
 

 

P R I H L Á Š K A  
na aktualizačnú odbornú prípravu elektrotechnikov (AOP) 

 

 

 

 

1. Organizácia, 
     zamestnávateľ  

 Názov a adresa 

 

  
 Hodnosť, titul,  meno a priezvisko 

   

2. Prihlasovaný Dátum narodenia Miesto narodenia 

   
 Číslo a séria občianskeho preukazu Číslo telefónu - kontakt 

  
 Presná adresa trvalého bydliska - PSČ, obec, ulica, číslo, okres 

 

3. AOP 
Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov – skupina 05.1 

do 1000V AC a 1500V DC, objekty triedy „A“ a bleskozvody 

Všeob-21-2 

 čl. 82 Elektrotechnik 

 čl. 84 Samostatný elektrotechnik 

 čl. 87 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky 
 

 

Evid. číslo osvedčenia OSE : ..............................................................................  platnosť do: ........................ 

Osvedčenie vydal: ...........................................................................................................   dňa: ........................ 

Spracovanú prihlášku, kópiu el. vzdelania a osvedčenia  zaslať na č. faxu:  527 825,  minimálne 5 pracov-

ných dní pred konaním AOP. 
Informácie na č.t.:  0960 527914 – SK EZ a 0960 527830 – VR. 

 

4. Ukončené odborné vzdelanie: 

Názov a miesto 

absolvovanej školy 

Názov odboru, 

špecializácia  Rok ukončenia 
Druh záverečnej 

skúšky, dokladu 

    

    

 

Pracovné zaradenie žiadateľa vyžaduje odbornú spôsobilosť v elektrotechnike, pre činnosť na VTZ–E (vy-

hradených technických zariadeniach – elektrických). 
 
 
Súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov 

Absolvent kurzu svojím podpisom dobrovoľne udeľuje Odbornému pracovisku na výchovu a  vzdelávanie OSE Ministerstva obrany SR     

a Ozbrojených síl SR (ďalej len „OP-VVZ“) súhlas na spracovávanie a uchovávanie svojich osobných údajov v súlade s §11, zákona NR SR č. 

122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. "Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/a vo formulároch, som posky-

tol/a OP-VVZ dobrovoľne, sú úplné a pravdivé. Zároveň súhlasím s evidenciou, spracovaním a uchovávaním poskytnutých údajov oprávnenými 

osobami organizácie za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu evidencie o absolventoch kurzov. Tento súhlas udeľujem na dobu 

určitú, ktorá uplynie dňom vyraďovacieho konania záznamovej pomôcky, v ktorej sú uvedené údaje vedené, alebo dňom, kedy požiadam 

o likvidáciu svojich osobných údajov. "V prípade odvolania tohto súhlasu, alebo uplynutí lehoty, organizácia osobné údaje, ktoré o mne získala, 

bezodkladne zlikviduje. 

Som si vedomý/á práv vyplývajúcich z §28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a spôsobe ich uplatne-

nia, ako aj o poskytnutí osobných údajov tretej strane podľa §18, zákona č. 122/2013 Z.z. 

 

 

 

           Pečiatka 

     V 
 

Miesto a dátum         Podpis žiadateľa 
 

K správne a úplne vyplnenej a potvrdenej prihláške na AOP je nutné v deň nástupu predložiť tieto doklady: 

- originál a kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike „OSE“, 

- fotokópiu dokladu o nadobudnutí najvyššieho odborného elektrotechnického vzdelania (bez overenia ak je čitateľná) a akademického titulu ak bol nadobudnutý, 

- žiadateľ musí preukázať totožnosť občianskym preukazom. 

-označiť dosiahnutý stupeň odbornej spôsobilosti v elektrotechnike       IP MO SR 


