
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Metodické usmernenie č. 8/2014, 
 ktorým sa mení a dopĺňa metodické usmernenie č. 9/2010-R 

o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných 
škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach 

elektrických ako elektrotechnik 

 

Gestorský útvar: sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374233  ev. č.: 2014-923/6834:6-10E0 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky po dohode 
s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v súlade 
s ustanoveniami § 21 ods. 3 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, 
zdvíhacími, elektrickými a plynovými, a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, 
ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a čl. 10 písm. i) Organizačného 
poriadku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, vydáva 
toto metodické usmernenie: 

Čl. 1  

Metodické usmernenie č. 9/2010-R o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov 
stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach 
elektrických ako elektrotechnik sa mení a dopĺňa takto: 

V článku 4 odsek 5 znie: 

„(5) Žiakovi študijného odboru alebo učebného odboru, ktorý nie je súčasťou skupiny 
študijných odborov a učebných odborov 26 Elektrotechnika, a absolvoval odborné 
vzdelávanie a prípravu v oblastiach podľa odseku 1 v rozsahu najmenej 120 
vyučovacích hodín, sa vydá osvedčenie o overení odbornej spôsobilosti v rozsahu 
obmedzenom na výkon činnosti na technických zariadeniach elektrických do 1000 V, 
trieda objektu A, pre ten študijný odbor alebo učebný odbor, ktorý absolvoval.5)“. 

V článku 4 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie: 

„(6) Zoznam študijných odborov a učebných odborov, u ktorých je splnená 
požiadavka elektrotechnického vzdelania na vydanie osvedčenia o odbornej 
spôsobilosti v  rozsahu obmedzenom podľa odseku 5, je uvedený v prílohe č. 5.“. 

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7. 

Prílohy č. 1, 4 a 5 vrátane nadpisov znejú: 
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„Príloha č. 1 k metodickému usmerneniu č. 9/2010-R 

 
Škola: 
................................................................................................................................. 
 
Evidenčné číslo: ............... 
 
 
 

PRIHLÁŠKA 
na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti 

na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik 
 

 
Meno a priezvisko:  ....................................................................  
 
Dátum a miesto narodenia: .......................................................  
 
 
Prihlasujem sa na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti 

na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik podľa § 21 ods. 3 

vyhlášky Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 

elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa 

považujú za vyhradené technické zariadenia v rozsahu študijného (učebného) 

odboru:  .................................................................................... . 

 
K prihláške prikladám lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu. 
 
 
 
 
V ................................ dňa ................... 20.. . 
 
 
 ........................................ 
 podpis 
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„Príloha č. 4 k metodickému usmerneniu č. 9/2010-R 
 
Škola: .......................................................................................................................... 
 

OSVEDČENIE 
o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach 
elektrických podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami 
tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 

technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 
v znení vyhlášky č. 398/2013 Z. z. 

 
evidenčné číslo: ................ 

 
 
Meno a priezvisko:  ...................................................................................................... 

Dátum a miesto narodenia: ......................................................................................... 

Bydlisko:  ..................................................................................................................... 

Študijný (učebný) odbor: .............................................................................................. 

je odborne spôsobilý na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach 

elektrických ako elektrotechnik podľa § 21 ods. 3 vyhlášky Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 

zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 

technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 

v rozsahu:  ................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 

V ................................ dňa ................... 20.. . 

 
 ........................................ 
 riaditeľ školy 
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Príloha č. 5 k metodickému usmerneniu č. 9/2010-R 

 

 

Zoznam študijných odborov a učebných odborov, 
u ktorých je splnená požiadavka elektrotechnického vzdelania 

na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v rozsahu obmedzenom na 

výkon činnosti na technických zariadeniach elektrických do 1000 V, trieda 

objektu A podľa § 21 ods. 2 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 

zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa 

ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické 

zariadenia v znení vyhlášky č. 398/2013 Z. z.   

 

 

Kód 
odboru 

Pôvodný 
kód 

odboru 

Názov študijného odboru alebo učebného odboru 

2387 M 2387 6 mechatronika 

2466 H 01 2466 2 01 mechanik opravár – plynárenské zariadenia 

2487 H 02 2487 2 02 autoopravár – elektrikár 

3693 K 3693 4 technik energetických zariadení budov 

3739 M 3739 6 elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách 

3765 M 3765 6 technika a prevádzka dopravy 

3778 K  3778 4  technik informačných a telekomunikačných technológií 

3917 M 03 3917 6 03 technické a informatické služby – v elektrotechnike 

3918 M 3918 6 technické lýceum1) 

 

                                            
1
) po absolvovaní bloku odborných predmetov elektrotechnika“ 
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Čl. 2  
Účinnosť 

 Toto metodické usmernenie nadobúda účinnosť 15. februára 2014. 

 

 minister 
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