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Príloha 2 – Požadované ukončené vzdelanie a prax na zaradenie 
uchádzača do výchovnej a vzdelávacej aktivity 

Príloha č. 11 k vyhláške č. 508/2009 Z. z. 

 

ODBORNÉ VZDELANIE A ODBORNÁ PRAX PRE JEDNOTLIVÉ STUPNE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA 

ČINNOSŤ NA TECHNICKÝCH ZARIADENIACH 

a) Revízny technik podľa § 16 
ÚSO 5 rokov 

VŠ 2 roky 

b) Samostatný elektrotechnik podľa § 22 

 do 1 000 V nad 1 000 V 

pri činnosti vykonanej na technickom 

zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu 

vyučený, 

ÚSO, VŠ 
1 rok 2 roky 

c) Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky podľa § 23 

  do 1 000 V nad 1 000 V 

pri činnosti vykonávanej na technickom 

zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu 

vyučený 4 roky 5 rokov 

ÚSO 3 roky 4 roky 

VŠ 2 roky 3 roky 

d) Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa § 24 

  
skupina1) 

E1 E2 E4, E5 

1. pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení 

elektrickom v objekte triedy2) A a B1 vrátane 

bleskozvodu 

ÚSO 6 rokov 5 rokov 3 roky 

VŠ 4 roky 3 roky 1 rok 

  
skupina1) 

E1 E2 E4, E5 

2. pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení 

elektrickom v objekte2) triedy B vrátane bleskozvodu 

ÚSO 7 rokov 6 rokov 5 rokov 

VŠ 5 rokov 4 roky 3 roky 

 

Vysvetlivky: 

1) Technické zariadenia elektrické z hľadiska odbornej spôsobilosti na vykonávanie odborných prehliadok a 
odborných skúšok sa rozdeľujú na skupiny: 

E1 – technické zariadenie bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodu,  

E2 – technické zariadenie s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodu,  

E4 – elektrický stroj, prístroj, rozvádzač,  

E5 – elektrická prípojka nn. 

 

2) Objekty z hľadiska odbornej spôsobilosti na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok 
technických zariadení elektrických sa rozdeľujú do tried: 

A – objekt bez nebezpečenstva výbuchu,  

B – objekt s nebezpečenstvom výbuchu,  

B1 – objekt s nebezpečenstvom výbuchu len v rozsahu technického zariadenia elektrického v regulačnej 
stanici plynu. 
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§ 25   Zápočet dĺžky odbornej praxe  

 

(1) Do dĺžky odbornej praxe samostatného elektrotechnika, elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na 

riadenie prevádzky a revízneho technika vyhradeného technického zariadenia elektrického sa započítava čas 

vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy 

objektu. Ak čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a 

príslušnej triedy objektu bol prerušený na dlhšie ako tri roky, do dĺžky odbornej praxe sa započíta iba polovica 

času vykonávania tejto činnosti pred jeho prerušením. 

 

(2) Do dĺžky odbornej praxe samostatného elektrotechnika, elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na 

riadenie prevádzky a revízneho technika vyhradeného technického zariadenia elektrického sa započítava aj 

polovica času vykonávania činnosti na inom technickom zariadení elektrickom. 

 


