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vydané podľa S 6 ods. 3 písm. i) zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej

republiky, S 14 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v zneníneskorších, Nariadenia ministra obrany SR č. 46/2009
o inšpekcii práce, energetickej inšpekcii a požiarnom dozore v zneníneskorších predpisov a na
základe predložených dokumentov.

Na činnosť:

Pre:

Sídlo:

IČO:

V rozsahu:

Odborné prehliadky a odborné skúšky*
vyhradených techn ckýc žariadení tlakových v prevádzke

Slovenská revíznaa servisná spoločnosť s. r, o.

Buzalkova 10037/10, 831 07 Bratislava

47 970 740

S - Aal, Aa2, Ad, Aa4, Abl, Ab2, Ac, Ad, Ae, Ba, Bbl, Bb2JBc, Bd, Bel,
Be2, Bfa;Bf2, Bf3, Bf4 REPUBLIKA

Tlakové technické zariadenia skupina A:
al) parnýkötöl Stmenovitýmmnožstvom vyrábanej pary nad 115 t/h (l. trieda),

Pokračovaniena druhej strane:w

MINI S TERS TVO
Držiteľ oprávnen a je povinný: OBRANY

pri vykonávaní VinnoStřpodľa opráVneniáXdôdržiayať smerníCÄŘokynoy a pracovných
postupov na z istenie bezpečnosti a ochrany zdravia;Ôrfpráéia bezpečnosti technických zariadení,

poverovať činnosťou v zmysle oprávnenia len odborne spôsobile osoby,
neodkladne oznámiť orgánu, idorýoprávnene vydal šetkyzmeny podmienok, k oré boli rozhodujúce pre
vydanie tohto oprávnenia.

Oprávnenie platí na pracoviskách Ministersť a obrpny SR, pracoviskách Ozbrojených síl SR a pre
technické zariadenia používanev Ozbrojených silách SR do

9. septembra 2027
Sao

Trenčín 9. septembra 2022

»re bezpe$ô

Ing. Ján ovažan
Inšpektor pre bezpečnosť

tlakových a plynových zariadení
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a2) parný kotol s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 50 t/h do 115 t/h vrátane a kvapalinový kotol

s tepelným výkonom nad 35 MW (II. trieda),
a3) parný kotol s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 8 t/h do 50 t/h vrátane a kvapalinový kotol

s tepelným výkonom nad 5,8 MW do 35 MW vrátane (III. trieda),
a4) parný kotol s menovitým množstvom vyrábanej pary do 8 t/h vrátane a kvapalinový kotol s tepelným výkonom

do 5,8 MW (IV. trieda),
bl) tlaková nádoba stabilná, obsahuje nie nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou ako je ich bod

varu pri atmosférickom tlaku s najvyšším pracovným tlakom vyšším ako 0,2 MPa, s objemom nad 10 litrov
a ktorej bezpečnostný súčin je väčšíako 20 (200), okrem tlakovej nádoby, ktorá obsahuje rádioaktívne látky,

b2) tlaková nádoba stabilná, obsahuje nebezpečné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri akejkoľvek teplote,
ktorej najvyšší dovolený tlak je vyšší ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorej bezpečnostný súčin je väčšíako 5 (50), okrem tlakovej nádoby, ktorá obsahuje rádioaktívne látky,

c) tlaková nádoba na dopravu plynov, ktorých kritická teplota je nižšia ako 500 C, alebo plynov, ktoré pri teplote
500 C majú absolútny tlak pár vyšší ako 0,3 MPa, lípríkladcisterna,

d) tlaková nádoba pojazdného hasiaceho prístroja ypdnéhopojazdného hasiaceho prístroja vodného s prísadami,
pojazdného hasiaceho prístroja penového aPojazdného asiaceho prístroja práškového,

e) potrubné vedenie s menovitou svetlosťou potrubia väčšouako DN 25 na rozvod nebezpečnej kvapaliny
s najvyšším dovoleným tlakom nad 1 MPä, ktorého súčin najvyššieho dovoleného tlaku v MPa a menovitej
svetlosti DN je väčšíako 200 (2 000).

Plynové technické zariadenia skupina B:

a) vykurované alebo inak vyhrievané zariadenie s rizikom prehr atia určenéna výrobu pary s menovitým tlakom
do 0,05 MPa vrátane alebo na ohrev kvapaliny pri teplote nižšej ako je bod varu pri tlaku 0,05 MPa, s menovi -

tým tepelným výkOnom nad 100 kW(ĺiÁrieda),
bl) tlakovánédobqžstabilnábsahuje nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny 'heglpto ryššouakoje ich bod

varu pritlaku 0,05 MPtRobjemomnad 1 liter a ktorýchbezpečnostny sucłn je vacsł akÔb (50); Ďo tejto sku -

piny patri aj nádoba na výrobu paryxktorá je súčasťoupracovného prostriedku; ak spĺňauvedené parametre,
b2) tlakováTadobaŕtabilná, obsahuje nebezpečné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri äkejkoľveláeplote,

ktorýchnajvyssí dovolený tlak je vyšší ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 litera ktorých bezpečnostný súčin je
väčšíako 2,9

c) tlaková nádoba na do plynov ktQ[Oýf35k itická teplota je nižšia a 502C, alebo plynov, ktoré pri teplote
50qc maj absolútnyIlälOák, MPa;s objemo had 1 lite Ée;pečnostnýsú in je väčší
ako Š(50), napríklad sud a fľaša,

d) tlaková nádoba prenosného hasiaceho prístroja tlaková na oba pojazdného hasiaceho
el) potŕúbne vedenie na rozvod nebezpečnej kvapalinysnajvyšším dovoleným tlakom nad 0,05 MPa do 1 MPa,

1 MPa, ktorého súčin najväčšieho dovoleného tlaků v MPa a menovitej svetlost potrubia DN je 200 (2 000)
a vacsł,

e2) potrubné vedenie s pracovnou látkou vodná para a ebo horúca voda, ktorého súčin najväčšieho pracovného
tlaku v MPa a menovitej svetlosti potrubia DN $50 (3 a väčší, pričom menovitá svetlosť potrubia je
väčšia ako DN 100, a to bez ohľadu na rozšírenq_casti,

fl) bezpečnostné príslušenstvo, ktoré chráni technické zariadenłe tlakové pred prekročením najvyššieho
pracovného tlaku,

f2) bezpečnostné príslušenstvo, ktoré zabezpečuje sledovanie a dodržiavanie pracovnej teploty v tých technických
zariadeniach tlakových pri ktorých jej prekročenie alebo pokles mimo určených hraníc ohrozuje ich bezpečnosť,

f3) bezpečnostné príslušenstvo, ktoré zabezpečuje sledovanie a dodržiavanie úrovnehladiny v tých technických
zariadeniach tlakových, pri ktorých jej prekročenie alebo pokles mimo určených hraníc ohrozuje ich bezpečnosť,

f4) bezpečnostné príslušenstvo, ktoré je určenéna automatickú prevádzku parného a kvapalinového kotla,
napríklad na automatické odlúhovanie a odkalovanie, na automatickú reguláciu prietoku, napájania a teploty
prehriatej a prihriatej pary a vody.

* ) S — odborné prehliadky a odborné skúšky


