
Predĺženie platnosti osvedčení 

elektrotechnikov o ďalších 5 rokov 

AOP je určená pre držiteľov osvedčení o odbornej spôsobilosti 

v elektrotechnike pre kvalifikačné stupne: 

• elektrotechnik – § 21; 

• samostatný elektrotechnik – § 22; 

• elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky – § 23; 

• revízny technik / elektrotechnik špecialista pre vykonávanie 

odborných prehliadok a odborných skúšok  vyhradených 

elektrických zariadení – § 24. 

Kto je povinný AOP absolvovať  

(inak osvedčenie stratí platnosť) 

AOP v zmysle § 16 a § 39, ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. sú 

povinné absolvovať: 

• osoby, ktoré vlastnia osvedčenie o odbornej spôsobilosti 

(§21, §22, §23, §24 ods. 2) vydané pred 30. 6. 2006 a majú 

ho platné (absolvovali prvú AOP do 30. 4. 2008, respektíve 

ďalšiu do 5 rokov od absolvovania predchádzajúcej AOP); 

• osoby, ktoré vlastnia osvedčenie (§21, §22, §23, §24) vydané 

po 1. 7. 2006, museli / musia absolvovať prvú AOP 

najneskôr do 5 rokov od vydania osvedčenia; 

• osoby, ktoré už absolvovali AOP, ju musia znovu 

absolvovať do 5 rokov od predchádzajúcej AOP. 

Lekárske preventívne prehliadky (LPP) 

• Podľa §39f  zákona č. 124/2006 Z. z. držitelia osvedčení, 

ktoré boli vydané pred 1. 1. 2014, boli povinní sa podrobiť 

LPP do 31. 12. 2014 (ak sa LPP nepodrobili v období  

od 1. 1 2010 do 31. 12. 2013), inak ich osvedčenia stratili 

dňom 31. 12. 2014 platnosť.  

• Podľa § 16 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z.z. držiteľ osvedčenia 

je povinný podrobiť sa LPP vo vzťahu k práci, ktorou sa 

posudzuje jeho zdravotná spôsobilosť na prácu potrebnú  

na vykonávanie činnosti, do 5-ich rokov odo dňa: 

− vydania osvedčenia na vykonávanie činnosti, 

− vykonania predchádzajúcej LPP vo vzťahu k práci. 

• V prípade že držiteľ osvedčenia nemá platnú LPP, tak podľa 

§ 16 ods. 11, písm. b) zákona č. 124/2006 Z.z. osvedčenie na 

vykonávanie činnosti stráca platnosť. Z uvedených dôvodov 

v tejto súvislosti vyžadujeme od uchádzačov o aktualizačnú 

odbornú prípravu kópiu platného lekárskeho posudku. 

 

 

Pokyny pre účastníkov AOP 

• Účastníci AOP pri prezencii predložia platný originál 

osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike 

spolu s originálom (-mi) záznamu (-ov) o absolvovaní 

predošlej (- ých) AOP a kópiu platného lekárskeho 

posudku z LPP;  

• Účastníkom, ktorí predložia platné doklady, bude po 

ukončení AOP na zadnú stranu ich osvedčenia urobený 

záznam o absolvovaní AOP, čím sa platnosť ich osvedčenia 

z hľadiska AOP predĺži o ďalších 5 rokov. 

Odborný program AOP 

1.  Stručné informácie o nových resp. zmenených 

legislatívnych predpisoch (zákony, nariadenia vlády SR, 

vyhlášky, ...) na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia  

pri práci na technických elektrických zariadeniach, 

vydaných v období posledných 5-ich rokov. 

2.  Stručné informácie o nových STN, resp. ich zmenách  

pre oblasť elektrických zariadení vydaných v období 

posledných 5-ich rokov. 

3.  Aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou 

zdravia pri činnosti na technických elektrických 

zariadeniach z oblasti praktického uplatňovania nových 

predpisov a STN pre elektrické zariadenia. 

Časový harmonogram 

07.30 - 08.00  Prezencia účastníkov, prevzatie a kontrola  

predložených dokladov 

08.00 - 08.15  Otvorenie seminára 

08.15 - 12.00  Výklad problematiky podľa programu podujatia 

12.00 - 12.30  Obedňajšia prestávka 

12.30 - 16.00  Výklad problematiky podľa programu podujatia 

16.00 - 16.15  Odovzdanie dokladov o absolvovaní AOP 

Na AOP sa ako lektori zúčastnia: 

• doc. Ing. Ivan BOJNA, PhD., STU FEI v Bratislave 

• Tibor HANKO, viceprezident SEZ-KES 
 

Záväzná prihláška pre účastníka 
na špecializovaný seminár – AOP, ktorý sa bude konať: 

Vyznačte seminár, na ktorom sa chcete zúčastniť 

 –  Bratislava, Radlinského 28 ..................................... 13. 2. 2019 

 –  Bratislava, Radlinského 28 ..................................... 10. 4. 2019 
 

 
Účastník – meno, priezvisko, titul 

 
Adresa bydliska účastníka (PSČ, mesto/obec, ulica, pop. číslo) 

   

Kvalif. stupeň (§21, §22, §23, §24)  Predchádzajúcu AOP som absolvoval  dňa 

 

Číslo/-á osvedčenia/-í zo dňa 

Člen SEZ-KES: Áno – Nie 1) Ev. č. člena SEZ-KES:  
 

Žiadame o dôsledné vyplnenie údajov, lebo sú nevyhnutné 

na vystavenie potvrdenia o prijatí platby. 

   
Názov a adresa firmy – odberateľa (názov, ulica, mesto, PSČ) 

 
IČO:  DIČ:  

IČ DPH:  tel.:   

Email:   

Platba poukázaná z nášho účtu číslo:   
  

Potvrdzujeme, že sme dodávateľovi uhradili za účastníka: 

účastnícky poplatok  €. 

Úhrada bola vykonaná: 

 prevod. príkazom z  účtu č.  dňa  

Pri prezencii sa bezpodmienečne preukážte kópiou dokladu  

o úhrade účastníckeho poplatku (výpis z účtu)!!! 

Potvrdenie o prijatí platby dodávateľ zašle odberateľovi poštou po skončení AOP. 

Ochrana osobných údajov: 
Vaše osobné údaje (ako napr. titul, meno, priezvisko, emailová / poštová adresa telef. / 

mob. číslo) spracúvame na to, aby sme Vás informovali o našej činnosti (organizovanie 

konferencií, seminárov, školení, ...) a zasielali Vám novinky z odboru elektrotechniky. 

Tieto údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu, aby sme mohli plniť úlohy 

vyplývajúce z poslania SEZ-KES a prijatých stanov. Proti spracúvaniu Vašich údajov 

môžete vzniesť kedykoľvek námietku a my Vám okamžite prestaneme naše informácie 
zasielať. Podrobnosti o ochrane osobných údajov nájdete na web stránke 

http://www.sez-kes.sk/download/gdpr/SEZ-KES_Info-povinnost_Vseobecna_UPR.PDF . 

  

  

dátum podpis účastníka 

   

pečiatka a podpis firmy 
1)  nehodiace sa prečiarknite 

 

http://www.sez-kes.sk/download/gdpr/SEZ-KES_Info-povinnost_Vseobecna_UPR.PDF


DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!!! 

Na špecializovaný odborný  seminár – AOP je možné sa prihlásiť 

elektronicky cez „ONLINE prihlášku“, ktorá je na adrese. 

https://goo.gl/wvsLUo . 

Zároveň chceme informovať, že AOP v  2. polroku 2019 plánujeme 

v Bratislave len v dvoch termínoch a to 16. 10. 2019 a 4. 12. 2019 

PONUKA SLUŽBY PRÍSTUP STN ONLINE  

PRE  ROK  2019 

Prezídium SEZ-KES ponúka svojim platiacim členom možnosť 

objednať si službu „Prístup STN ONLINE“ aj v nasledujúcom období,  

t.j. od 1. 3. 2019 do 29. 2. 2020: 

• Prístup je k výberu cca 430 elektrotechnických STN podľa 

zoznamu SEZ-KES (a k ním prislúchajúcim zrušeným STN).  

• Jeden prístup je možný na 1 PC a 1 notebooku. Pri prihlásení 

sa zaregistruje ich PC a potom nie možné sa z iných PC 

prihlásiť (zmena je možná iba po oficiálnom nahlásení).  

• Aktualizácia STN je 1-krát v mesiaci najneskôr do 3 dní 

po skončení mesiaca.  

• Za 1 deň je možné stiahnuť najviac 50 noriem. Každú 

normu je možné 2-krát vytlačiť. Možnosť čítania noriem je 

po dobu 30 dní bez potreby ONLINE pripojenia PC  

na internet. Pri ONLINE pripojení PC na internet táto doba 

nie je obmedzená (iba obdobím zaplateného prístupu). 

• Cena za službu pre rok 2019 je stanovená vo výške  43,00 €. 

• Podmienkou objednania prístupu je byť členom SEZ-KES 

a mať zaplatené členské na rok 2019: 

– individuálny člen .................................................. 40,00 €, 

– spolkový člen ...................................................... 120,00 € 

na 5 prihlásených zamestnancov elektrikárov. 

• Prístup STN-online si môžete objednať priamo cez našu 

novú web stránku (v eshope). 

• Ak ešte nie ste členom SEZ-KES a máte záujem o službu 

STN-online, prihláste sa za individuálneho alebo 

spolkového člena SEZ-KES a následne si zakúpte v eshope 

Prístup STN-online.  

• Ďalšie informácie získate na našej webovej stránke 

www.sez-kes.sk a tiež na sekretariáte SEZ-KES  

v Bratislave, Radlinského č. 28, tel. 02 / 55 56 39 38,  

email: sekretariat@sez-kes.sk.  

• Objednávku služby STN-online, prípadne prihlášku za 

člena SEZ-KES, je potrebné zrealizovať čím skôr, 

najneskôr však do 1. 2. 2019. 

• Zoznam noriem, licenčné a technické podmienky, 

oboznámenie /prehlásenie používateľa služby Prístup 

STN-online a ďalšie dokumenty týkajúce sa služby  

STN-online nájdete na webovej stránke v sekcii Na stiahnutie.  

ORGANIZAČNÉ POKYNY 

Účastnícky poplatok a prihláška: 

• Člen SEZ-KES (zapl. členské za r. 2019) ....................... 39,00  € 

• Učitelia odborných škôl   ........................................ 39,00  € 

• Ostatní účastníci  .................................................... 45,00  € 

• V cene sú zahrnuté náklady na usporiadanie seminára. 

• Záväznú prihlášku s vyznačením miesta AOP s potvrdením 

o zaplatení účastníckeho poplatku zašlite najneskôr do: 

08. 02. 2019 – seminár, ktorý sa koná 13. 02. 2019, 
05. 04. 2019 – seminár, ktorý sa koná 10. 04. 2019 

na adresu: 

Slovenský elektrotechnický zväz –  

Komora elektrotechnikov Slovenska 

Radlinského 28, 811 07 BRATISLAVA 

• Záväzná prihláška je určená pre jedného účastníka. V prípade 

väčšieho počtu záujemcov prosíme prihlášku rozmnožiť. 

•  Po zaslaní záväznej prihlášky vznikne právny vzťah medzi 

dodávateľom – SEZ-KES a odberateľom, ktorý zakladá povinnosť 
účastníkovi uhradiť dodávateľovi objednané služby. 

•  Dodávateľ – SEZ-KES nie je platcom DPH. 

• Dodávateľ – SEZ-KES si vyhradzuje právo zrušiť AOP v prípade malého 

počtu prihlásených, o čom ich bude včas informovať. 

Úhrada účastníckeho poplatku: 

• Prev. príkazom na účet IBAN: SK40 0200 0000 0000 3283 9062, 

SWIFT (BIC): SUBASKBX, 

v.s.:  13022019, k.s.: 308, (13. 2. 2019 – Bratislava), 

v.s.:  10042019, k.s.: 308, (10. 4. 2019 – Bratislava), 

do správy pre prijímateľa uveďte priezvisko účastníka. 

•  V hotovosti pri prezencii (účast. poplatok bude zvýšený cca o 10 %), 

t.j.  43,- € – člen SEZ-KES (zapl. členské za r. 2019); 

 43,- € - učitelia odborných škôl   

 50,- € – ostatní účastníci. 

Doprava: 

• Bratislava – zo žel. stanice (Hlavná, Nové mesto – električka č. 2, 

z ostatných smerov –  električky č. 3, 5, 7, 8; 

 autobusy č. 31, 39, 94. 

• GPS Bratislava SEZ-KES:  N 48.153742, E17.119245999999976 

Organizačné informácie: 

• sekretariát SEZ-KES: ...... +421 905 741 944, +421 2 55 56 39 38 

úradné hodiny: pondelok až piatok: ...... 8.00 ÷ 14.00 hod. 

• email: info@sez-kes.sk, www.sez-kes.sk  

Odborný zástupca: 

Tibor Hanko, viceprezident SEZ-KES 

Ľubomír Bučo, viceprezident SEZ-KES 

Ing. Ľudovít HARNOŠ, viceprezident SEZ-KES 

 

 
R a d l i n s k é h o  2 8 ,  8 1 1  0 7  B r a t i s l a v a  

I Č O :  3 0 7 7 8 6 0 3 , D I Č :  2 0 2 0 8 0 9 6 2 6  

organizuje  

na základe oprávnení na výchovu  a vzdelávanie 

vydaných Národným inšpektorátom práce SR  

č. VVZ-000196-06-05.1 a VVZ-000195-06-05.2 

špecializovaný odborný  seminár: 

POVINNÁ AKTUALIZAČNÁ 

ODBORNÁ PRÍPRAVA (AOP) 

ELEKTROTECHNIKOV 
v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z., 

spojený s predĺžením platnosti osvedčení 

o odbornej  spôsobilosti na ďalších 5 rokov 

vydaných podľa  

§21 – 23, §24 vyhl. č. 508/2009 Z. z. 

resp. §21 – 23, §24 ods. 2 vyhl. č. 718/2002 Z. z.  

resp. §21 – 23, §24 ods. 2 vyhl. č. 74/1996 Z. z., 

ktorý sa bude konať: 

dňa 13. 2. 2019 – Bratislava, Radlinského 28,  

zasadačka SEZ-KES,  

dňa 10. 4. 2019 – Bratislava, Radlinského 28,  

zasadačka SEZ-KES. 

https://goo.gl/wvsLUo
http://www.sez-kes.sk/stnonline-/stn-online-2019
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http://www.sez-kes.sk/
mailto:sekretariat@sez-kes.sk
http://www.sez-kes.sk/assets/files/obsah/66-Zoznam_STN_ONLINE_k_31012019.pdf
http://www.sez-kessk/assets/files/obsah/66-Licencia.pdf
http://www.sez-kes.sk/assets/files/obsah/66-Oboznamenie_2019.pdf
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