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certifikačný a inšpekčny orgán

CertĹŕikačn ý otgán manaŽérskych sys té'mov
eucert s'Í'o'i

Náurestie Matice slovenskej 4J40g, Žiar nad Hronom 9ó5 01

Fjmto udeľuje

CERTIFIKÁT

':

ktoým potwdzuje, že spoločnosť

STA\EBNÁ sporoČNosŤ RA1rĺNIG, a's'
Vrbovská cesta 25og/15

Piešťany 921 01

zavied]a a použiva systém manažérstva podľa noľmy

STN EN ISO 9fi)1:2009

v odbore

Vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytoľých a občiangkych stavieb. Činn ogť
stavbyvedúceho - pozemné otavby, činnosť gtavebného dozoru - pozemné stavby.

Ceĺtifikát číslo: Q 026171

24.8.2:0L7

23.8.2020

B$NAs
Reg. No.379/Q.059 Ing Michaela Glľzgová

-riaditeľ certiÍĹka&rého oĺgánu-

Na ziállade ceľtiŕikačného auditu, protokol č" C- v26l7uQ bolo preukázane, žemanažétsky systém
spĺňa poäadavky vyššie uvederrej noťmy

Dátum vydania:

Platný do:

.'\

GuGGľt



Císlo potvrdenia
1 0929

Meno PrÍloha

Priezvisko

Firma

Adresa

Mesto

Stavebná spoločnosť Raving a.s

Vrbovská cesta 2509115

Piešťany

Dátum naľodenia

Bydlisko
Mesto

Psč

Psč 921 01

ECIU

=rilrUrl.lt i)Oirl

POTVRDENiE o ZASľ<OLEľ.I i

Spoločnosť Baumit, spol. s r.o. týmto potvrdzuje, Že menovaný sa zúčastnil odborného školenia pre
prácu s kontaktnýmĺ tepelnoizolačnými systémami Baumit.

Baumit Tepe|noizolačné systemy (ETICS)

Učastníci školenja boli teoreticky oboznámenís vlastnosťamijednotlivrých systémov, postupom ich
realizácie, s riešením dÔleŽitých konštrukčných detailov a boli zároveň upozornení na nutnosť realizácie

všetkých úkonov realizácie zateplenia podl'a záväzného technologického predpisu.

Dátum vystavenia 1. 3. 2018
Platnost' potvrdenia do 1. 3. 2020

Bauĺnlt, 
gpo|' sr'o' @

ZiŽxova 9

sK'811 02 Bralbtí'a 1

Technické poradenstvo
Baumit, spol. s r.o.

Baumit, spol. s r.o., Bratislava
ŽiŽkova 9, 81't 02 Bratĺslava
Tel.: 02/59 30 33 33; 041/50 76 651
fax:02154 418 559
e-mail: baum it@baum it.sk; www.baumit.sk

V Bratislave, 1. 3. 2018



Príloha k pofurdeniu o zaškolení:

Firma
Adresa

I 0929 eouÍr
PoTVRDEN|E o ZAŠKoLENí - PRíLoHA

Stavebná spoločnosť Raving a.s.
Vrbovská cesta 2509/15, 921 0't Piešťany

Zoznam zaškolenách pracovn íkov:

Meno Priezvisko Adresa Dát' narodenia

1 Roman

2 Vladimír

3 Daniel

Jozef

Marek

lvan

lvan

Ján
'10 Libor

Sochor

Bajzík

Michalovský

Doktor

Psota

Hĺner

Toráč

Kotula

BolieŠik

Tuľan

4

5

6

7

I
I

Miroslav

7.10.1976

9.5.1974

1 9.7.1 979

7.9.1976

23.9.1975

30.7.1971

1 .1 0.1 989

'ĺ9.5'1958

13.'t.1959

27.9.1988

eauÍť'n.apo|' 
3 ľ'o' @

s]llľ*"'o*"'

V Bratislave, 01.03.2018



osvedčenie
Systém protipožiarnej ochrany

Číslo:
Platnost'do

Firma:

Tréner:
Jagerska Lenka

lČo: 36228222

osvedčenie bolo vystavené na zák|ade úspeŠne
absolvovaného školenia na návrh a aplikáciu systéĺnov
pasĺvnej požiarnej ochrany Hiilti - STANDARD.

Preškolenie prebehlo v súiade s platnými skúšobnými
protokolmi schválenými autorizovanou osobou cls 031 988
podľa zákona 90/1998 Z.z. v znení neskorších norĺiel,
nariadení vlády c'288l2o00 a ich dodatkov.

osvedčenie sa vzťahuje na vykonárĺanie protĺpoŽiarných
zabezpecen í prestupov káblových trás, p|astových potrubí,
kovových potrubí, dilatačných spár a protipoŽiarných náterov
káblovtich trás'

Firma sa zavázuju dodžiavať technologické ustanorĺenia a
súhlasí s moŽnosťou kontroly zo strany Hilti na
ulskutočnených projektoch realizovaných Hilti montáŽnymi
systémami.

Zoznam účastníkov školenial
tV'latej Petrá š, 2.7 .1992

Jozef Surový, ?4.6.197 0

s spĺrk3 r'o.

LJ-20180125t06 1t1
25,1.2020

STAVEBNA sPoLoČNosŤ RAVING, a.s
Vrbovská cesta 2509115
921 01 PieŠťany

Y

tČC; D'r -K:,Ťr0jl74i0
ŕ

Hilti Slovakia spol. s r.o.
Galvaniho 7 ,821 04 Bratislava, Slovenská republika
tČo: gĺ 344445' DlČ: 202031742O. tČ opH: sK2o2o31742}

I

-
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Saint-Gobain Construction Product51 S.ľ.o.1

divízia Rigips

potvrdzuje, Že pán

Jozef Surový
zfirmy

Stavebná spoločnosto RAVING, a.s.
absolvowl:

Prešlrolenie podľa nového Praktilra požiamej ochrany Rígips.

Číslo osvedčenia

2017/02

SAINT-GOBAIX

Za technické oddelenie VTrnave, dňa
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Rig:W

Saint-Gobain Construction Products, 5.ľ.o.1

divízia Rigips

potvrdzuje, Že pán

Štefan Tomášik
zfiĺmy

Stavebná spoločnosto RAVII\G' a.s.
absolvoval:

Preškolenie podľa nového Praktilra požiamej ochrany Rigips.

Číslo osvedčenia

2017/01

SAINT-GOBAIN

:.

i

' 
:lŕ

il2^-.---"
Za technické oddelenĺe V Trnave, dňa
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Xel,ta Stovensko, spol. s r.o.

udeľuje

VIad i mĺľov,i tsajzíkovip

oÁruv
18.01. 20't3

osvEDčeľĺlE
o absolvovenĺ' stretnutib so zástupcami znač{ry Ytong

PODPIS

k,pT.-
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UCASTNICKY LIST

MoNTÁŽNY KuRz

Poľvrdzuieme, Že nĺžšie uvedenó firmo so zúčostnílo monióžneho kvrzĺl, ktorv pozostóvol
z ľeoretickei o proktickeičosti. Počos kurzu bolo montóž strešných áti"n 'yň"áa 

-
v sÚlode s montóžnym nóvodom o všeobecnými doporučenioml spoločnosii VELUX.

RAV|NG a.s., Bobček Viliam
Fírmo, meno

Vrbovská cesta 15, Piešťany

Adreso

SoU Stavebné _ Nitra , 24.1 .2007'
Miesto o dótum kononio kurzu

VEIUG

.-f :- ,. ;r -.-
lnštruktor: Norbert Barto

1,,1"',.'-,,t;1f i,1j);, ,. j.

V'iL js3i.f 7a1 ô'n1l ]/.l Y :)-l lo Ar/.ll lv - \/. ' v I

Riodirel' ogens Fisker
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-TECHNICKA INSPEKCIA,
Trnavská cesta 56
821 01 Bratislava

tng. Dušan PERN!Š
riaditeľ pracoviska Nitra

a.s

^c"ffiSLOVENSKA REPUBLIKA

Cĺslo opráVnenia: oPo - 000001-06

Doklad o overení odborných vedomostí
podl'a sí4 ods. 1, písm. c| zákona č,, 12412006 Z. z'

Evidenčné číslo dokladu: 457l4l2015 - ozz - Aa

VIadimír KARABA
Dátum narodenia: 24.01.1966

Trvalý pobyt 922 41 Drahovce, Hviezdoslavova 868i3

pre obsluhu:
mobilného Žeriavu výloŽnĺkového typu

Stanovisko z oveľenia: 0393314120'15-1 vyhovel

Dátum a miesto záverečnej skúšky: 21.07.2015,Nitra

Dátum a miesto vydania dokladu: 23.07.2015, Nitra

I
I

f-
\j

I za Technickú , a.s.

HP1-008

DOOVP3-400
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o zaškolení na podlahové systémy Cemlx

STA V-E-BNÁ s p'or oČN-os Ť RAV-|N G, a' s.

pťe spoločnosť:
Ing. Štefan Petľáš

$g' Martin Pe!1áš

zastupenu:

2l , marca 7013

ďrra:

xrci8 - '

, -Ô9_ lt 'ŕ- ,

\*:- - L'g) ,. b=:=-,. .ĺ-- - {' ,:

" t)',,:- cv,c

Marián Jamľich

za školiteľa:
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SLoVENSKÁ nppunrlxe

Číslo: o090594

OSVEDČENIE
TITFO O PRAVIDELNOM VÝCVIKU ''

VoDIČA NÁrreDNEJ DOPRAVY
(podl'a $ 3 ods. 4 alebo $ 8 zákona č.28012006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii

a pravidelnom výcviku_n1eltoných vodičov a podl'a článku ío oos. 3 písm. a)
smernice 2003/59/Es z 15. júla 2003 v platnom znení)

Vydávajúoi úrad
ýmto potvrdzuje, Že pán/pani

okr;esný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácĺí

Meno a priezvisko vodiča: Vladimír Karaba

Dátum a,'miesto narodeniá vodiča.24'01'1966, Piešťany

Štátna príslušnosť: ': : sR

Číslo vodičského preukazu: sB 064053

Vydaný dňa. 15'12'1g)g? u Dl Bratislava

spĺňa základnÚ kvalifikácĺu podl'a článku .10 oďs. 3' a podľa $&ods' 4 alebo $ 8 zákona
o povĺnnej zákĺadnej kvaÍifikácii a pravidelnom

písm. a) smernĺce 2oo3/59/Es
č.28o12006 Z. z.
v1icvi ku n í'é{$oných vod ičov'

1:'
:

a]'
osvedčenĺe platĺ'do '12.06.2021

Trnave 14.06.2016
dňa

lng.JozefRezbárik
vedúci odboru CDaPK

Meno, priezvisko a funkcia
oprávnenej osoby

l) Nehodiace sa pÍečiarknite

podpis

)" ' :
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TECHNlCKÁ lNŠpEKC lA, a.s.
cEoc
Il. IT=DNi,r-trlAt l,\!l] J ll-ĺ lJ lr\ ;Jl lts\L

SLOVENSKA REPUBLIKA

CERTl FIKAT

vydaný na základe sTN EN lso/lEc 17024 aeriliťĺ|kačným orgánom na certifikáciu osÔb
č. o - 010 akreditovaným Slovenskou národnou akreditačnou sluŽbou podl'a

STN EN lso/lEc 17024, a ktoný potvŕdzuje, Že po'over'ení odbornej spÔsobilosti

V|adimír KnRAtsA
.r ;. . , I :, I

dátum narodenia : ,Z4.januára 1966 i . :

i: :

je spÔsobilý v oblasti obstuhy vyhradených zdvíhacĺch zaľiadenĺ skupiny Aa
podľa prÍlohy č' 't vyhlášky č. 508ĺ2a09 Z. z'

vykonávat'

obsluhu mobilného žeriava vý|ožníkového typu

cértifi kát platĺ od :21.av.2o1 5 do' 21,0T .2a2o

C e rt lfl Rát, č ĺul !,, d6 7 t 4t,2o 1 5 . ŽŽ..ô,E2

V Nitre dňa:23.07.2015

*
'.!?ĺ'

Za:cértifikačný rgán Tl Co
Nitrapracovisko

ľng. DušqnPERNlŠ
rĺaditel' pracovĺska

20 47 80

3
i>

czz3-182



CERTIFIKAT

o'tl.s}ar,rľ PErRilšJ
tt

Absolvoval ínformačné a produldové školenie o konštrukčných systémoch,
mateiáloch a technologĺckých postupoch KNAUF

Tmeý a penetračne nátery KNAUF
Ručné a strojové sadrové omietky KNAUF
scHNEĹ LBET oN (ýchlotuhn u ci beton)
RENOB ET (reparačná cementová malta)

Produkty stavebnej chemie KNAUF

aislava:

lng' JurajSlezák
pracovnĺk technické ho oddelenia

Tentoceft ifi kátnenahrádzarrxľ:rľ::'r!r1ľr9rrrrrrrrrhsystémovKNAIJF.
DňÍteľ certifrkŕltu nesie plnú zodpovednosť za kvalitu vyhotovenia konštrukcie. Je si vedoný skutočncsti, Že záruka je poskýovaná

iba na konŠtrukcie zhotovené z oiginálnych komponentov KNAUF a pi dodňanĺ postupov uvedených v technbkých listoch'

KNAUF Bratislava s.r.o., APoLLo BUSINESS CENTER' blok 84' Tuľčianska llA' 82l 09 Bratislava
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zaškolení na podlahové systé- . -(

STAVEBNÁ spol',oČNosŤ RAVING, a.s. In& Šlgag Petľáš

Pľ.e spoloĹnosť: :

-I{'g., 
Mpľtlt-P9!$š

zal:stttpeľruz
:,1

2I . marca 2013 Marian Jamriclr
daĺ '.rl
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Hlrr Systémy
pľotipožiarnej
ochrany

osvedčenie :fr
(

Číslo:

Platnost'do

Firma:

RM-20131218t01 1t1

18. 12.2015

srnvesNÁ spoločľosŤ Rnvlĺvo n.s
VRBOVSKA CESTA 2509115

92101 Piešťany

36228222

!

i

t,
{.
ľ
ŕ

tČo:

osvedčenie bolo vystavené na základe Úspešne absolvovaného
školenia na náVrh a aplikáciu systémov pasivnej poŽiarne.j ochrany
Hilti. PreŠkolenie prebehlo v sÚlade s platnými skuŠobnýmĺ
protokolmi schválenými autorizovanou osobou ClS 031988 podľa

zákona 90/'ĺ998 Z.z' v znenÍ neskorších noviel, nariadení vlády
č.288/2000 a ich dodatkov.

osvedčenie sa váahuje na vykonávanie protipoŽiarných

zabezpečení prestupov káblových hás, plastových potrubí, kovov'/ch
poÚubí' dilatačných spár a protipoŽiarných náterov káblouých tás.

Firma sa zaväzuje dodrŽiavať technologické predpisy a sÚhlasí s
moŽnost'ou kontroĺy zo strany Hilti na vykonávaných akciach
realizovaných Hilti systémami.

Zoznam účastn íkov š kolen ia :

Hauser Dávid' 28' 5. 1990

PetĺáŠ Martin, 24. 6. 1980

Sochor Roman, T. 10. 1976

Surou/ Jozef, 24.6. '1970

Žilina. Dňa 18. 12.2013

t

ts
\Ť*$tt

\
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,-*r-u'-1 ..'i '- ri'ĺ.*'*:j'ff ',
l' ,ĺ' ( |

lns. Rornan Mičica
Fieĺd Engineer

Tel.: +421 911 119 022

Toto osvedčenie je neprenosné na inú osobu.

Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvanĺho 7,821 04 Bratislava
lČ: 31344445' lČ DPH: 2o2o31742o,tel' 0800 11 55 99 _4.



CERTIFIKAT
CAPAROL

,

Coporol Slovokio s.ľ.o. osYedčuie, že procovník

Roman SOCHOR

zo spološnosri

RAVIN-G a-s' stay'ebná spoločnost'

ie prešIĺolený k @orne[ oplikócii

zoiepl'ovocieho sysiém u GAPATECT.

V Bratislave dne Zatirmu Caparol Slovakia s.r.o.

L'L CZ,lCT'- ) n^or^ rIm -

I ffi ll
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Osvedčenie

č. 464108

Týmto potvrdzujeme, Že p' Roma n Soc hor
zamestnanec firmy RAvlNG a.s. Piešťany

úspešne absolvoval(a)
praktické a teoretic*é školenie

,,Realizácia stavieb so stavebným systémom YTONG",
z murovrcieho mďeriálu pre bytolú a občiansku výstavbu ukorÉerÉ záverečnou skúškou.

lng. Miroslav Hronec lng lav , GSc.Ladis

Xella Slovensko, spol. s r.o.

V Zemianských Kostoľanoch dňa 8.2.2008

Technický skÚšobný ús*av
stavebný, n.o.
odbomý garant

tsrs

YTOTIG

-

\l


