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vydané Technickou inšpekciou, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, podľa § 14 ods. 
1, písm. c) a § 16 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po overení odbornej spôsobilosti.

Ing. Peter Petráš
dátum narodenia: 

trvalý pobyt:

29. septembra 1974

Ružová 71 

Nitra PSC: 949 01

na činnosť:
A Odborný pracovník vyhradených technických zariadení tlakových na výkon 

stavebných a prvých tlakových skúšok a na výkon odborných prehliadok 
a odborných skúšok v prevádzke podľa § 16 ods. 1 vyhlášky č. 718/2002 Z. z.

v rozsahu: viď príloha č. 1 k OSV č.: 226/4/2007-TZ

Stanovisko z overenia: 2480/4/07-1-TZ/A

Dátum záverečnej skúšky:
Dátum a miesto vydania osvedčenia:

10.4.2007 
Nitra, 16.4.2007

Ing. Dušan Perniš 
riaditeľ pracoviska Nitra

027572



Príloha č. 1 k Osvedčeniu č.: 226/4/2007 -  TZ -  A -  Aa4,b1 ,b2, Ba1 ,b1 ,b2,d1 ,d2

technické zariadenia tlakové skupina A 
a4 kotly parné a kvapalinové 
b1 tlakové nádoby stabilné 
b2 tlakové nádoby stabilné

technické zariadenia tlakové skupina B 
a1 kotly parné a kvapalinové 
b1 tlakové nádoby stabilné 
b2 tlakové nádoby stabilné
d1 potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo 

horúca voda
d2 potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch

IV. trieda 
IV. trieda 
III. trieda

V. trieda
II. trieda
I. trieda
I. trieda

trieda

Ing. Dušari Perniš 
riaditeľ pracoviska Nitra

Držiteľ osvedčenia mal vydané osvedčenie č. 
Ba1,b1,b2,d1,d2 zo dňa 23.4.2006, vydané IP Nitra

Aktualizačná odborná 
príprava 

v rozsahu 8 hod 
absolvovaná 

dňa 28. 06. 2012

Oprávnená vzdelávacia 
organizácia

4: WZ-000175-06-02.1

Aktualizačná odborná
príprava <

v rozsahu 8 hod 
absolvovaná

dňa 0 4  04.2017
Oprávnená vzdelávacia 

organizácia

VVZ-000175-06-02.1
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