádzkovania 
živnosti, ak zamestnávateľ pri prevádzkovaní živnosti závažne porušuje právne predpisy 
na zaistenie BOZP alebo tento zákon. 

V zmysle § 7a ods. 1 zákona č. 125/2006 Z. z. inšpektoráty práce vykonávajú dohľad 
nad určenými výrobkami uvedenými na trh a do prevádzky, ktoré zamestnávateľ alebo 
fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, používa pri výkone práce 
a u ktorých požiadavky na ich vlastnosti sú upravené osobitnými predpismi; dohľadom sa 
vykonáva aj kontrola vlastností určených výrobkov prostredníctvom kontroly 
dokumentácie, fyzickej kontroly a podľa potreby aj prostredníctvom fyzikálnych 
a laboratórnych skúšok. Náklady súvisiace s vykonaním fyzikálnych a laboratórnych 
skúšok uhrádza ten, kto uvádza určený výrobok na trh, ak tieto skúšky preukážu, že určený 
výrobok nevyhovuje požiadavkám na jeho vlastnosti upraveným osobitnými predpismi. 
Inšpektoráty práce v súlade s § 7a ods. 2 zákona č. 125/2006 Z. z. pri výkone dohľadu 
zohľadňujú protokoly o skúškach a osvedčenia potvrdzujúce zhodu, ktoré vystavili 
akreditované orgány posudzovania zhody. Inšpektoráty práce v súlade s § 7a ods. 3 zákona 
č. 125/2006 Z. z. v nevyhnutnom rozsahu vykonávajú dohľad aj u výrobcu, 
splnomocneného zástupcu, dovozcu a distribútora, a ak ide o určený výrobok uvedený na 
trh, aj u vystavovateľa na výstavách a veľtrhoch. 

Zákon o BOZP sa vzťahuje na zamestnávateľov a zamestnancov vo všetkých odvetviach 
výrobnej sféry a nevýrobnej sféry (§ 2 ods. 1 zákona o BOZP). V zmysle § 3 písm. k) zákona 
o BOZP, bezpečnosť technického zariadenia je stav technického zariadenia a spôsob jeho 
používania, pri ktorom nie je ohrozená bezpečnosť a zdravie zamestnanca; bezpečnosť 
technického zariadenia je neoddeliteľnou súčasťou BOZP. Podľa § 4 ods. 1 zákona o BOZP, 
projektanti, konštruktéri a tvorcovia pracovných postupov musia vyhotoviť projekty, návrhy 
strojov alebo iných technických zariadení a pracovné postupy, ktoré sú určené na použitie 
v práci, tak, aby vyhovovali požiadavkám vyplývajúcim z právnych predpisov a ostatných 
predpisov na zaistenie BOZP. Súčasťou týchto projektov, návrhov strojov alebo iných 
technických zariadení a pracovných postupov musí byť vyhodnotenie neodstrániteľných 
nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení 
v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní 
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a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam. Podľa § 4 ods. 2 
zákona o BOZP, súčasťou projektov, návrhov strojov alebo iných technických zariadení 
a pracovných postupov podľa § 4 ods. 1 zákona o BOZP sú informácie o ich bezpečnom 
umiestnení, inštalácii, používaní, kontrole, údržbe a oprave. 

Zamestnávateľ je v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) zákona o BOZP povinný zabezpečovať, 
aby pracoviská, komunikácie, pracovné prostriedky (patria medzi ne aj VTZ), materiály, 
pracovné postupy, výrobné postupy, usporiadanie pracovných miest a organizácia práce 
neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov a na ten účel zabezpečovať potrebnú 
údržbu a opravy. Ďalšou povinnosťou zamestnávateľa vo vzťahu k technickým 
zariadeniam v zmysle § 6 ods. 1 písm. i) a l) zákona o BOZP je určovať bezpečné 
pracovné postupy, vydávať vnútorné predpisy, pravidlá o BOZP a dávať pokyny 
na zaistenie BOZP. Zamestnávateľ je v zmysle § 6 ods. 1 písm. o) zákona o BOZP povinný 
zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä 
na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, na ich vek, 
kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných 
predpisov na zaistenie BOZP a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich 
zdravotnému stavu, najmä výsledku posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, 
schopnostiam, na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady a doklad o odbornej 
spôsobilosti podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP. 

Dôležitou povinnosťou zamestnávateľa v zmysle § 9 ods. 1 písm. a) zákona 
o BOZP je sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných 
predpisov na zaistenie BOZP, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci 
a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä 
kontrolovať stav BOZP vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení; na ten účel 
v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu tohto stavu, 
meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, úradné skúšky, OPaOS VTZ. 
V zmysle § 13 ods. 3 zákona o BOZP zamestnávateľ môže užívať stavby, ich súčasti 
a pracovné priestory, prevádzkovať pracovné prostriedky a používať pracovné 
postupy, len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie BOZP, ak sú dodržané 
podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konštruktér, tvorca alebo výrobca a po 
vykonaní údržby, prehliadok, kontrol, skúšok, úradných skúšok alebo OPaOS 
ustanovených osobitnými predpismi alebo technickou dokumentáciou výrobcu. 

Podrobnosti na zaistenie BOZP a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 
pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení a technické zariadenia, ktoré 
sa považujú za VTZ ustanovuje vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie BOZP s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými 
a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za VTZ v znení 
neskorších predpisov (ďalej „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“). 
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Počas výkonu dozoru na VTZ sa inšpektor práce zaoberá odbornou spôsobilosťou 
fyzickej osoby na činnosť, odbornou spôsobilosťou kontrolovaného subjektu, 
uplatňovaním zásad prevencie v kontrolovanom subjekte a technickým stavom 
predmetných zariadení. 

V rámci trhového dohľadu sa inšpektor práce v kontrolovanom subjekte zaoberá 
kontrolou vyhlásení o zhode pracovných prostriedkov, návodov na používanie pracovných 
prostriedkov v slovenskom jazyku, umiestnením značky zhody na pracovných 
prostriedkoch, bezpečnostnými vlastnosťami určených výrobkov (pracovných 
prostriedkov), spôsobom posudzovania zhody určených výrobkov (použité moduly) 
a samotným posúdením určeného výrobku oprávnenou osobou. 

V zmysle § 2 vyhlášky 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 ariadenia skupiny B sa považujú za VTZ. 

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 (ďalej „RT“),  

c) OPaOS RT,  

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 (RT) 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.,  

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 (RT) 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. 
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RT vykonáva kontrolu stavu bezpečnosti VTZ OPaOS 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. OPaOS VTZ EZ 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. OPaOS 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 OPaOS. 

RT 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 RT 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. 

RT VTZ EZ v zmysle § 16 s ohľadom na § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. je fyzická 
osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má odbornú 
prax uvedenú v prílohe č. 11 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a ktorá v rozsahu vydaného 
osvedčenia môže vykonávať OPaOS podľa vypracovaného pracovného postupu, a v súlade 
s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP. 

O výsledku OPaOS VTZ EZ RT vyhotoví správu, ktorá obsahuje:  

a) názov a sídlo prevádzkovateľa s označením prevádzky a jej miesta, v ktorej bola 
OPaOS vykonaná,  

b) dátum vykonania OPaOS, meno a priezvisko RT, rozsah a evidenčné číslo jeho 
osvedčenia,  

c) druh OPaOS,  

d) jednoznačné označenie, druh a technické parametre kontrolovaného VTZ,  

e) údaje o vykonanom meraní a vyskúšaní VTZ vrátane výrobného čísla alebo 
evidenčného čísla použitého meracieho prístroja,  

f) údaje o tom, či a ako boli odstránené nedostatky zistené pri predchádzajúcej OPaOS 
technického zariadenia,  

g) zistené nedostatky, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi a ostatnými predpismi 
na zaistenie BOZP, ich závažnosť z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky 
a obsluhy VTZ,  
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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 RT,  

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

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,  

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.  
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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.  

Nedostatky zistené v aplikačnej praxi prostredníctvom inšpekcie práce: 

 RT vo vyhotovenej správe  o OPaOS  uviedol neplatný právny predpis, alebo 
ostatný predpis na zaistenie BOZP, 

 RT vo vyhotovenej správe  o OPaOS  uviedol nesprávne údaje o kontrolovanom 
technickom zariadení, 

 RT vo vyhotovenej správe  o  OPaOS  neuviedol všetky nedostatky zistené 
pri OPaOS technického zaradenia, 

 RT vo vypracovaných správach o OPaOS neuvádzal údaje o vykonávaných 
meraniach a skúškach, 

 RT vypracoval správu o OPaOS, ktorá neobsahovala všetky predpísané náležitosti  
podľa platného právneho predpisu, 

 RT nezabezpečoval kalibráciu meracieho prístroja v zmysle periodicity určenej 
v technickej dokumentácií, 

 RT vykonával OPaOS bez platného osvedčenia (osvedčenie v dôsledku chýbajúcej 
aktualizačnej odbornej prípravy a lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu 
k práci bolo neplatné), 

 RT vo vyhotovenej správe o OPaOS  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 OPaOS  neuviedol celkové zhodnotenie 
technického zariadenia s uvedením, či je z hľadiska bezpečnosti spôsobilé ďalšej 
prevádzky, 

 revízny technik mal vo vypracovanom pracovnom postupe uvedené neplatné 
technické normy, 

 revízny technik nevykonával OPaOS podľa vypracovaného pracovného postupu 
a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi v oblasti BOZP, 

 zamestnávateľ realizoval výkon OPaOS VTZ RT s platným osvedčením RT, 
s ktorým však nemal uzatvorenú pracovnú zmluvu (činnosť bola vykonaná so 
živnostníkom na základe celoročnej objednávky), 
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 zamestnávateľ realizoval výkon OPaOS VTZ ER s platným osvedčením RT 
na základe mandátnej zmluvy, nie RT, 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 OPaOS bez oprávnenia na požadovanú 
činnosť. 

Zásady správnej aplikačnej praxe pri overovaní bezpečností technických zariadení 
elektrických 

Rozbor požiadaviek právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP 
vrátane bezpečnosti technických zariadení a ich uplatnenie v aplikačnej praxi. 

Požiadavky na odbornú spôsobilosť osôb vykonávajúcich odborné činností 
pri overovaní bezpečnosti technických zariadení elektrických. 
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