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OPRÁVNENIE
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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 znení neskorších predpisov, prílohy č. 2 čl. 4,

písm. h) Nariadenia ministra obrany SR č. 46/2009 0 inšpekcii práce, energetickej inšpekcii

a požiarnom dozore v zneníneskorších predpisov a predpisu Všeob-21-2 na základe žiadosti

na vykonávanie:

odborných prehliadok a odborných skúšok
zdvíhacích vyhradených technických zariadení

pre:

Sídlo:

IČO:

Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o.

Buzalkova 10037/10, 831 07 Bratislava
-i

47 970 740
V rozsahu: mobilné a stabilné ZZ skupín: Aa, Ab, Adl, Ad2, Ae, Ah, Ail, Ai2, Ajl, Aj2, Bal,

Ba2, Bb, Bc2, Bdi, Bd2, Bd3, Bd4, Be, Bf, Bg, Bh.
mobilné a stabilné ZZ: žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonoms nosnosťounad 1 000 kg a ručným
pohonom nad 5 000 kg, hydraulické ruky, pohyblivé pracovné plošiny s motorovým pohonoms výškou zdvihu
nad 1,5 m; stavebné výťahy na prepravu osôb a nákladu; stavebné výťahy s prístupom osôb na nosnú
plošinu; regálové zakladače so stanovišťom obsluhy na zakladači a jeho presuvni; výsuvnérebríky
s motorovým pohonom; zariadenia technickej zábavnej činnosti na zdvíhanie osôb nad 1,5 m nad úroveň
terénu; horské dráhy s vozíkmi na koľajniciach s prevýšením vyšším ako 3 m; pohyblivé javiskové zariadenie
s motorovým pohonom v hornejjaviskovej časti ; pohyblivéjaviskové zariadenies motorovým pohonom
v dolnej javiskovej časti; pokračovanie na druhej strane

Držiteľ oprávnenia je povinny:
pri vykonávaní činnosti podľa -oprávnenia dodržiavať predpisy, vrátane platných smerníc, pokynov
a pracovných postupov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických
zariadení,

poverovať činnosťou v zmysle oprávnenia len odborne spôsobilé osoby,
neodkladne oznámiť orgánu, ktorý oprávnenie vydal všetky zmeny podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre
vydanie tohto oprávnenia.

Oprávnenie platí na pracoviskách Ministerstva obrany SR, pracoviskách Ozbrojených síl SR

a pre technické zariadenia používané v Ozbrojených silách SR do:

20 marca 2027

Trenčín 2. marca 2022
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Ing. Ladislav ARKÓ
inšpektor pre bezpečnosť
zdvíhacích zariadení
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Pokračovanie z prvej strany
žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom do 1000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťouod 1000 kg

do 5000 kg vrátane; vrátky s motorovým pohonom určených na zdvíhanie bremien; zdvíhacie ústrojenstvá
dopravných vozíkov a nakladača určeného na zdvíhanie a prepravu bremena; zariadenie na zavesenie
a uchopenie bremena ktoré sa zavesuje na zdvíhacie zariadenie; zdvíhacia rampa; zdvíhacia plošina; stabilné

a mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie ktoré je určenélen na zdvíhanie vozidla; zdvíhacie
čelo určenéna montáž na vozidlo ktoré je určené na nakladanie a vykladanie tovaru; nákladný stavebný výťah
bez prístupu osôb na nosnú plošinu; zvisle posuvné brány s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m;
regálový zakladač bez stanovišťa obsluhy na zakladači a jeho presuvni okrem zariadenia, ktoré je súčasťou
automatizovaných systémov na manipuláciu a skladovanie a javiskové zariadenie s ľudským pohonom.

Koniec


