
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 a vyhl. MPSVaR č. 356/2007 Z.z. 

 

Žiadosť vyplňte písacím strojom alebo čitateľným paličkovým písmom!!! 

Vyplní žiadateľ alebo organizácia žiadateľa podľa platných osobných dokladov 

      Priezvisko:____________________ Meno:____________________ Dátum nar.:____________ 

      Trvalé bydlisko:________________________________________________________________ 

      OP číslo:____________________ séria:__________ Miesto nar.: ________________________ 

      Vodič. Preukaz č.:____________________ séria:__________ skup.:______________________ 

      Kontakt – telefónne číslo:_______________________ e-mail:___________________________ 

 

Nehodiace sa preškrtnite 

A/     Prihlasuje sa do výcviku a ku skúške k získaniu dokladu obsluhy vybraných stavebných 

         strojov a zariadení:_________________________ (viď. označenie*) 

B/     Prihlasuje sa do výcviku a ku skúške k rozšíreniu dokladu obsluhy vybraných stavebných 

         strojov a zariadení:_________________________ (viď. označenie*) 

Vlastním doklad obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení 

ev. číslo:_________________________ 

 

Prehlasujem, že netrpím utajenou chorobou a súdom nemám zakázanú obsluhu uvedených strojov 

a súhlasím so spracovaním mojich, v tejto žiadosti uvedených, osobných údajov pre účely skúšky, 

vydania preukazu a zaradenia do evidencie vzdelávacieho strediska na dobu nurčitú. 

V____________________ dňa_______________ Podpis uchádzača_________________________ 

 

 

Vyplní vyšetrujúci lekár 

Potvrdzujem, že žiadateľ je telesne a duševne spôsobilý obsluhovať uvedené v odst. A/, B/ 

 

V____________________ dňa_______________ Pečiatka_________________________________ 

                                podpis lekára 

 

Vyplní vysielajúca organizácia-zamestnávateľ 

Presná adresa zamestnávateľa:_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

IČO:____________________ DIČ:____________________ IČ DPH_________________________ 

Meno a priezvisko objednávateľa_________________________ funkcia______________________ 

 

V____________________ dňa_______________ Pečiatka_________________________________ 

                               podpis objednávateľa 

Do kurzu a ku skúške môže byť prijatý iba ten, kto splní všetky podmienky stanovené zákonom NR SR č.:/ 124/2006 Z.z. 

o BOZP v platnom znení a doloží vo všetkých častiach kompletne vyplnenú a potvrdenú žiadosť, nepoužitú fotografiu  

3,0 x 3,5 cm – 1ks a pri nástupe predloží potrebné platné osobné doklady. 

 

*Označenie strojov: 

1A – dozéry, 1B – rýpadlá a hĺbidlá, 1C – nakladacie a vykladacie stroje,  1D – frézy a ryhovače, 

1E – skrejpre, 1F – rúrové ukladače, 1G – valce, 

2A – betonárne, 2B – autodomiešavače, 2C – čerpadlá betónových zmesí, 

3A – špeciálne motorické snehové stroje, 3B – kompresory. 


