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ŽIADOSŤ 
o prijatie do kurzu obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení 

------------------------------------------------------------------------------------- 

A/ Žiadam o prijatie do základného kurzu a ku skúške k získaniu preukazu obsluhy vybraných  stavebných 

strojov a zariadení 

 Skupiny............................................................................................... 
 

B/  Žiadam o rozšírenie preukazu obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení 
 

 Skupiny............................................................................................... 
 

C/ Žiadam o absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy 
 

 Skupiny......................................................................................................... 
 

Priezvisko:.......................................................   Meno:............................................................ 

 

Dátum nar.:.....................................................   Miesto nar.:................................................... 

 

Trvalý pobyt:............................................................................................................................. ...................... 

 

Vodičský preukaz číslo:.................................   Skupina:........................................................ 

 

Vodičský preukaz vydal:...............................   Dňa:............................................................... 

Prehlasujem, že nie som nespôsobilý k riadeniu motorových vozidiel a že netrpím žiadnou utajenou telesnou alebo duševnou 

vadou, ktorá by ma činila neschopným riadenia vybraných stavebných strojov a zariadení  a školiacej organizácií udávam správne a 

aktuálne informácie potrebné k vydaniu preukazu a k následnej evidencií.  

Súhlasím v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení so spracovaním svojich osobných 

údajov uvedených v tejto žiadosti za účelom evidencie a vydania preukazu obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení a aby tieto 

údaje boli poskytnuté môjmu zamestnávateľovi. Súhlas udeľujem na dobu neurčitú a je možné ho odvolať v prípade nezákonného 

nakladania s osobnými údajmi. 

 

V.........................................    dňa................................. ....................................................................... 

                Podpis žiadateľa 

 

Zamestnávateľ:.......................................................................................................................... ..................... 

 

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

 

V.........................................    dňa................................. ....................................................................... 

                Podpis a pečiatka zamestnávateľa 

 

SPRÁVA O LEKÁRSKOM VYŠETRENÍ 
(Lekárske vyšetrenie nie je potrebné pre žiadateľa o rozšírenie podľa bodu B, pokiaľ má platné lekárske vyšetrenie ako obsluha vybraných strojov a 

zariadení.)  

Žiadateľ bol vyšetrený a uznaný   spôsobilým  -  nespôsobilým  na obsluhu vybraných stavebných 

strojov a zariadení.  
Poznámka: Termíny lekárskych prehliadok obslúh vybraných stavebných strojov a zariadení  posúdi pracovná zdravotná služba v zmysle 

zákona 355/2007 Z.z, a zároveň obsluha je povinná min. 1x za 5 rokov od poslednej lekárskej prehliadky absolvovať lekársku prehliadku 

vo vzťahu k práci Ak je zamestnanec schopný riadenia vybraného stavebného stroja alebo zariadenia len s používaním okuliarov, je to 

potrebné vyznačiť. Ak podľa výsledku prehliadky je možné očakávať, že sa schopnosť zamestnanca k vedeniu vybraného stavebného 

stroja alebo zariadenia zhorší, je potrebné navrhnúť opätovné lekárske vyšetrenie najneskôr  

 

do:.......................................... 

 

V.........................................    dňa................................. ....................................................................... 

                   Podpis a pečiatka lekára 
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POTVRDENIE O ABSOLVOVANÍ ODBORNEJ PRAXE:  
 

Žiadateľ vykonal odbornú prax na žiadanú činnosť na vybranom pracovnom prostriedku, stroji alebo zariadení:  

 

typ .................................................................................................................................................... 

 

pod dozorom (meno a priezvisko): ........................................ 

 

číslo platného preukazu/dokladu: .......................................... 

 

 

V...................................  dňa:.................................  .................................................................... 
pečiatka a podpis zástupcu organizácie 

 príp. osoby potvrdzujúcej prax 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
 

Rozdelenie skupín obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení 

□ Stroje a zariadenia na zemné práce: 

□ 1A ‐ dozér     □ 1D ‐ fréza a ryhovač   □ 1G ‐ valec 

□ 1B ‐ rýpadlo a hĺbidlo   □ 1E ‐ skrejper 

□ 1C ‐ nakladací a vykladací stroj  □ 1F ‐ rúrový ukladač 

 

□ Stroje a zariadenia na výrobu, spracovávanie a presun betónových zmesí: 

□ 2A ‐ betonárne 

□ 2B ‐ Autodomiešavače a automiešače 

 

□ Ostatné stroje a zariadenia  

□ 3A ‐ špeciálny motorový snehový stroj 

□ 3B ‐ kompresor 
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