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Komplexné služby BOZP, OPP, Revízie a Výchova a vzdelávanie s oprávnením Národného inšpektorátu práce 

BOZP • OPP • Stavebné stroje • Lešenie • Motorové vozíky • Zdvíhacie zariadenia  • Práca vo výškach • Zváranie

Po¾nohospodárske stroje • Motorové píly a krovinorezy • Odborná spôsobilosť elektrotechnikov 

Technické kontroly mot. vozíkov • Revízie (OPaOS): bleskozvodov, elektrických, zdvíhacích, tlakových a plynových zariadeníw
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Centrum vzdelávania (školiace stredisko): Kol�anská cesta 19, 941 31 Dvory nad Žitavou, Tel.: 035 6485 400, Fax: 035 6485 401
Kontaktná kancelária SENEC: Ing. Zoltán Prehoda, Lichnerova 37/A, 903 01 SENEC, Tel.: 0911 587 100, 0911 587 155

– 1 –Všetky informácie nájdete aj na: www.3pcentrum.sk 

Ak máte záujem o naše služby, s dôverou sa obrá�te na nás na ktorejko¾vek adrese telefonicky, e-mailom, osobne alebo písomne.
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Oboznamovanie, vzdelávanie, overovenie a školenie je uvedené v EUR za osobu. Zvýraznené ceny sú v EUR bez DPH a v zátvorke sú ceny uvedené v EUR s DPH.– 2 –

Výchova a vzdelávanie zamestnancov (VVZ) na obsluhu   € 180,-  + € 80,- za každé ïalšie zariadenie v rámci VVZ 
vybraných stavebných strojov a zariadení (€ 216,-) (+ € 96,-) (len poèas absolvovania výchovy a vzdelávania)

Rozšírenie platného dokladu o ďaľšie zariadenie € 120,- len po predložení platného dokladu 
(Samostatné rozširovacie vzdelávanie) (€ 144,-)

Opakované oboznamovanie € 20,- (€ 24,-) 1 x za 24 mesiacov

Aktualizaèná odborná príprava (AOP) € 30,- (€ 36,-) 1 x za 60 mesiacov

Duplikát dokladu pri strate, zmene alebo poškodení € 12,- len po preukázaní platnej kópie dokladu
(€ 14,40) a po vykonaní opakovaného oboznamovania alebo AOP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené € 50,- 
pracovné podmienky pre živnostníkov vykonávajúcich (€ 60,-) Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z.
stavebné, montážne práce, pomocné práce pre rôznych Vyhláška MPSVaR č. 147/2013 Z.z.
dodávateľov. Zahŕňa oboznamovanie s BOZP, s prácou  Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z. z. §20
vo výškach a nad voľnou hĺbkou bez použitia špeciálnej  Zákon NR SR o ochrane pred požiarmi (OPP)
horolezeckej alebo speleologickej techniky, poučenie o obsluhe Vyhláška MV SR o požiarnej prevencii
elektrických zariadení (§20 - Pouèená osoba) a školenie o ochrane 
pred požiarmi (OPP)

Výchova a vzdelávanie zamestnancov (VVZ)  € 20,- 1 x za 12 mesiacov
so zameraním na práce vo výškach a nad vo¾nou (€ 24,-) najmä vyhláška MPSVaR č. 147/2013 Z.z. 
håbkou bez použitia špeciálnej horolezeckej
alebo speleologickej techniky 

Duplikát potvrdenia pri strate, zmene alebo poškodení € 12,- (€ 14,40)

PONUKOVÝ LIST a CENNÍK SLUŽIEB platný od 01.01.2022
Vážený obchodný partner!

Neustále zmeny legislatívnych predpisov, medzi ktoré patria aj predpisy o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP), Vás urèite v nemalej
miere za�ažujú. Máte záujem zbavi� sa tohto bremena? Ponúkame Vám komplexné služby a poradenstvo pri získavaní a udržiavaní odbornej kvalifikácie zamestnancov
Vašej spoloènosti. Zabezpeèíme Vám, že Vaše podnikanie bude v súlade s platnou legislatívou. Pravidelne aktualizujeme, vedieme a udržiavame Vašu agendu BOZP, OPP a
PZS. Všetky naše aktivity realizujeme priebežne po celý rok aj mimo pracovných dní pod¾a Vašich potrieb a požiadaviek. Výchovu a vzdelávanie organizujeme flexibilne priamo
vo Vašej spoloènosti na celom Slovensku ako aj v našich priestoroch vo Dvoroch nad Žitavou a v Senci. Zároveò vykonávame odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích,
elektrických, tlakových, plynových zariadení, bleskozvodov, hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov (hydrantov) a technické kontroly motorových vozíkovov.

VYBRANÉ STAVEBNÉ STROJE A ZARIADENIA

Zvýhodnený balík oboznamovaní a školení pre živnostníkov (SZČO)

LEŠENÁRSKA TECHNIKA

PRÁCA VO VÝŠKACH A NAD VO¼NOU HÅBKOU

Stroje a zariadenia na zemné práce

• Dozér

• Rýpadlo a hĺbidlo

• Nakladací a vykladací stroj

• Fréza a ryhovač

• Skrejper

• Rúrový ukladač

• Valec

Stroje a zariadenia na výrobu, spracovávanie a 

presun betónových zmesí

• Betonárka

• Autodomiešavač a automiešač

• Čerpadlá betónových zmesí s výkonom nad 10 m3/h

Ostatné stroje a zariadenia

• Špeciálny motorový snehový stroj

• Kompresor

Výchova a vzdelávanie zamestnancov (VVZ)  € 150,-  + € 60,- za každé ïalšie zariadenie v rámci VVZ 
so zameraním na obsluhu iných stavebných   (€ 180,-) (+ € 72,-) (len poèas absolvovania výchovy a vzdelávania)
strojov a zariadení 

Rozšírenie platného potvrdenia o ďaľšie zariadenie € 80,- len po predložení platného potvrdenia o VVZ 
(Samostatné rozširovacie vzdelávanie) (€ 96,-)

Opakované oboznamovanie € 20,- (€ 24,-) 1 x za 24 mesiacov

Duplikát potvrdenia pri strate, zmene alebo poškodení € 12,- len po preukázaní platnej kópie potvrdenia
(€ 14,40) a po vykonaní opakovaného oboznamovania

INÉ STAVEBNÉ STROJE A ZARIADENIA

• Špeciálne �ahaèe stavebných mechanizmov
• Stroje pre úpravu a spracovanie hornín (triedičky, drvičky)
• Pojazdné elektrocentrály s výkonom 32 kW (44k) a viac
• Stroje pre napínanie predpínacej výstuže
• Oba¾ovacie súpravy živièných zmesí nad 25 t/h

• Autogradery a graderelevátory
• Ukladaèe živièných zmesí (finišéry)
• Lomové vàtaèky 
• Vrtné súpravy
• Stroje pre vàtané piloty

• Baranidlá
• Vy�ahovaèe
• Napínacie zariadenia
• Injektážne zariadenia

Výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž € 70,- všetky typy lešenia (rúrkové, podperné, dielcové,
lešenia (lešenári) (€ 84,-) pojazdné a drevené lešenia)

Opakované oboznamovanie € 20,- (€ 24,-) 1 x za 12 mesiacov

Aktualizaèná odborná príprava (AOP) € 30,- (€ 36,-) 1 x za 60 mesiacov

Duplikát preukazu pri strate, zmene alebo poškodení € 12,- (€ 14,40) len po preukázaní platnej kópie preukazu
a po vykonaní opakovaného oboznamovania alebo AOP

Kontrola lešenia € 60,- – 150,- podľa vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z.z.
(€ 72,-) – (€ 180,-)



Oboznamovanie, vzdelávanie, overovenie a školenie je uvedené v EUR za osobu. Zvýraznené ceny sú v EUR bez DPH a v zátvorke sú ceny uvedené v EUR s DPH. – 3 –

• Vstupné školenie zamestnancov o ochrane pred požiarmi € 15,- (€ 18,-)
po ich zaradení na pracovisko pred zaèatím práce

• Periodické školenie zamestnancov OPP € 15,- (€ 18,-) 1 x za 24 mesiacov
• Školenie vedúcich zamestnancov o ochrane pred požiarmi € 20,- (€ 24,-) 1 x za 24 mesiacov 
• Školenie o ochrane pred požiarmi pre osoby zabezpeèujúce € 15,- (€ 18,-) 1 x za 12 mesiacov

ochranu pred požiarmi v mimopracovnom èase
• Odborná príprava protipožiarnej hliadky pracoviska € 15,- (€ 18,-) 1 x za 12 mesiacov
• Odborná príprava protipožiarnej asistenènej hliadky € 15,- (€ 18,-)
• Vykonávanie cvièného požiarneho poplachu € 50,- (€ 60,-) 1 x za 12 mesiacov
• Vykonávanie funkcie technika požiarnej ochrany (TPO) cena dohodou možnosť zmluvného zabezpečenia viď nižšie
• Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok, € 50,- (€ 60,-) jedna kontrola

urèovanie miest so zvýšeným nebezpeèenstvom vzniku požiaru 
• Vypracovanie, vedenie a udržiavanie komplexnej  € 150,- – € 300,-

dokumentácie ochrany pred požiarmi, požiarny poriadok (€ 180,-) – (€ 360,-) v súlade so skutoèným stavom
pracoviska, požiarne evakuaèné plány, stanovenie
ohlasovne požiaru, požiarno-poplachové smernice ....)

• Preventívna protipožiarna kontrola pracovísk - prevádzok a € 50,- (€ 60,-) 3 / 6  / 12 mesiacov  (jedna kontrola)
zápis do požiarnej knihy

Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
• Vstupné oboznamovanie BOZP pre zamestnancov € 15,- (€ 18,-) novoprijatí, pri zmene pracoviska
• Oboznamovanie BOZP pre zamestnancov € 15,- (€ 18,-) 1 x za 24 mesiacov
• Oboznamovanie BOZP pre zamestnancov podľa ustanovených   € 15,- (€ 18,-) 1 x za 24 mesiacov

pracovných podmienok a pracovných prostriedkov 
(Drevoobrábacie stroje, Kovoobrábacie stroje, Chemické látky,
Špeciálne náradie alebo stroje, Zásobníky sypkých materiálov ...) 

• Oboznamovanie BOZP - zástupcov zamestnancov pre BOZP € 20,- (€ 24,-) 1 x za 24 mesiacov, zák. NR SR è.124/2006 Z.z. § 19
• Oboznamovanie BOZP - pre vedúcich zamestnancov € 20,- (€ 24,-) 1 x za 24 mesiacov
• Služby autorizovaného bezpeènostného technika (ABT) cena dohodou možnosť zmluvného zabezpečenia viď nižšie
• Vykonávanie funkcie technika BOZP (BT) a poradenská činnosť cena dohodou možnosť zmluvného zabezpečenia viď nižšie
• Poradenstvo pri registrácii pracovných úrazov € 100,- – € 150,- vyhláška MPSVaR SR è. 500/2006 Z.z.

(€ 120,-) – (€ 180,-)
• Vypracovanie komplexnej dokumentácie BOZP € 150,- – € 300,- zákon NR SR è.124 / 2006 Z.z. § 6, ods. 1k, 2a

(Politika BOZP, Pracovná smernica, Traumatologický (€ 180,-) – (€ 360,-)
plán organizácie ...)

• Vypracovanie bezpeènostných zásad pre pracovisko, zariadenie € 50,- (€ 60,-) zásady pri práci
• Vypracovanie dokumentácie o posudzovaní rizík € 150,- (€ 180,-) riziká pri práci
• Vypracovanie dokumentácie o posudzovaní rizík strojných zariadení € 150,- (€ 180,-) riziká na strojoch a zariadeniach
• Vypracovanie bezpeènostných a zdravotných požiadaviek € 150,- – € 300,- podľa rozsiahlosti a zložitosti staveniska

na stavenisko (NV SR è. 396/2006 Z.z.) (€ 180,-) – (€ 360,-)
• Služby koordinátora BOZP pri stavebných prácach € 80,- (€ 96,-) jedna prehliadka
• Preventívna kontrola dodržiavania BOZP € 80,- (€ 96,-) jedna kontrola
• Kontrola regálov pod¾a (STN 26 9030) € 3,- – € 10,- množstevná z¾ava pod¾a poètu alebo zložitosti

(€ 3,60) – (€ 12,-)
• Kontrola bezpeèného stavu rebríka (STN EN 131) € 5,- – € 10,- množstevná z¾ava pod¾a poètu

(€ 6,-) – (€ 12,-)

Ceny za komplexné zabezpečovanie BOZP, PZS a OPP sú orientačné a upravujú sa podľa miestnych podmienok, počtu objektov, prevádzok
a ich zložitosti a rizikovosti. Pri stredných a veľkých spoločnostiach vypracovávame špeciálnu cenovú ponuku na základe požiadaviek
organizácie. V prípade objednania oboch služieb je poskytovaná zľava do výšky 10%. V cene za poskytované služby v oblasti BOZP a OPP je
zahrnuté oboznamovanie zamestnancov BOZP, OPP, odborná príprava protipožiarnych hliadok, oboznámenie s bezpečnými zásadami pri
práci (návody), poučenie obsluhy elektrických zariadení §20, vypracovanie a pravidelné udržiavanie dokumentácie BOZP, OPP, riešenie
pravidelných preventívnych kontrol pracovísk, zastupovanie spoločnosti pri štátnych kontrolách, riešenie pracovných úrazov a iných
nebezpečných udalostí. Vašej spoločnosti nevznikajú nepredvídateľné náklady na vzdelávanie pri prijatí nových zamestnancov (pri fluktuácii).

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI A USTANOVENÉ PRACOVNÉ PODMIENKY (BOZP)

OCHRANA PRED POŽIARMI (OPP)

Zmluvné zabezpečovanie a PAUŠÁL na služby autorizovaného bezpečnostnotného technika (ABT),
bezpečnostného technika (BT), služby technika požiarnej ochrany (TPO) a PZS kategória I. II.
Ponúkame Vám komplexné služby BOZP, PZS a ochrany pred požiarmi (OPP), sledovanie a automatické udržiavanie odbornej kvalifikácie
zamestnancov Vašej spoloènosti. Zabezpeèíme Vám, že Vaše podnikanie bude vždy v súlade s platnou legislatívou. Pravidelne
aktualizujeme, vedieme a udržiavame Vašu agendu BOZP, PZS a OPP. Všetky naše aktivity realizujeme priebežne po celý rok a na základe
podpísanej zmluvy Vám účtujeme paušálny poplatok. Na ostatné služby mimo paušálneho poplatku Vám ponúkame výrazné zľavy.

Orientačný príklad spoločnosti, ktorá má 1-2 prevádzky v BA, TT, alebo NR kraji, je zaradená do 1. - 2. kategórie rizikovosti:

počet zamestnancov poskytovaná služba nevýrobná sféra stavebná a výrobná sféra
1 - 4 BOZP 30 € (€ 36,-) / mesačne 40 € (€ 48,-) / mesačne 

PZS 30 € (€ 36,-) / mesačne 40 € (€ 48,-) / mesačne
OPP 30 € (€ 36,-) / mesačne 40 € (€ 48,-) / mesačne

5 - 9 BOZP 40 € (€ 48,-) / mesačne 50 € (€ 60,-) / mesačne 
PZS 40 € (€ 48,-) / mesačne 50 € (€ 60,-) / mesačne
OPP 40 € (€ 48,-) / mesačne 50 € (€ 60,-) / mesačne

10 - 15 BOZP 50 € (€ 60,-) / mesačne 60 € (€ 72,-) / mesačne 
PZS 50 € (€ 60,-) / mesačne 60 € (€ 60,-) / mesačne
OPP 50 € (€ 60,-) / mesačne 60 € (€ 72,-) / mesačne

Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky

• (§20)  Pouèená osoba (Obsluha elektr. zariadení) € 20,- (€ 24,-) pre èinnos� na elektrických zariadeniach nn v zmysle STN 34 3100

• (§21) Elektrotechnik do 1000V € 100,- (€ 120,-) Trieda A - objekt bez nebezpeèenstva výbuchu (18 hodín)
• (§21) Elektrotechnik do 1000V € 130,- (€ 156,-) Trieda B - objekt s nebezpeèenstvom výbuchu (19 hodín)
• (§21) Elektrotechnik nad 1000V do 35 kV € 130,- (€ 156,-) Trieda A - objekt bez nebezpeèenstva výbuchu (19 hodín)
• (§21) Elektrotechnik nad 1000V  € 170,- (€ 204,-) Trieda B - objekt s nebezpeèenstvom výbuchu (19 hodín)

• (§22) Samostatný elektrotechnik do 1000V  € 120,- (€ 144,-) Trieda A - objekt bez nebezpeèenstva výbuchu (21 hodín)
• (§22) Samostatný elektrotechnik do 1000V  € 150,- (€ 180,-) Trieda B - objekt s nebezpeèenstvom výbuchu (23 hodín)
• (§22) Samostatný elektrotechnik nad 1000V do 35 kV € 150,- (€ 180,-) Trieda A - objekt bez nebezpeèenstva výbuchu (23 hodín)
• (§22) Samostatný elektrotechnik nad 1000V  € 190,- (€ 228,-) Trieda B - objekt s nebezpeèenstvom výbuchu (23 hodín)

• (§23) Elektr. na riad. èinn. alebo riad. prev. do 1000V  € 140,- (€ 168,-) Trieda A - objekt bez nebezpeèenstva výbuchu (24 hodín)
• (§23) Elektr. na riad. èinn. alebo riad. prev. do 1000V  € 170,- (€ 204,-) Trieda B - objekt s nebezpeèenstvom výbuchu (27 hodín)
• (§23) El. na riad. èinn.,riad. prev. nad 1000V do 35 kV € 170,- (€ 204,-) Trieda A - objekt bez nebezpeèenstva výbuchu (27 hodín)
• (§23) Elektr. na riad. èinn. alebo riad. prev. nad 1000V  € 200,- (€ 240,-) Trieda B - objekt s nebezpeèenstvom výbuchu (27 hodín)

• Aktualizaèná odborná príprava (AOP) (§21, §22, §23) € 50,- (€ 60,-) 1 x za 60 mesiacov
• Opakované oboznamovanie (§21, §22, §23) € 30,- (€ 36,-) 1 x za 24 mesiacov
• Duplikát osvedčenia pri strate, zmene alebo poškodení € 20,- (€ 24,-) len po preukázaní platnej kópie osvedčenia

a po vykonaní opakovaného oboznamovania alebo AOP 

ODBORNÁ SPôSOBILOS� V ELEKTROTECHNIKE 



Výchova a Opakované  
vzdelávanie oboznamovanie

Aa Žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, Vzdelávacia organizácia (VVZ) 
hydraulickým, s nosnos�ou nad 1.000 kg a s ¾udským pohonom nad 5.000 kg  Oprávnená právnická osoba (OPO)
vrátane trvalej dráhy žeriavu a doèasnej dráhy žeriavu výložníkového typu

Aa1 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu Mobilného žeriava výložníkového typu €180,- +70,- +5,- € 20,-
(Opakované oboznamovanie 1 x za 24 mesiacov) (€ 216,- + 84,- + 6,-) (€ 24,-)

(VVZ+skúšky OPO a preukaz)

Aa2 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu Vežového žeriava výložníkového typu €180,- +70,- +5,- € 20,-
(Opakované oboznamovanie 1 x za 24 mesiacov) (€ 216,- + 84,- + 6,-) (€ 24,-)

(VVZ+skúšky OPO a preukaz)

Ab3 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu Pohyblivej pracovnej plošiny na €180,- +70,- +5,- € 20,-
podvozku s motorovým pohonom, ktorá je určená na (€ 216,- + 84,- + 6,-) (€ 24,-)
prevádzku na pozemných komunikáciách a s výškou zdvihu nad 1,5 m (VVZ+skúšky OPO a preukaz)
(Opakované oboznamovanie 1 x za 12 mesiacov) 

Vystavenie medzinárodného certifikátu ZZ € 30,-
(len poèas absolvovania výchovy a vzdelávania Oprávnenou právnickou osobou OPO) (€ 36,-)

Aktualizaèná odborná príprava (AOP) € 30,- (€ 36,-) 1 x za 60 mesiacov

Duplikát preukazu pri strate, zmenách, poškodení   € 50,- (€ 60,-)
len po preukázaní platnej kópie preukazu a po vykonaní opakovaného oboznamovania alebo AOP

Výchova a vzdelávanie viazačov bremien Výchova a Opakované oboznamovanie
Ca Prostriedok na viazanie a zavesenie bremena, ktorý nie je trvalou súèas�ou vzdelávanie 1 x za 24 mesiacov

zdvíhacieho zariadenia, napr. viazacie lano, re�az, popruh, pás, hák, strmeò € 60,- (€ 72,-) € 20,- (€ 24,-)

Aktualizaèná odborná príprava (AOP) € 30,- (€ 36,-) 1 x za 60 mesiacov

Kontrola prostriedkov na viazanie a zavesenie bremena € 5,- – € 15,- množstevná z¾ava pod¾a poètu
(€ 6,-) – (€ 18,-)

Duplikát preukazu pri strate, zmene alebo poškodení € 12,- (€ 14,40)
len po preukázaní platnej kópie preukazu a po vykonaní opakovaného oboznamovania alebo AOP

ZDVÍHACIE ZARIADENIA

Oboznamovanie, vzdelávanie, overovenie a školenie je uvedené v EUR za osobu. Zvýraznené ceny sú v EUR bez DPH a v zátvorke sú ceny uvedené v EUR s DPH.– 4 –

Prvé Opakované overovanie 
overenie 1 x za 24 mesiacov

Overenie odborných vedomostí revíznym technikom vedomostí
v zmysle § 17 ods. 3 vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. 

Abobm. Pohyblivá pracovná plošina na podvozku s motorovým pohonom, € 110,- € 20,-
ktorá nie je určená na prevádzku na žiadnych pozemných komunikáciách (€ 132,-) (€ 24,-)
a s výškou zdvihu nad 1,5 m (s obmedzením mimo PK) 
Obmedzenie na používanie vo vnútorných priestoroch alebo v špeciálnych uzatvorených priestoroch (staveniskách) 
mimo všetkých pozemných komunikácií (Opakované oboznamovanie 1 x za 12 mesiacov)

Ae Regálový zakladaè so stanoviš�om obsluhy na zakladaèi a jeho € 110,- (€ 132,-) € 20,- (€ 24,-)
presuvòa (riadené obsluhou)

Aa Žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, 
hydraulickým, s nosnos�ou nad 1.000 kg a s ¾udským pohonom nad 5.000 kg  
vrátane trvalej dráhy žeriavu a doèasnej dráhy žeriavu výložníkového typu

AaMŽ Mostový žeriav s maèkou alebo kladkostrojom nad 1.000 kg   € 110,- (€ 132,-) € 20,- (€ 24,-)
s motorovým pohonom (napr. elektrickým, hydraulickým)

AaKŽ Konzolový alebo kozový (stĺpový, portálový) s maèkou alebo  € 110,- (€ 132,-) € 20,- (€ 24,-)
kladkostrojom nad 1.000 kg s motorovým pohonom (napr. elektr., hydraulickým)

AaLP Žeriav a zdvíhadlo s ¾udským pohonom nad 5.000 kg vrátane trvalej dráhy € 70,- (€ 84,-) € 20,- (€ 24,-)
žeriavu a doèasnej dráhy žeriavu výložníkového typu 

AaHR Hydraulická ruka (vykladacia ruka, mechanická ruka) € 95,- (€ 114,-) € 20,- (€ 24,-)

AaRN Ramenový nakladač alebo naťahovač kontajnera (hákový, ramenový) € 95,- (€ 114,-) € 20,- (€ 24,-)

Ba1 Žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnos�ou do 1.000 kg vrátane € 70,- (€ 84,-) € 20,- (€ 24,-)
a s ¾udským pohonom s nosnos�ou od 1.000 kg do 5.000 kg vrátane

Ba2 Vrátok s motorovým pohonom urèený na zdvíhanie bremien € 70,- (€ 84,-) € 20,- (€ 24,-)

Bb Zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladaèa s motorovým € 70,- (€ 84,-) € 20,- (€ 24,-)
pohonom urèené na zdvíhanie a prepravu bremena pomocou prostriedku
na viazanie, zavesenie alebo uchopenie

Bc Prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo uchopenie bremena, € 70,- (€ 84,-) € 20,- (€ 24,-)
ktoré nie je trvalou súèas�ou techn. zariadenia zdvíhacieho skup. A a B, a to:
Bc1 Zdvíhacie ústrojenstvá na manipuláciu s kontajnerom ISO
Bc2 Zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena napr. magnet, traverza, 
prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a)

Bd Špeciálne zdvíhacie zariadenie s mot. pohonom urèené na zdvíh. bremena, a to: € 50,- (€ 60,-) € 20,- (€ 24,-)
Bd1 Zdvíhacia rampa, Bd2 Zdvíhacia plošina, Bd3 Stabilné, mobilné 
a premiestnite¾né servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je urèené len na 
zdvíhanie vozidla, Bd4 Zdvíhacie èelo urèené na montáž na vozidlo alebo 
do vozidla, ktoré je urèené na nakladanie alebo vykladanie nákladu

Be Nákladný stavebný vý�ah bez prístupu osôb na nosnú plošinu € 30,- (€ 36,-) € 20,- (€ 24,-)

Bf Zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m € 30,- (€ 36,-) € 20,- (€ 24,-)

Bg Regálový zakladaè bez stanoviš�a obsluhy na zakladaèi a jeho presuvòa € 30,- (€ 36,-) € 20,- (€ 24,-)
okrem zariadenia, ktoré je súèas�ou automatizovaných systémov na manipuláciu a skladovanie

Bh Javiskové zariadenie s ¾udským pohonom € 30,- (€ 36,-) € 20,- (€ 24,-)

Bi Schodiskový vý�ah a zvislá zdvíhacia plošina urèená na používanie osobou € 30,- (€ 36,-) € 20,- (€ 24,-)
s obmedzenou schopnos�ou pohybu

Cb Technické zariadenie zdvíhacie, ktoré je súèas�ou pracovného prostriedku, € 30,- (€ 36,-) € 20,- (€ 24,-)
napr. technologickej linky, stroja alebo automatizovaného systému na manipuláciu a skladovanie

Cc Technické zariadenie zdvíhacie zostavované jednorazovo, € 30,- (€ 36,-) € 20,- (€ 24,-)
napr. na montážne úèely, na prepravu

Cd Ostatné technické zariadenia zdvíhacie skupiny B s ¾udským pohonom € 30,- (€ 36,-) € 20,- (€ 24,-)

Duplikát dokladu o overení odborných vedomostí pri strate,  € 12,- (€ 14,40)
zmene alebo poškodení - len po preukázaní platnej kópie dokladu 
o overení odborných vedomostí a po vykonaní opakovaného overovania

ZDVÍHACIE ZARIADENIA

VIAZAÈI BREMIEN 



Oboznamovanie, vzdelávanie, overovenie a školenie je uvedené v EUR za osobu. Zvýraznené ceny sú v EUR bez DPH a v zátvorke sú ceny uvedené v EUR s DPH. – 5 –

Opakované oboznamovanie € 20,- (€ 24,-) 1 x za 24 mesiacov (odporúčame pred sezónnymi prácami)

Aktualizaèná odborná príprava (AOP) € 30,- (€ 36,-) 1 x za 60 mesiacov 

Duplikát dokladu pri strate, zmene alebo poškodení € 12,- len po preukázaní platnej kópie dokladu
(€ 14,40) a po vykonaní opakovaného oboznamovania alebo AOP

Opakované oboznamovanie osôb na obsluhu € 20,- 1 x za 24 mesiacov
motorových vozíkov (všetky triedy a druhy) (€ 24,-)

Aktualizaèná odborná príprava (AOP) € 30,- 1 x za 60 mesiacov
(€ 36,-)

Duplikát preukazu pri strate, zmene alebo poškodení € 12,- len po preukázaní platnej kópie preukazu
(€ 14,40) a po vykonaní opakovaného oboznamovania alebo AOP

Kondičná jazda na motorovom vozíku € 30,- /hod. (€ 36,-/hod.)

Základný kurz pre zváraèov pod¾a STN 05 0705 Oznaèovanie technológií:

ZK 111-1 elektrickým oblúkom obalenou elektródou   € 365,- (€ 438,-) -nelegované a nízkolegované ocele (Z-E1)

ZK 111-8 elektrickým oblúkom obalenou elektródou   € 365,- (€ 438,-) -vysokolegované austenitické ocele (Z-E3)

ZK 135-1 v ochrannej atmosfére (CO2) taviacou sa elektródou   € 415,- (€ 498,-) -nelegované a nízkolegované ocele (Z-M1)

ZK 135-8 v ochrannej atmosfére (CO2) taviacou sa elektródou   € 415,- (€ 498,-) -vysokolegované austenitické ocele (Z-M3)

ZK 135-21 v ochrannej atmosfére (CO2) taviacou sa elektródou   € 415,- (€ 498,-) -hliník a jeho zliatiny (Z-M7) (Označiť použitý základný materiál)

ZK 141-1 v ochrannej atm. (Argón) netaviacou sa elektródou   € 415,- (€ 498,-) -nelegované a nízkolegované ocele (Z-T1)

ZK 141-8 v ochrannej atm. (Argón) netaviacou sa elektródou   € 415,- (€ 498,-) -vysokolegované austenitické ocele (Z-T3)

ZK 141-31 v ochrannej atm. (Argón) netaviacou sa elektródou   € 415,- (€ 498,-) -meď a jej zliatiny (Z-T6) (Označiť použitý základný materiál)

ZK 141-21 v ochrannej atm. (Argón) netaviacou sa elektródou   € 415,- (€ 498,-) -hliník a jeho zliatiny (Z-T7) (Označiť použitý základný materiál)

ZK 311-1 plameòom (Acetylén C2H2+ Kyslík O2) € 400,- (€ 480,-) -nelegované a nízkolegované ocele (Z-G1)

Spájkovanie plameňom podľa STN EN ISO 13585 € 385,- (€ 462,-)
spájkovanie ocele, spájkovanie vysokolegovaných austenitických ocelí, spájkovanie medi a jej zliatin, spájkovanie hliníka a jeho zliatin, spájkovanie sivej liatiny

Zaškolenie na 
ZP 311-1 stehovanie plameòom € 160,- (€ 192,-) -nelegované a nízkolegované ocele (D-G1)

ZP 311-2 rezanie a drážkovanie plameòom (kyslíkom) € 160,- (€ 192,-) (D-G2)

ZP 311-5 zaškolenie na nahrievanie kovov plameňom € 160,- (€ 192,-) (D-G5)

ZP 111-1 stehovanie elektrickým oblúkom € 160,- (€ 192,-) -nelegované a nízkolegované ocele (D-E1)

ZP 111-2 rezanie a drážkovanie elektrickým oblúkom € 160,- (€ 192,-) (D-E2)

ZP 83 obsluhu zváracieho zariadenia pre rezanie plazmou € 160,- (€ 192,-) (D-E4)

ZP 135-1 stehovanie v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou€ 160,- (€ 192,-) -nelegované a nízkolegované ocele (D-M1)

Opakované školenie zváraèov a zváraèských robotníkov € 20,- (€ 24,-) jedna technológia (1x za 24 mesiacov)

Vydanie ID karty + registračný poplatok € 30,- (€ 36,-) len po preukázaní platnej kópie preukazu
a po vykonaní opakovaného školenia

Zápis kvalifikácie do ID-konta zvárača € 15,- (€ 18,-)

1. Samochodné rezačky
2. Obilné kombajny
3. Špeciálne stroje na zber poľnohospodárskych plodín

A Plošinové, nízkozdvíhacie, vleèné a tlaèné ruène vedené 
B Plošinové, nízkozdvíhacie, vleèné a tlaèné s pákovým 

riadením 
C Plošinové, nízkozdvíhacie, vleèné a tlaèné s volantovým 

riadením 
D Vysokozdvíhacie ruène vedené 

E Vysokozdvíhacie s pákovým riadením 
W1 Vysokozdvíhacie s volantovým riadením do 5 t nosnosti 
W2 Vysokozdvíhacie s volantovým riadením nad 5 t nosnosti
G Vysokozdvíhacie so zdvíhacou plošinou 
Z Špeciálne vozíky - paletizaèné zariadenie kolesového

nakladaèa (èelný, otoèný, teleskopický)

VYBRANÉ PO¼NOHOSPODÁRSKE STROJE A ZARIADENIA

ZVÁRANIE, REZANIE, DRÁŽKOVANIE, STEHOVANIE, SPÁJKOVANIE

LOGISTIKA a SKLADY

Výchova a vzdelávanie zamestnancov (VVZ) na obsluhu € 150,-  + € 80,-    za každé ïalšie zariadenie v rámci VVZ 
vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení (€ 180,-) (+ € 96,-) (len poèas absolvovania výchovy a vzdelávania)

Rozšírenie platného dokladu o ďaľšie zariadenie € 120,- len po predložení platného dokladu
(Samostatné rozširovacie vzdelávanie) (€ 144,-)

Opakované oboznamovanie € 20,- (€ 24,-) 1 x za 24 mesiacov (odporúčame pred sezónnymi prácami)

Duplikát potvrdenia pri strate, zmene alebo poškodení € 12,- len po preukázaní platnej kópie potvrdenia
(€ 14,40) a po vykonaní opakovaného oboznamovania 

INÉ PO¼NOHOSPODÁRSKE STROJE A ZARIADENIA

Výchova a vzdelávanie zamestnancov (VVZ) € 80,-  + € 50,-    za každé ïalšie zariadenie v rámci VVZ 
so zameraním na obsluhu iných poľnohospodárskych (€ 96,-) (+ € 60,-) (len poèas absolvovania výchovy a vzdelávania)
strojov a zariadení 

Rozšírenie platného potvrdenia o ďaľšie zariadenie € 60,- len po predložení platného potvrdenia
(Samostatné rozširovacie vzdelávanie) (€ 72,-)

D Kàmne vozy s vlastným pohonom
E Èesaèky chme¾u
F Sušiarne chme¾u, sušièky objemových krmív a zrnín
G Tvarovacie a granulovacie linky na výrobu krmív
H Linky na pozberovú úpravu po¾nohospodárskych produktov
I Senážne a silážne veže
J Pracovné agregáty

K Samohybné stroje na ochranu rastlín (postrekovače), 
fekálne tlakové prostriedky, èpavkovaèe

L Dojacie zariadenia
M Závlahová technika
N Motorové stroje pre trávniky s výkonom nad 15 kW, 

motorové kosaèky s výkonom nad 15 kW
O Samochodné kastrovacie stroje pre osivovú kukuricu

Výchova a vzdelávanie (VVZ) osôb na obsluhu  € 90,- +€ 30,- pre ïa¾šiu triedu a druh v rámci VVZ
motorových vozíkov (všetky triedy a druhy) (€ 108,-) (+€ 36,-) (len poèas absolvovania výchovy a vzdelávania)

Rozšírenie platného preukazu o ďaľšiu triedu alebo druh € 50,- len po predložení platného preukazu 
(Samostatné rozširovacie vzdelávanie) (€ 60,-)

Trieda I. - elektrické vozíky (akumulátorové)
Trieda II. - vozíky so spa¾ovacím motorom (benzínové, naftové, plynové ...)



Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu kotlov VI. triedy € 120,- vydanie dokladu na obsluhu kotlov VI. triedy
Obsluha nízkotlakových kotlov do 100 kW (KURIČ) (€ 144,-)

Výchova a vzdel. osôb na obsluhu kotlov I. až V. triedy € 250,- V cene je zahrnutý aj poplatok na overenie vedomostí 
Obsluha nízkotlak. a stredotlak. kotlov nad 100 kW (KURIČ) (€ 300,-) Oprávnenou právnickou osobou (OPO) a poplatok za 

vydanie preukazu 
Výchova a vzdel. osôb na obsluhu plynových zariadení Ah € 250,- V cene je zahrnutý aj poplatok na overenie vedomostí 

(€ 300,-) Oprávnenou právnickou osobou (OPO) a poplatok za
vydanie preukazu 

Výchova a vzdelávanie (overenie vedomostí) osôb  € 120,- 
na obsluhu alebo opravu plynových zar. skupiny Bf, Bg, Bh (€ 144,-)

Bf - znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25 Nm3/h okrem 
zariadení uvedených v písmene g)

Bg - rozvod plynu, a to potrubné vedenie určené na rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia zaradeného do tohto potrubného 
vedenia s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm3/h vrátane s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 
0,4 MPa vrátane okrem potrubného vedenia určeného na rozvod acetylénu,

Bh - spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný 
celok od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebiča, pri ktorom sa 
vyžaduje napojenie na odťah spalín

Výchova a vzdelávanie (overenie vedomostí) osôb  € 80,-
na obsluhu alebo opravu tlakových zar. skupiny Ab1, Bb1 (€ 96,-)

Ab1 - tlaková nádoba stabilná, ktorá neobsahuje nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri tlaku 
0,2 MPa, s objemom nad 10 litrov a ktorej súčin objemu technického zariadenia tlakového v litroch a najvyššieho pracovného 
tlaku v MPa (ďalej len „bezpečnostný súčin“) je väčší ako 20 (200); Do tejto skupiny patrí aj nádoba na výrobu pary, ktorá je súčasťou 
pracovného prostriedku, ak spĺňa uvedené parametre,

Bb1 - tlaková nádoba stabilná, ktorá obsahuje nie nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri tlaku 
0,05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 5 (50); Do tejto skupiny patrí aj nádoba na výrobu pary, 
ktorá je súčasťou pracovného prostriedku, ak spĺňa uvedené parametre,

Opakované oboznamovanie (overovanie) zamestnancov  € 45,- 1 x za 24 mesiacov (§7 zák. č. 124/2006 Z. z.)
obsluhujúcich plynové, tlakové zariadenia a kuričov (€ 54,-)

Aktualizačná odborná príprava (AOP) zamestnancov € 50,- 1 x za 60 mesiacov (§16 zák. č. 124/2006 Z. z.)
obsluhujúcich plynové, tlakové zariadenia a kuričov (€ 60,-)

Duplikát preukazu, osvedčenia, dokladu, potvrdenia, € 20,- len po preukázaní platnej kópie preukazu, osvedčenia, 
pri strate, zmene alebo poškodení (€ 24,-) dokladu alebo potvrdenia a po vykonaní opakovaného 

oboznamovania alebo AOP

Oboznamovanie, vzdelávanie, overovenie a školenie je uvedené v EUR za osobu. Zvýraznené ceny sú v EUR bez DPH a v zátvorke sú ceny uvedené v EUR s DPH.– 6 –

Plyn, Tlak, Kuriči

Výchova a vzdelávanie zamestnancov (VVZ) so zameraním na € 15,- 1 x za 24 mesiacov
vodièov referentských vozidiel a vodičov z povolania  (€ 18,-)

Oboznamovanie je určené pre vodičov referentských vozidiel, nákladných vozidiel, autobusov, traktorov, pojazdných
pracovných strojov, opravárov a údržbárov. Zamestnávateľ  je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne
oboznamovať zamestnancov s predpismi BOZP ako aj s okolnosťami, ktoré sa týkajú výkonu práce (ustanovenými
pracovnými podmienkami), najmä pracovným prostriedkom, pracovným postupom, novými alebo zmenenými rizikami a
ohrozeniami pri práci. Súčasťou výchovy a vzdelávania sú najmä predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)
pri prevádzke, údržbe a oprave vozidiel a zmeny v predpisoch o premávke na pozemných komunikáciách.

VODIÈI a DOPRAVA

Výchova a vzdelávanie (VVZ) osôb na obsluhu ručnej € 90,- práce s re�azovou motorovou pílou pri inej èinnosti
motorovej reťazovej píly pri inej činnosti (€ 108,-) (stavebné práce, ekologické práce, debniace práce ...)

Výchova a vzdelávanie (VVZ) osôb na obsluhu ručnej € 140,- práce s re�azovou motorovou pílou pri ťažbe dreva
motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva (€ 168,-) (lesnícke práce, výrub a ťažba ...)

Opakované oboznamovanie € 20,- (€ 24,-) 1 x za 24 mesiacov

Aktualizaèná odborná príprava (AOP) € 30,- (€ 36,-) 1 x za 60 mesiacov 

Duplikát preukazu pri strate, zmene alebo poškodení € 12,- (€ 14,40) len po preukázaní platnej kópie preukazu
a po vykonaní opakovaného oboznamovania alebo AOP

MOTOROVÁ PÍLA

Výchova a vzdelávanie zamestnancov (VVZ) € 70,- (€ 84,-) všetky druhy
so zameraním na obsluhu prenosných krovinorezov 

Opakované oboznamovanie € 20,- (€ 24,-) 1 x za 24 mesiacov

Duplikát potvrdenia pri strate, zmene alebo poškodení € 12,- (€ 14,40) len po preukázaní platnej kópie potvrdenia
a po vykonaní opakovaného oboznamovania

ÚDRŽBA ZELENE - KROVINOREZ

Výchova a vzdelávanie zamestnancov (VVZ) € 90,- všetky typy strojov
so zameraním na obsluhu sypaèov vozoviek (€ 108,-)

Opakované oboznamovanie sypaèov vozoviek € 20,- (€ 24,-) 1 x za 24 mesiacov (odporúčame pred sezónnymi prácami)

Oboznamovanie zamestnancov vykonávajúcich € 15,- (€ 18,-) 1 x za 24 mesiacov (odporúčame pred sezónnymi prácami)
zimnú údržbu a zimné sezónne práce 

Duplikát potvrdenia pri strate, zmene alebo poškodení € 12,- (€ 14,40) len po preukázaní platnej kópie potvrdenia
a po vykonaní opakovaného oboznamovania

ÚDRŽBA CIEST a ZIMNÁ ÚDRŽBA
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• Odborné prehliadky a odborné skúšky € 150,- – € 500,- pod¾a poètu meraní a pod¾a zložitosti zariadení
(revízie) Elektrickej inštalácie objektov (€ 180,-) – (€ 600,-) revízie bez obmedzenia napätia, trieda A aj trieda B

• Odborné prehliadky a odborné skúšky € 50,- – € 150,-
(revízie) Elektrických zariadení strojov (€ 60,-) – (€ 180,-)

• Odborné prehliadky a odborné skúšky € 100,- – € 300,-
(revízie) Bleskozvodných zariadení (€ 120,-) – (€ 360,-)

• Revízie Ruèných el. náradí a Spotrebièov (1-10 ks) € 10,- (€ 12,-)
• Revízie Ruèných el. náradí a Spotrebièov (11-50 ks) € 9,- (€ 10,80)
• Revízie Ruèných el. náradí a Spotrebièov (51-100 ks) € 8,- (€ 9,60)
• Revízie Ruèných el. náradí a Spotrebièov (101-200 ks) € 6,- (€ 7,20)
• Revízie Ruèných el. náradí a Spotrebièov (201- 400 ks) € 4,- (€ 4,80)
• Revízie Ruèných el. náradí a Spotrebièov (401 a viac ks) € 3,- (€ 3,60)

• Poradenstvo pri vypracovaní protokolu o urèení € 100,- – € 500,-  
vonkajších vplyvov na elektrické zariadenia (€ 120,-) – (€ 600,-) 

• Vypracovanie prevádzkového predpisu
na bezpeèné prevádzkovanie, vykonávanie kontrol, € 100,- (€ 120,-)
údržbu a obsluhu elektrických zariadení

ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY (REVÍZIE) ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

• Technické kontroly (revízie) motorových vozíkov € 50,- (€ 60,-) všetky typy a druhy MV, s vystavením technic. preukazu
Nariadenie vlády č. 392/2006 Z.z. 1x za 12 mesiacov

Aa1-2 - € 110,- (€ 132,-) – € 140,- (€ 168,-) Výložníkové žeriavy 
Ab - € 110,- (€ 132,-) – € 140,- (€ 168,-) Pracovné plošiny  
Ae - € 80,- (€ 96,-) – € 120,- (€ 144,-) Regálové zakladače  
AaA1-A3 - € 80,- (€ 96,-) – € 120,- (€ 144,-) Mostové a portál. žeriavy  
AaHR-RN - € 80,- (€ 96,-) – € 120,- (€ 144,-) Hydraulická ruka, Kontajner 
Ba, Bb - € 80,- (€ 96,-) – € 120,- (€ 144,-) ZZ do 1000kg, Vrátok 

Bc - € 80,- (€ 96,-) – € 120,- (€ 144,-) Prídavné ZZ príslušenstvo  
Bd - € 50,- (€ 60,-) - € 80,- (€ 96,-) Rampa, Servisné zariad., Čelo  
Be - € 80,- (€ 96,-) – € 120,- (€ 144,-) Nákladný stavebný výťah 
Bf - € 50,- (€ 60,-) - € 80,- (€ 96,-) Zvislá posuvná brána 
Bg,Bh,Bi - € 30,- (€ 36,-) - € 80,- (€ 96,-) Ostatné ZZ 
Cb,Cc,Cd - € 30,- (€ 36,-) - € 80,- (€ 96,-) Ostatné ZZ 

TECHNICKÉ KONTROLY MOTOROVÝCH VOZÍKOV

ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY (REVÍZIE) ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ

€ 0,30 (€ 0,36) EUR/km
Výchovu a vzdelávanie, kurzy a školenia vykonávame v našom školiacom stredisku vo Dvoroch nad Žitavou a v Senci a samozrejme, aby
sme Vám u¾ahèili organizáciu Vašej práce, aj priamo vo Vašej spoloènosti alebo v iných priestoroch na základe dohody. Pri odbornej
príprave (základných kurzoch) sa dopravné náklady v Nitrianskom, v Trnavskom a v Bratislavskom kraji neúètujú. Pri opakovaných
oboznamovaniach, opakovaných školeniach a pri aktualizačnej odbornej príprave (AOP) priamo vo Vašej organizácii (v TT, NR, BA kraji)
neúètujeme dopravné náklady, ak sa zúèastní minimálne 9 osôb (vrátane). Dopravné náklady sa úètujú obojsmerne na základe cenníka
alebo dohodou. Dovoz tovaru je nad 50,- EUR bez DPH v rámci TT, NR a BA kraja ZDARMA.

DOPRAVNÉ NÁKLADY

ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY v prípade potreby vyhotoviť doklad, preukaz, osvedčenie,
• Prednostný príplatok (prirážka) +25% potvrdenie po ukončení výchovy a vzdelávania, alebo 

z ceny objednávky vypracovať dokumentáciu do 48 hodín

• Manipulaèné + Poštovné + Balné € 3,- (€ 3,60) 1 ks
• Manipulačné + Poštovné + Balné + Náklady s dobierkou  € 5,- (€ 6,-) 1 ks

Manipulaèné, poštovné a balné náklady úètujeme pri vystavovaní duplikátov, pri opakovaných oboznamovaniach, školeniach a AOP, ak sa
zúèastní menej ako 9 osôb (vrátane) a je potrebná poštová korešpondencia.

• Odborné prehliadky a odborné skúšky € 30,- – € 140,- cena - pod¾a zatriedenia zdvíhacieho zariadenia / ks
(revízie) Zdvíhacích zariadení (€ 36,-) – (€ 168,-)
pod¾a vyhlášky MPSVaR SR è. 508/2009 Z.z.

Struèný termínovník revízií elektr. inštalácií: rok
Lehoty OPaOS EI/EZ podľa druhu objektu a zariadení:
• murovaná obytná a kancelárska budova 5
• školy, hotely, ubytovne 3
• objekty a priestory na zhromažďovanie viac ako 250 os. 2
• objekt zhotovený z horľavých materiálov 2
• pojazdný a prevozný prostriedok 1
• dočasná elektrická inštalácia 0,5
Lehoty OPaOS EI/EZ a LPS (blesk.) podľa vonkajších vplyvov:
• vonkajšie vplyvy: AD3-8, AF4, BC4 1
• vonkajšie vplyvy: AG3, AH3, BD3-4, BE2-3, CA2, CB2-4 2
• vonkajšie vplyvy: AA1-3, AA6-8, AB1-3, AB6-8, AC2, AD2, 

AE5-6, AF3, AK2, AL2, BB3 3
• vonkajšie vplyvy: AF2,AN3,AS3,AT2-3,AU2-9,BA2,BD2,BC3,Dážď 4
• pre všetky ostatné vonkajšie vplyvy 5
Lehoty OPaOS LPS (bleskozvodov) podľa druhu objektu:
Zariadenie na ochranu pred účinkami atmosf. elektriny:
• objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu 1
• hladina ochrany I a II 2
• hladina ochrany III a IV 4

• plynových kotlov a zariadení  Bh - do 100 kW € 85,- (€ 102,-)

• plynových zariadení Bf, Bg € 90,- (€ 108,-)

• vykonávanie kontroly komínov € 25,- (€ 30,-)

• Prvá vonkajšia a opakovaná vonkajšia prehliadka 
TNS do 100 litrov € 40,- (€ 48,-)
TNS nad 100 litrov € 60,- (€ 72,-)

• Vnútorná prehliadka 
TNS do 100 litrov € 60,- (€ 72,-)
TNS nad 100 litrov € 80,- (€ 96,-)

• Tlaková skúška 
TNS do 100 litrov € 90,- (€ 108,-)
TNS nad 100 litrov € 120,- (€ 144,-)

ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY (REVÍZIE) PLYNOVÝCH ZARIADENÍ

ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY (REVÍZIE) TLAKOVÝCH ZARIADENÍ

Kontrola prenosného hasiaceho prístroja 1, 2, 4 kg € 3,- (€ 3,60) 1 x za 12 mesiacov (PHP práškový, PHP CO2)

Kontrola prenosného hasiaceho prístroja 5, 6 kg, 9 l € 4,- (€ 4,80) 1 x za 12 mesiacov (PHP práškový, CO2, vodný, penový)
Oprava a tlaková skúška prenosného hasiaceho prístroja € 15,- – € 20,- 1 x za 60 mesiacov (PHP práškový, CO2)

(€ 18,-) – (€ 24,-) 1 x za 24 mesiacov (PHP vodný, penový)
Kontrola požiarnych vodovodov (hadicové zar., hydrant) € 10,- (€ 12,-) 1 x za 12 mesiacov, množstevná z¾ava pod¾a poètu
Vypracovanie správy o kontrole  € 10,- (€ 12,-) pri kontrole PHP, kontrole hadicového zariadenia ...

Kontroly hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov

Oboznamovanie z poskytovania predlekárskej prvej pomoci € 20,- (€ 24,-) 1 x za 24 mesiacov
zákon NR SR è.124/2006 Z.z. § 8, ods.1 písmeno a

Akreditovaný kurz prvej pomoci € 50,- (€ 60,-) vyhláška MZSR è.398/2010 Z.z. 

Duplikát potvrdenia pri strate, zmene alebo poškodení € 12,- (€ 14,40)

PRVÁ POMOC



A4 Požiarna kniha
€ 10,- (€ 12,-)

vyhláška MV SR 
è. 121/2002 Z.z. § 24
cena/kus s vyplnením

Autolekárnièka pre osobnú 
a nákladnú dopravu

€ 12,- (€ 14,40)

Predaj bezpeènostných, požiarnych a výstražných tabuliek a
piktogramov. Predaj, poradenstvo pri rozmiestòovaní aj
samotná inštalácia v objekte.

Hasiaci prístroj práškový
1 kg (PR1e) € 18,- (€ 21,60)

Hasiaci prístroj CO2

2 kg (S2KTe) € 45,- (€ 54,-)

MATERIÁLOVÉ A TECHNICKÉ ZABEZPEÈENIE BOZP A OPP

Zvýraznené ceny sú v EUR bez DPH a v zátvorke sú ceny uvedené v EUR s DPH. V prípade väèšieho poètu záujemcov vypracujeme špeciálnu cenovú ponuku.
Vyhradzujeme si právo zmeny cien bez predchádzajúceho upozornenia. Ospravedlòujeme sa za chyby vzniknuté pri tvorbe cenníka. Tento cenník je platný od 1.1.2022
a platí až do vydania nového cenníka. Všetky oboznamovania a školenia vykonávame v jazyku slovenskom aj maïarskom, pod¾a požiadaviek organizácie.

– 8 –

Montáž zariadení a techniky na zabezpeèenie BOZP a OPP    € 20,- (€ 24,-) EUR / hod. Spojovací, montážny a pomocný materiál                            € 15,- (€ 18,-) EUR / bal.

Hasiaca deka - Určená je na hasenie vznikajúcich požiarov
v priemyselných prevádzkach, hoteloch, školách,
čerpacích staniciach a v domácnostiach. Hasiaca
deka sa dá použiť aj na ochránenie
unikajúcich osôb pred účinkami sálavého
tepla ako aj na uhasenie horiaceho
odevu na osobách
zasiahnutých požiarom.

Rozmer: 1200 x 1800 mm.
€ 20,- (€ 24,-)

Hasiaci prístroj práškový
6 kg (P6Te) € 28,- (€ 33,60)

Hasiaci prístroj práškový
2 kg (PR2e) € 22,- (€ 26,40)

Hasiaci prístroj CO2

5 kg (S5KTe) € 58,- (€ 69,60)

Hasiaci prístroj vodný
9 l (V9Ti) € 40,- (€ 48,-)

A5 Prevádzkový denník stroja 
(pre stavebný stroj, VZV, 
iné strojné zariadenia)

€ 3,- (€ 3,60)
cena/kus s vyplnením

A4 Denník zdvíhacieho zariadenia
€ 5,- (€ 6,-) cena/kus s vyplnením

A4 Denník kotolne a plynovej kotolne
€ 5,- (€ 6,-) cena/kus s vyplnením

Náplò do nástennej lekárnièky
do 15 osôb € 25,- (€ 30,-)

Vešiak hasiaceho
prístroja - rôzne
druhy. Pri kúpe
nového 
PHP zdarma.
€ 2,50 (€ 3,-)

Bezpečnostná
skrinka
na kľúčik
s rozbitným
sklíčkom
€ 5,- (€ 6,-)

Plastový kufrík prvej pomoci 
bez náplne - mobilný odnímate¾ný
z nástennej konzoly, odolný voči
nárazu, nehorľavý, prachotesný

Rozmery: 340x250x130 mm
€ 45,- (€ 54,-)

A4 Evidenèná kniha drobných pracovných
úrazov € 5,- (€ 6,-) cena/kus s vyplnením

A5 Zápisník
bezpeènosti práce 

€ 2,- (€ 2,40)
cena/kus s vyplnením

Vyznačovacia páska
žlto-čierna 33m
červeno-biela 33m
€ 15,- (€ 18,-)

Bezpečnostné tabuľky - samolepky
veľkosť A7 (cca 7x10 cm) € 0,80 (€ 0,96)
veľkosť A6 (cca 10x15 cm) € 1,- (€ 1,20)
veľkosť A5 (cca 15x20 cm) € 1,20 (€ 1,44)
veľkosť A4 (cca 20x30 cm) € 1,50 (€ 1,80)
Bezpečnostné tabuľky - plastové tenké
veľkosť A7 (cca 7x10 cm) € 1,60 (€ 1,92)
veľkosť A6 (cca 10x15 cm) € 1,80 (€ 2,16)
veľkosť A5 (cca 15x20 cm) € 2,- (€ 2,16)
veľkosť A4 (cca 20x30 cm) € 2,80 (€ 3,36)
veľkosť A3 (cca 30x40 cm) € 4,50 (€ 5,40)
Bezpečnostné tabuľky - plastové hrubé
veľkosť A4 (cca 20x30 cm) € 4,- (€ 4,80)
veľkosť A3 (cca 30x40 cm) € 6,- (€ 7,20)

Hydrantový systém DN 25/30
€ 200,- (€ 240,-)

Hydrantová hadica –
požiarna, zásahová C52

€ 65,- (€ 78,-)

Hydrantová hadica C52
€ 36,- (€ 43,20)

Prúdnica C52
€ 12,- (€ 14,40)

Prúdnica D25
€ 9,- (€ 10,80)

Hydrantová hadica D25
€ 29,- (€ 34,80)

Nástenná lekárnièka 
bez náplne

biela plechová 
2 priehradky

Rozmer: 370x225x120 mm
€ 40,- (€ 48,-)


