
 
 

 

 

Turček, s.r.o., Kollárova 1954/80, 952 01 Vráble 

Školiace stredisko akreditované Národným inšpektorátom práce 

Číslo oprávnenia: 157/4/2019-ZZ-S, Aa,b,d1,d2,e Ba1,a2,b,c1,c2,d1,d2,d3,d4,e,f,g 
 

 

 
O NÁS 

 
KONTAKTY 

 
SME AKREDITOVANÍ 

Už viac ako 20 rokov praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP) a 
školení prostredníctvom nášho akreditovaného školiaceho 
strediska. Ponuku našich služieb neustále rozširujeme. 

Sídlo: Kollárova 1954/80, 952 01 Vráble Národným inšpektorátom práce 
Kancelária: Hlavná ulica č.4, 952 01 Vráble Ministerstvom vnútra SR 
Tel.: +421 37 202 1351  
  
E-mail: turceksro@turcesro.sk GDPR (General Data Protection Regulation) 

IČO: 52193365 Web: www.turceksro.sk Záleží nám na ochrane vašich osobných údajov 
IČ DPH: SK2120933694   

 

P R I H L Á Š K A  
na absolvovanie výchovy a vzdelávania obsluhy zdvíhacích zariadení  

(x)    Vyznačte krížikom požadovaný druh zdvíhacieho zariadenia   

    

  
  
  
  

  
  

  

  

  
  
  

  

  
  
  

A.a - žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1 000 kg a žeriav a 
zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalej dráhy žeriavu a dočasnej dráhy žeriavu výložníkového typu  

  A.d1 - stavebný výťah na prepravu osôb a nákladu  

  A.d2 - nákladný s prístupom osôb na nosnú plošinu  

  A.e - regálový zakladač so stanovišťom obsluhy na zakladači a jeho presuvňa  

  B.a1 – zariadenie, ktorým je žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom 
s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane  

  B.a2 – zariadenie, ktorým je vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien  

  B.b - zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremena 
pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie  

  B.c1 - prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou technického 
zariadenia zdvíhacieho skupiny A a skupiny B, a to zdvíhacie ústrojenstvo na manipuláciu s kontajnerom ISO  

  B.c2 - prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou technického 
zariadenia zdvíhacieho skupiny A a skupiny B, a to zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napríklad magnet, 
traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a)  

  B.d1 - špeciálne zdvíhacie zariadenie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena, a to zdvíhacia rampa  

  B.d2 - špeciálne zdvíhacie zariadenie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena, a to zdvíhacia plošina  

  B.d3 - špeciálne zdvíhacie zariadenie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena, a to stabilné, mobilné a 
premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla  

  B.d4 - špeciálne zdvíhacie zariadenie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena, a to zdvíhacie čelo určené na 
montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu  

  B.e - nákladný stavebný výťah bez prístupu osôb na nosnú plošinu  

  B.f - zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m  

  B.g - regálový zakladač bez stanovišťa obsluhy na zakladači a jeho presuvňa okrem zariadenia, ktoré je súčasťou 
automatizovaných systémov na manipuláciu a skladovanie  

 

Titul, meno, priezvisko:    

Trvalé bydlisko:    

Dátum narodenia:    

Tel. kontakt a mail:    

Vyhlasujem, že všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé, a že som nezamlčal (a) nijaké závažné skutočnosti.  
V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, týmto udeľujem súhlas k 

spracovaniu mojich osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre potreby súvisiace s vykonaním výchovy a 

vzdelávania obsluhy zdvíhacích zariadení a jej evidenciou.  

 

V: .....................................................      Dátum:  ........................................      podpis účastníka   
FAKTURAČNÉ ÚDAJE  

Názov: 
(Právnická osoba / Fyzická osoba)  

 

Adresa/sídlo:    

IČO:    

DIČ / IČ DPH:    
 V prípade objednávania školenia zamestnávateľom:    
 

   Pečiatka a podpis 


