Príloha č. 1 Rokovacieho a skúšobného poriadku skúšobnej komisie

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Skúšobná komisia Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky na
preverovanie osobitnej odbornej spôsobilosti

ZÁZNAM č. ............
o preverení žiadosti a o vykonaní kvalifikačnej skúšky na získanie osvedčenia o osobitnej odbornej
spôsobilosti fyzických osôb na overovanie výsledkov vybraných geodetických a kartografických
činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.
o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov
A. 1. Osobné údaje žiadateľa
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa:
Zamestnávateľ:
Telefónny kontakt:

Miesto narodenia:
E-mailový kontakt:

2. Žiadosť na vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti podáva úradu: *)
fyzická osoba
právnická osoba pre svojho zamestnanca
za účelom autorizačného – úradného overovania podľa § 6 písm. a) až e) zákona

3. Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
Názov inštitúcie:
Študijný odbor:

4. Potvrdenie o praxi
Vydal:
Počet rokov praxe:
Vykonávané geodetické práce:

Ukončené v roku:

Príloha č. 1 Rokovacieho a skúšobného poriadku skúšobnej komisie
B. 1. Žiadosť bola preverená v zmysle ustanovení článku 1 ods. 2 a 3 Rokovacieho a skúšobného poriadku
skúšobnej komisie, na základe čoho sa odporúča
vykonať skúšku dňa:

2. Ústna časť skúšky
číslo
otázky

znenie otázky

hodnotenie

doplniť žiadosť o:
zamietnuť žiadosť z dôvodu:

2. Čakateľ pozvaný na skúšku listom č. ...................................... zo dňa ..................................
3. Celkový výsledok skúšky:
VYHOVEL – NEVYHOVEL*)
C. Skúška konaná dňa ......................................
V Bratislave dňa ................................
1. Písomná časť skúšky
číslo
otázky

meno a priezvisko
znenie otázky

hodnotenie

podpis

Predseda skúšobnej komisie

Členovia skúšobnej komisie

Výsledok hlasovania v prípade hodnotenia jednej odpovede stupňom 4
Komisia rozhodla pomerom hlasov ....... za a ....... proti
o postupe skúšaného na ústnu skúšku*)
Komisia rozhodla pomerom hlasov ....... za a ....... proti
o nevyhovení skúšaného*)

Osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzickej osoby bolo úradom vydané dňa ..............................
pod číslom ....................... a zaslané fyzickej osobe na adresu trvalého pobytu dňa ...............................

