
Tabuľky lehôt pravidelných revízií 

elektrického ručného náradia 

a elektrických spotrebičov 

 

Tabuľka C Lehoty pravidelných revízií elektrického ručného náradia (STN 33 1600) 

 

 

Skupiny náradia podľa používania (STN 33 1600) 

 

3 mesiace 2 mesiace C 

6 mesiacov 3 mesiace B 

12 mesiacov 6 mesiacov A 

II a III I 

Trieda elektrického 

ručného náradia Skupina 

A - s náradím sa pracuje len občas 

  (max. do 100 prevádzkových hodín za rok) 

B - s náradím sa pracuje často, ale krátkodobo 

(100 až 250 prevádzkových hodín za rok) 

C - s náradím sa pracuje často a dlhšiu dobu (viac 

ako 250 prevádzkových hodín za rok) 



Tabuľka D Lehoty pravidelných kontrol a revízií elektrických spotrebičov (STN 33 1610) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupiny elektrických spotrebičov 

 

 

Skupina 

elektrických 

spotrebičov 

Spotrebiče držané v ruke Prenosné spotrebiče/PC 
Neprenosné a pripevnené 

spotrebiče 

Kontrola Revízia Kontrola Revízia Kontrola Revízia 

A Vždy pred ich vydaním používateľovi 

B 
pred 

použitím 

1x za 

3 mesiace 

pred 

použitím 

1 x za 

3 mesiace 

pred 

použitím 

1 x za 

6 mesiacov 

C 
pred 

použitím 

1x za 

6 mesiacov 

pred 

použitím 

1 x za 

12 mesiacov 

pred 

použitím 

podľa STN 

33 1500:2007 

Vyhláška 
č. 508/2009 Z. z. 

D 
1x za 

týždeň 

1x za 

12 mesiacov 

1 x za 

1 mesiac 

1 x za 

12 mesiacov 

1 x za 

3 mesiace 

podľa STN 

33 1500:2007 

Vyhláška 
č. 508/2009 Z. z. 

E 
1x za 

mesiac 

1x za 

12 mesiacov 

1 x za 

6 mesiacov 

1 x za 

24 mesiacov 

1 x za 

12  mesiacov 

podľa STN 

33 1500:2007 

Vyhláška 
č. 508/2009 Z. z. 

skupina A: spotrebiče poskytované formou 
prenájmu ďalšiemu užívateľovi, 

skupina B: spotrebiče používané vo 
vonkajšom priestore (stavby, 
poľnohospodárske práce…), 

skupina C: spotrebiče používané pri 
priemyselnej a remeselníckej 
činnosti vo vnútorných 
priestoroch, 

skupina D: spotrebiče používané vo verejne 
prístupných priestoroch (školy, 
kluby, hotely a pod.) 

skupina E: spotrebiče používané pri 
administratívnej činnosti. 


