
   

Doklady predkladané  
dodávateľmi pre vykonávanie prác na vyhradených 

technických zariadeniach 
ich  

oprávnenia 
a  

nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie 
 

Obsluha VTZ 
Právny rámec:  

1, Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“).  

2, Vyhláška 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 (ďalej „VTZ“) v znení neskorších predpisov (ďalej „vyhláška 
č. 508/ 2009 Z. z.“). 
 
Zákon č. 124/2006 Z. z. sa vzťahuje na zamestnávateľov a zamestnancov vo všetkých 
odvetviach výrobnej sféry a nevýrobnej sféry. 

Fyzická osoba môže obsluhovať VTZ na základe platného preukazu, osvedčenia alebo 
dokladu.  

Preukaz, osvedčenie alebo doklad pre obsluhu VTZ môže vydať:   
1. príslušný inšpektorát práce,  
2. osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie,  
3. stredná škola alebo vysoká škola pri príprave žiakov a študentov na výkon povolania,  
4. revízny technik s príslušným rozsahom osvedčenia 

Vyhláška č. 508/ 2009 Z. z. ustanovuje:  
a) podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých 
technických zariadení,  
b) technické zariadenia, ktoré sa považujú za VTZ 

Na účely vyhlášky č. 508/ 2009 Z. z. sa rozumie: 
rozsah preukazu alebo osvedčenia je druh vykonávanej činnosti na technickom zariadení 
podľa druhu a rozsahu technického zariadenia rozdeleného do skupín podľa miery ohrozenia. 

Vyhláška č. 508/ 2009 Z. z. sa vzťahuje sa na technické zariadenia :  
- tlakové,  
- zdvíhacie,  
- elektrické,  
- plynové 
 



Druhy technických zariadení sa rozdeľujú podľa miery ohrozenia:  
do skupiny A, skupiny B alebo skupiny C.  
V skupine A sú technické zariadenia s vysokou mierou ohrozenia, v skupine B sú technické 
zariadenia s vyššou mierou ohrozenia a v skupine C sú technické zariadenia s nižšou mierou 
ohrozenia.  

Technické zariadenia skupiny A a technické zariadenia skupiny B sa považujú za VTZ. 

Prevádzkovateľom VTZ je aj fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je 
zamestnávateľom, a iné osoby podľa zákona, ktorí na plnenie svojich úloh používajú 
technické zariadenie a vedú evidenciu VTZ s údajmi zodpovedajúcu skutočnému stavu. 

Revízny technik je fyzická osoba, ktorá v rozsahu vydaného osvedčenia môže:  
a) vykonávať odbornú prehliadku a odbornú skúšku podľa vypracovaného pracovného 
postupu a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci,  
b, zaškoľovať osobu na obsluhu VTZ určeného bezpečnostnotechnickými požiadavkami, 
ktoré nie je uvedené v 17 ods. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 
c, overovať odborné vedomosti osoby na viazanie bremien pre VTZ zdvíhacie uvedené 
v prílohe č. 1 II. časti skupine B písm. a) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.:  
    - 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,  
    - vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien, 

Obsluhovať VTZ ktorými sú:  
a) parný a kvapalinový kotol I. až V. triedy,  
b) mobilný žeriav výložníkového typu, vežový žeriav výložníkového typu a pohyblivú 
pracovnú plošinu na podvozku s motorovým pohonom skupiny A, ktorá je určená 
na prevádzku na pozemných komunikáciách,  
c) technické zariadenie plynové skupiny A okrem technického zariadenia plynového 
uvedeného v prílohe č. 1 IV. časti skupine A písm. d) a g).  

Viazať bremená na VTZ zdvíhacích uvedených v prílohe č. 1 II. časti skupine A písm. a):  
-) žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, 
s nosnosťou nad 1 000kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000kg vrátane 
trvalej dráhy žeriava a dočasnej dráhy žeriava výložníkového typu,  

môžu len osoby s platným preukazom. 

d) viazať bremená na VTZ zdvíhacích uvedených v prílohe č. 1 II. časti skupine B písm. a) 
vyhlášky č. 508/2009 Z. z.  
-) žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1000 kg vrátane a s ľudským 
pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane,  
-) vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien,  

môže fyzická osoba, ktorá má písomný doklad. 

Obsluhovať, opravovať, rekonštruovať a montovať technické zariadenia elektrické, môže 
osoba, ktorá má vydaný doklad podľa rozsahu napätia (do 1 000V, nad 1 000V), skupiny (E1, 
E2, E4, E5), triedy(A, B, B1). 

 



Oprávnenia na činnosť 
Právny rámec:  
1, Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“).  

2, Vyhláška 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 VTZ v znení 
neskorších predpisov (ďalej „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“). 

Príslušný inšpektorát práce vydáva osvedčenia pre:  
• revízneho technika VTZ tlakových,  
• osoby na opravu kotla I. až V. triedy a na opravu potrubného vedenia na rozvod 

nebezpečnej kvapaliny s najvyšším dovoleným tlakom nad 1MPa,  
• revízneho technika VTZ zdvíhacích,  
• osoby na opravu osobného výťahu a nákladného výťahu s povolenou dopravou osôb, 
• revízneho technika VTZ plynových,  
• osoby na opravu VTZ plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) pracujúcich 

s nebezpečnými plynmi,  
• revízneho technika VTZ elektrických 

Podmienkou pre vydanie oprávnenia na vykonávanie činnosti podľa § 15 ods.1 zákona 
je uzatvorená pracovná zmluva medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktorý má príslušný 
doklad o odbornej spôsobilosti (osvedčenie revízneho technika VTZ alebo osvedčenie 
na opravy VTZ). 

Oprávnenie na činnosť  
-   Odborné prehliadky a odborné skúšky,    
- opravy vyhradeného technického zariadenia podľa právnych predpisov na zaistenie 
    bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a  
-   plnenie tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane,  
-   plnenia nádrže motorového vozidla plynom,  

môže pre inú fyzickú osobu alebo pre inú právnickú osobu vykonávať len zamestnávateľ, 
ktorý má oprávnenie na činnosť (ďalej len „oprávnenie"). 

Oprávnenie na činnosti vydáva oprávnená právnická osoba na základe písomnej žiadosti. 

Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, môže vykonávať činnosť  
bez oprávnenia, ak je odborne spôsobilá na jej vykonávanie.  
 

 

 

 



Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie 

Právny rámec  
1. Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce (ďalej „zákon č. 125/2006 Z. z.“)  
2. Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní (ďalej „zákon 
č. 82/2005 Z. z.“, novelizovaný zákonom č. 351/2015 Z. z. od 18. júna 2016 a zákonom č. 
294/2017 Z. z. od 01. 01. 2018)  

3. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej „zákon č. 311/2001 Z. z.“)  

Kontrolné orgány  
- inšpektorát práce,  
- Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,   
- úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.   

Oprávnenia inšpektora práce   
Zo zákona č. 125/2006 Z.  z. o inšpekcii práce je inšpektor práce oprávnený:  
- vstupovať voľne a kedykoľvek do priestorov a na pracoviská podliehajúce inšpekcii práce 

a v nevyhnutnom rozsahu na súkromné pozemky a komunikácie,  
- požadovať preukázanie totožnosti od fyzickej osoby nachádzajúcej sa na pracovisku 

zamestnávateľa a vysvetlenie dôvodu jej prítomnosti. 

Oprávnenia inšpektora práce  
- požadovať predloženie dokumentácie, záznamov alebo iných dokladov potrebných na 

výkon inšpekcie práce a požadovať ich kópie,  
- požadovať informácie a vysvetlenia,  
- používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie 

a zvukových záznamov.  

Nelegálna práca – závislá práca, ktorú vykonáva fyzická osoba pre právnickú osobu alebo 
fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom a:  
- nemá založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer,   
- je štátnym príslušníkom krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, iným zmluvným 

štátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, alebo 
osobou bez štátnej príslušnosti (ďalej „štátny príslušník tretej krajiny“) a nie sú splnené 
podmienky na jeho zamestnávanie podľa § 21 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti.  

Nelegálne zamestnávanie – zamestnávanie právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá 
je podnikateľom, ak využíva závislú prácu:  
- fyzickej osoby a nemá s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký 

pomer,  
- fyzickej osoby, má s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký 

pomer a neprihlásila ju do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového 
sporenia do siedmich dní od uplynutia lehoty na prihlásenie do tohto registra, najneskôr 
však do začatia kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, ak kontrola začala 
do siedmich dní od uplynutia lehoty na prihlásenie do tohto registra (lehota uvedená v § 
231 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení), 

- štátneho príslušníka tretej krajiny a nie sú splnené podmienky na jeho zamestnávanie podľa § 21 
ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.  



Nelegálnym zamestnávaním je aj zamestnávanie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa 
zdržiava na území Slovenskej republiky v rozpore s osobitným predpisom (zákon o pobyte 
cudzincov, zákon o azyle) a ktorý vykonáva závislú prácu. 

Závislá práca – práca vykonávaná:  
- vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca,  ň 
- osobne zamestnancom pre zamestnávateľa,   
- podľa pokynov zamestnávateľa,   
- v jeho mene,   
- v pracovnom čase určenom zamestnávateľom.   

Závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom 
pracovnom vzťahu alebo výnimočne za podmienok ustanovených v zákone č. 311/2001 Z. z.  
aj v inom pracovnoprávnom vzťahu.  
Závislá práca nemôže byť vykonávaná v zmluvnom občianskoprávnom alebo 
obchodnoprávnom vzťahu. 
 

Čo nie je nelegálnou prácou a nelegálnym zamestnávaním?  
 
Nelegálnou prácou nie je práca, ktorú vykonáva pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, 
príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, ktorý je dôchodkovo poistený, je 
poberateľom dôchodku alebo je žiakom alebo študentom do 26 rokov veku. 

Nelegálnym zamestnávaním nie je, ak pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, vykonáva 
prácu jeho príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, ktorý je dôchodkovo poistený, 
je poberateľom dôchodku alebo je žiakom alebo študentom do 26 rokov veku. 

Zákonom o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní je určené, že:  
- fyzická osoba nesmie vykonávať nelegálnu prácu,   
- právnická osoba a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, nesmie nelegálne zamestnávať.  

Fyzická osoba nesmie nelegálne zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa 
neoprávnene zdržiava na území Slovenskej republiky. 
 
Finančné sankcie 
Inšpektorát práce uloží pokutu zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe za porušenie zákazu 
nelegálneho zamestnávania od 2 000 eur do 200 000 eur ,  
a ak ide o nelegálne zamestnávanie dvoch a viac fyzických osôb súčasne  
od 5 000 eur do 200 000 eur.  

Ten, kto vykonáva nelegálnu prácu, dopustí sa priestupku. Za priestupok možno uložiť 
pokutu do 331 eur. 

Iné sankcie  
- porušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania oznamuje inšpektorát 

práce Sociálnej poisťovni, Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušnému úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušnému daňovému úradu, a ak ide o štátneho 
príslušníka tretej krajiny aj útvaru Policajného zboru, 

- zrušenie živnostenského oprávnenia – inšpektorát práce oznamuje živnostenskému úradu 
opakované porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania,  

- nevydanie potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania, 



- vedenie záznamu v centrálnom verejne prístupnom zozname fyzických a právnických 
osôb, ktoré v predchádzajúcich piatich rokoch porušili zákaz nelegálneho zamestnávania, 

- dodatočné platby (v prípade nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny, 
ktorý sa zdržiava neoprávnene na území Slovenskej republiky). 
 

Zákaz prijať prácu alebo službu  
 
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, nesmie prijať prácu alebo 
službu, ktorú jej na základe zmluvy dodáva alebo poskytuje právnická osoba alebo fyzická 
osoba (ďalej „poskytovateľ služby“) prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne 
zamestnáva, ak ide:  
a) o cezhraničné poskytovanie služby po dobu presahujúcu päť dní v období 12 mesiacov 

od prvého poskytnutia služby alebo  
b) o vnútroštátnu dodávku práce alebo cezhraničnú dodávku práce.  
 
Dodávka práce je:  a) 
- vnútroštátna dodávka práce, ktorou je dočasné pridelenie fyzickej osoby na výkon práce,  
- cezhraničná dodávka práce, ktorou je 

 dočasné pridelenie fyzickej osoby z iného štátu ako Slovenskej republiky na výkon 
práce k užívateľskému zamestnávateľovi na území Slovenskej republiky,  

 vyslanie fyzickej osoby z iného štátu ako Slovenskej republiky na územie Slovenskej 
republiky uskutočnené medzi ovládajúcou osobou a ovládanou osobou alebo medzi 
ovládanými osobami (tzv. koncernové vyslanie).  

 
Povinnosť poskytovateľa služby  
Poskytovateľ služby je povinný na požiadanie právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá je 
podnikateľom, ktorým dodáva prácu alebo poskytuje službu, bezodkladne poskytnúť 
v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých 
im dodáva prácu alebo poskytuje službu, ktoré sú potrebné na to, aby mohli skontrolovať, 
či poskytovateľ služby neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. 

Povinnosť poskytovateľa služby – doklady:  
pracovné zmluvy, prihlášky do inštitúcie sociálneho zabezpečenia, formuláre PD A1, 
u štátnych príslušníkov tretích krajín: povolenie na pobyt a zamestnanie v krajinách EÚ. 
 

Sankcie  
Inšpektorát práce uloží pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom, 
za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu od 2 000 eur do 200 000 eur,  
a ak ide o dve a viac fyzických osôb súčasne od 5 000 eur do 200 000 eur. 
 
Ďakujem za pozornosť 

 

                                             Ing. Jaroslav Niskáč 

 

 



 
 
 

 


