
REVIZIE VTZE s.r.o. Záhradný Rad 669/17, 935 26 Starý Tekov, IČO:47478675 
Organizácia na výchovu a vzdelávanie elektrotechnikov pod ev. č. VVZ-0240/18-05.1 a VVZ-0241/18-05.2 

P R I H L Á Š K A  
na prípravu a overenie odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. 

 
Presný názov a adresa firmy / organizácie  

Prihlasujeme nášho pracovníka na: 

prípravné školenie ku skúške odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. 
ukončené skúškou o odbornej spôsobilosti (aktuálne časti označte  krížikom ): 

 

 §21 - elektrotechnik, 

 §22 - samostatný elektrotechnik 

 §23 - elektrotechnik na riadenie činnosti  

                 alebo na riadenie prevádzky 

 

 §24 - revízny technik  

                aktualizačná odborná príprava 

 

 E1 - nad 1000 V, 

 E2, E4, E5 - do 1000 V 

 A - bez nebezpečenstva výbuchu 

 B - s nebezpečenstvom výbuchu 

 B1 – s nebezpečenstvom výbuchu 

                 len pre regulačné stanice plynu 

 bleskozvod 

 

 

 

   
  
1. Osobné údaje pracovníka: 

Meno a priezvisko:                                                                                    Tel. č.: 

Dátum narodenia:                         e-mail:  

Trvalé bydlisko 
(presná adresa): 

                                             

2. Odborná kvalifikácia: 

Vyučený v odbore:  číselný znak:  

V škole:  

Odborné vzdelanie:  číselný znak:  

3. Odborná prax : 

V odbore:   do 1000 V,  nad 1000 V, v objektoch triedy  A  B 

Zamestnávateľ:  v čase (od – do):  

 V odbore:   do 1000 V,  nad 1000 V, v objektoch triedy  A  B 

Zamestnávateľ:  v čase (od – do):  

 V odbore:   do 1000 V,  nad 1000 V, v objektoch triedy  A  B 

Zamestnávateľ:  v čase (od – do):  

 4. Správnosť uvedených údajov potvrdzujem svojim podpisom. 

V   dňa   

    

 podpis pracovníka  pečiatka a podpis firmy / organizácie 

Poznámka: Ku skúške odbornej spôsobilosti musí uchádzať predložiť: 
doklad totožnosti, kópiu dokladu o získanom odbornom vzdelaní v elektrotechnike, potvrdenie / doklad o 
odbornej praxi, potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti vykonávať práce na elektrickom zariadení. 
                   K aktualizačnej odbornej príprave je potrebné predložiť: doklad totožnosti, originál osvedčenia, 
lekárske potvrdenie o spôsobilosti na elektrických zariadeniach,  
Kontaktné údaje: Samuel Hajko – konateľ/školiteľ,  tel.č. 0905 329 362,  email: revizievtzesro@gmail.com,  

mailto:revizievtzesro@gmail.com


INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA NA POUŽITIE                  
KAMEROVÉHO SYSTÉMU SO ZÁZNAMOM.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto 
poskytuje príslušné informácie podľa Nariadenia.

Prevádzkovateľ:

REVIZIE VTZE s.r.o.
Záhradný Rad 669/17
935 26 Starý Tekov
Slovensko 
IČO: 47478675
DIČ: 2023936365

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: 

Mobil: +421905329362
E-mail: revizievtzesro@gmail.com

Účely a právne základy spracúvania: prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých 
osôb na nasledovné účely: ochrana zdravia, majetku a bezpečnosti klientov. 
Právny základ spracúvania údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa. 
Kategórie dotknutých osobných údajov: videozáznam a statický záznam
Kategórie príjemcov osobných údajov: Orgán činný v trestnom konaní 
Prenos osobných údajov do 3. krajín: neuskutočňuje sa
Doba uchovávania osobných údajov: 72 hodín
Profilovanie: neuskutočňuje sa
Práva dotknutej osoby:
právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,
právo na prenosnosť osobných údajov,
právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 
Nariadenia. Dotknutá osoba  si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, 
cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie 
informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
S obsahom som bol oboznámený, textu som porozumel a na znak súhlasu podpisujem:

Dňa: _________________

Meno, priezvisko a podpis  _____________________________            _________________

mailto:revizievtzesro@gmail.com

