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Prijaté dňa:       Registračné číslo žiadosti:  

ŽIADOSŤ 
o overenie odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich identifikáciu vozidiel 

Druh skúšky:                  základná             opravná              rozšírenie              recertifikácia 

ŽIADATEĽ (o overenie odbornej spôsobilosti) 

Priezvisko, meno, titul: ............................................................................................................ 

Dátum narodenia: ............................................................................................................ 

Adresa trvalého bydliska: ............................................................................................................ 

Telefonický kontakt:   ..................................................         e-mail: ........................................... 

Zamestnávateľ – SZČO (názov) *: ........................................................................................... 

Adresa: .........................................................................................................................................  

IČO: ....................................     DIČ: ....................................   IČ DPH: ...................................... 

ODBORNÉ VZDELANIE (najvyššie ukončené vzdelanie) 

Názov školy  Odborné zameranie 
Rok 

ukončenia 

 

 

  

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM 

Názov školy  Odborné zameranie 
Rok 

ukončenia 

 

 

  

 

 

 

* vypĺňa sa len v prípade, že uchádzač bude certifikovaný na firmu /  živnosť  
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ODBORNÁ PRAX v požadovanom odbore 

Počet rokov: ................ 

 

Čestné vyhlásenie o odbornej praxi: 

Týmto čestne vyhlasujem, že ja  ..................................................... narodený.....................................  

v .......................................... mám odbornú prax ....... rokov v obore .................................................. 

V .............................. dňa .....................                            ............................................................ 
                                                                                                                            Žiadateľ (meno a podpis) 

PREHĽAD PREDCHÁDZAJÚCICH ZAMESTNANÍ, PRACOVNÝCH SKÚSENOSTÍ 

Pracovná činnosť, pozícia Zamestnávateľ 

Počet 

odpracovaných 

rokov 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

DOKLAD(Y)  O  ODBORNEJ PRÍPRAVE ( úspešnom absolvovaní vzdelávania) 

Názov školenia / kurzu  
Dátum 

školenia 

Číslo certifikátu 

/ osvedčenia 
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ZOZNAM SPRIEVODNÝCH DOKLADOV K ŽIADOSTI  

 Výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace 

 Doklad o odbornom vzdelaní, vysvedčenie, diplom (predložiť originál resp. overenú kópiu) 

 Doklad o absolvovaní nadstavbového štúdia (predložiť originál resp. overenú kópiu) - v prípade, 

že je vyplnená príslušná časť v tejto žiadosti 

 Potvrdenie o odbornej praxi (originál resp. overená kópia) , čestné vyhlásenie – pokiaľ nie je 

potvrdené v tejto žiadosti 

 Doklad(y) o absolvovaní odbornej prípravy 

DOPLŇUJÚCE (NEPOVINNÉ) ÚDAJE týkajúce sa žiadateľa, ktoré považuje žiadateľ za 

potrebné uviesť: (údaje o mimoškolskom vzdelaní, publikačnej a pedagogickej činnosti, špeciálne 

potreby  ako napr. znalosť jazyka, indispozície zdravotné, telesné.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA 

Vyhlasujem a dole uvedeným vlastnoručným podpisom potvrdzujem: 

 že všetky údaje v žiadosti a priložené doklady sú pravdivé a som pripravený splniť 

požiadavky spojené s overením mojej spôsobilosti vykonávať deklarované činnosti, 

 že súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v žiadosti na účely odbornej 

spôsobilosti a s ich rozširovaním formou kopírovania pre účely evidencie v zmysle zákona 

428/2002 Z.z. o osobných údajoch v znení neskorších predpisov, 

 že súhlasím so spôsobom certifikácie a následnými dohľadmi podľa ISO/IEC 17024, ktorý 

vykoná Certifikačný orgán spoločnosti IRIS IDENT, s.r.o. v zmysle certifikačnej schémy, 

 a zaväzujem sa, že neposkytnem dôverné materiály zo skúšky a žiadnym spôsobom sa 

nebudem podieľať na získavaní skúšky podvodným postupom,  

 a zaväzujem sa, že po oznámení o prijatí žiadosti uhradím poplatok za certifikáciu v 

stanovenej výške. 

 

 

V .........................................  dňa .......................................                 ........................................ 
             podpis žiadateľa 
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ZÁVERY CERTIFIKAČNÉHO ORGÁNU TÝKAJÚCE SA PREVERENIA A 

POTVRDENIA ŽIADOSTI : 

Výpis z registra trestov alebo iný obdobný doklad:        áno         nie  

Spĺňa uchádzač požiadavky na úroveň vzdelania a prax:      áno         nie  

Má uchádzač absolvované potrebné školenia / kurzy:         áno         nie 

Predložil uchádzač všetky potrebné doklady:        áno         nie 

Je možné splniť špeciálne potreby žiadateľa (v prípade,       áno         nie      neuplatňuje sa 

že sú uvedené žiadosti) 

Poznámka: 

 

 

Preveril:      Schválil: 

V Banskej Bystrici, dňa:    V Banskej Bystrici, dňa: 

 


