ŢIADOSŤ
o overenie odborných vedomostí
podľa §14, ods.1, písm. c) a podľa §16, ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. a podľa vyhlášky č.
508/2009 Z.z. a postupov overovania odborných vedomostí v súlade s ISO/IEC 17024: 2012
TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PIEŠŤANY, š. p.
CERTICOS- certifikačný orgán osôb
Krajinská cesta 2929/9, 921 01 PIEŠŤANY, Slovenská republika
Oprávnená právnická osoba podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o BOZP,
ev. číslo: OPO-0001/2010
IČO:
00057380
IČ DPH:
SK2020395410
Vyplní TSÚ - CERTICOS
DIČ:
2020395410
Prijaté dňa:
Bankové spojenie:
SK14 0200 0000 0000 0600 0212
Evidenčné číslo úlohy:
Telefón:
+ 421 33 7957 215
Podpis:
E-mail:
certicos@tsu.sk

ŢIADATEĽ (o overenie odborných vedomostí)
Meno, Priezvisko, Titul:
Dátum narodenia:
Ulica:
Mesto – Obec:
PSČ:
E-mail:

Trvalé bydlisko
Tel/mob. :
Fakturačná adresa ⃰ :⃰
Vyplňte, ak poţadujete vystaviť faktúru na firmu /
organizáciu

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Druh skúšky
základná

opakovacia (opravná)

doplnková (rozšírenie)

po uplynutí platnosti

POŢADOVANÁ ŠPECIALIZÁCIA (podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov)
Vyhradené technické
TLAKOVÉ
ZDVÍHACIE
PLYNOVÉ
zariadenie:
Činnosť ( § ):
Rozsah
(skupina písmeno):

ELEKTRICKÉ

(Médium: vykurovacie plyny,
technické plyny, vzdušniny
a chladivá *)

Osobitné potreby ţiadateľa (jazykové, zdravotné,...):

Ţiadateľ má v odôvodnenom prípade moţnosť poţiadať o prispôsobenie sa jeho osobným potrebám

Ţiadam o certifikáciu podľa normy ISO/IEC 17024:2012

ÁNO

NIE
T-80-45.5
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Dohoda medzi CERTICOS a ţiadateľom/kandidátom:
Zaväzujem sa vlastnoručným podpisom, ţe:
 súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške na účely overenia odborných vedomostí a s ich
rozširovaním formou kopírovania pre účely evidencie v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov;
 súhlasím zo spôsobom certifikácie a následným dohľadom podľa EN ISO/IEC 17024:2012, ktorý vykoná certifikačný
orgán osôb CERTICOS;
 súhlasím s plnením certifikačných poţiadaviek a s poskytnutím všetkých informácií potrebných na vyhodnotenie
 neposkytnem dôverné materiály zo skúšky;
 som sa oboznámil so Všeobecnými podmienkami, ktoré má CO CERTICOS zverejnené na stránke www.tsu.sk v časti
ponuka sluţieb / certifikácia / certifikácia osôb
 nebudem sa podvodným spôsobom podieľať na získaní skúšky;
 nebudem vnášať neoprávnené pomôcky do priestorov skúšania;
 preštudoval som si webovú stránku CO CERTICOS, časť Informácie pre ţiadateľov o sluţbu a prehlasujem, ţe
spĺňam poţiadavky na vek, vzdelanie, odbornú prax v rozsahu stanovenom právnymi predpismi a absolvoval som
odbornú prípravu v rozsahu stanovenom právnymi predpismi.

Dňa:

V

......................................................................
podpis ţiadateľa

.......................................................................
odtlačok pečiatky a podpis zástupcu
**
prihlasujúcej organizácie

Ku skúške si prineste:

doklad totoţnosti (občiansky preukaz) a originál ţiadosti (ak nebola uţ inak doručená).

doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

potvrdenie o dĺţke odbornej praxe,

potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu súvisiacu s poţadovanou činnosťou (nie staršie ako 6 mesiacov),

potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy
Ak ste v časti „Poţadovaná špecializácia“ uviedli moţnosť §16 alebo §24, prineste si cvičnú revíznu správu
Ak ste v časti „Poţadovaná špecializácia“ uviedli moţnosť projektant VTZ elektrických prineste si cvičný realizačný
projekt
Ak ţiadate o vydanie certifikátu (Revízny technik/Projektant/Obsluha a oprava), prineste si - doklad o absolvovaní
odbornej prípravy, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu, doklad o vzdelaní a absolvovanej praxi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyplní TSÚ – CERTICOS:
Pred vykonaním skúšky bolo predloţené k nahliadnutiu a skontrolované:
 doklad totoţnosti,
ÁNO
NIE
 doklad o dosiahnutom vzdelaní / najvyššom
ÁNO
NIE
dosiahnutom vzdelaní,
ÁNO
NIE
 potvrdenie o dĺţke odbornej praxe,
ÁNO
NIE
 potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu (nie
staršie ako 6 mesiacov),
ÁNO
NIE
 potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy

Výsledok:
Ţiadosť preskúmal
Dátum:
CERTICOS
Podpis:
T-80-45.5

- poţadované označte kríţikom

* - nehodiace sa prečiarknite

⃰ ⃰ - ak ţiadateľ nie je zamestnaný, nevyplňuje sa
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