
 

 

 

 

Odborná spôsobilosť 
 

 

Požiadavky na odbornú spôsobilosť v spoločnosti sú stanovené internými predpismi Skanska. 

 

Špecializované odborné školenie sa uskutočňuje k získaniu zvláštnej odbornej spôsobilosti alebo inej 

kvalifikácii zamestnancov potrebnej k preukázaniu potrebných vedomostí a zručností.  
. 

 

Požiadavky na základné druhy odborných spôsobilostí a kvalifikácií v Spoločnosti sú nasledujúce: 

 

Profesia Pravidelnosť Školiteľ/lektor 

Vedúci zamestnanci (administratíva) – BOZP 1x za 2 roky 
Autorizovaný bezpečnostný 

technik/bezpečnostný technik 

Ostatní zamestnanci (administratíva) – BOZP 1x za 2 roky 
Autorizovaný bezpečnostný 

technik/bezpečnostný technik 

Vedúci zamestnanci (výroba) – BOZP  
1x za                  

12 mesiacov 

Autorizovaný bezpečnostný 

technik/bezpečnostný technik 

Robotnícke profesie – BOZP 
1x za                  

12 mesiacov 

Autorizovaný bezpečnostný 

technik/bezpečnostný technik 

Vedúci zamestnanci (administratíva a výroba) – OPP 
1 x za                

24 mesiacov 
Technik PO 

Ostatní zamestnanci - OPP 
1 x za                

24 mesiacov 
Technik PO 

Osoba na montáž a demontáž lešenia (lešenár)  
Najmenej 1x za    

5 rokov - 

Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie – 

aktualizačná odborná príprava 

Viazač bremien, signalista  
Najmenej 1x za    

5 rokov 

Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie – 

aktualizačná odborná príprava 

Žeriavnik - aktualizačná odborná príprava 
Najmenej 1x za    

5 rokov 

Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie – 

aktualizačná odborná príprava 

Vodič z povolania – profesijné školenie vodičov 

Sk.C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E 
1 x  za               

12 mesiacov  Akreditovaná organizácia (autoškola/OO VV)  

Obsluha stroj a zariadení na zemné práce – strojník  Najmenej 1x za    
5 rokov 

Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie – 

aktualizačná odborná príprava 

Obsluha motorových vozíkov (VZV)  Najmenej 1x za    
5 rokov 

Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie – 

aktualizačná odborná príprava 

Obsluha ručnej motorovej reťazovej píly (pilčík)  Najmenej 1x za    
5 rokov 

Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie – 

aktualizačná odborná príprava 

Prvá pomoc 1x za 2 roky Inštruktor prvej pomoci 

Obsluha tlakových nádob (kompresor, vzdušník) 1x za 2 roky 
Revízny technik tlakových zariadení 

s príslušným rozsahom osvedčenia 

Obsluha tlakových nádob na dopravu plynov (fľaše) 1 x za 2 roky  
Revízny technik tlakových zariadení 

s príslušným rozsahom osvedčenia 

Práce vo výške a nad voľnou hĺbkou 
1x za                  

12 mesiacov 

Autorizovaný bezpečnostný 

technik/bezpečnostný technik 

Obsluha pohyblivej pracovnej plošiny (s výškou 
zdvihu nad 1,5m)   

Najmenej 1x za    

5 rokov 

Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie – 

aktualizačná odborná príprava 

Obsluha stavebného výťahu  1x za 2 roky Revízny technik zdvíhacích zariadení 

 


