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POTVRDENIE O DOSTATOČNEJ ZRAKOVEJ SCHOPNOSTI 

CONFIRMATION ON SUFFICIENT VISUAL ABILITY  

Žiadateľ/certifikovaná osoba  Candidate/certified person 
Meno, priezvisko, titul / Name, surname, title: 
Dátum narodenia: 
Date of birth 

Miesto narodenia: 
Place of birth 

Trvalé bydlisko 
Permanent address 

Ulica: 
Street, number 
Mesto: 
Town 
PSČ: 
Post Code 

 
 
Žiadateľ/certifikovaná osoba žiada o vyšetrenie zrakovej schopnosti v súlade s požiadavkami 
STN EN ISO 9712 Nedeštruktívne skúšanie. Kvalifikácia a certifikácia pracovníkov 
nedeštruktívneho skúšania, čl. 7.4a, 7.4b a STN EN 13018 Nedeštruktívne skúšanie. Vizuálna 
kontrola. Všeobecné zásady, čl. 7c: 
Candidate / Certified Person requires a visual inspection in accordance with the requirements of STN 
EN ISO 9712 Non-destructive testing. Qualification and certification of non-destructive testing 
personnel, Art. 7.4a, 7.4b and STN EN 13018 Non-destructive testing. Visual testing. General principles, 
Art. 7c: 

1. Schopnosť videnia na blízko: 
Near vision 
 
Ostrosť videnia na blízko musí umožňovať minimálne čítanie Jäger textu číslo 1 alebo textu 
písaného písmom Times Roman N 4.5 alebo ekvivalentným písmom s veľkosťou 1,6mm vo 
vzdialenosti najmenej 30cm jedným alebo oboma očami, buď s korekciou alebo bez korekcie. 
Near vision acuity shall permit reading a minimum of Jäger number 1 or Times Roman N 4.5 or 
equivalent letters (having a height of 1,6 mm) at not less than 30 cm with one or both eyes, either 
corrected or uncorrected. 

☐spĺňa/satisfy*  ☐nespĺňa/dissatisfy*  

2. Schopnosť videnia farieb/kontrast: 
Colour vision/ contrast 
 
Schopnosť videnia farieb musí byť dostatočná, aby kandidát rozoznal  a odlíšil kontrast medzi 
farbami alebo odtiene sivej, používanými v príslušnej metóde NDT podľa špecifikácie 
zamestnávateľa. 
Colour vision shall be sufficient that the candidate can distinguish and differentiate contrast between 
the colours or shades of grey used in the NDT method concerned, as specified by the employer.  
 
☐spĺňa/satisfy*  ☐nespĺňa/dissatisfy* 
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3. Schopnosť videnia do diaľky (LEN v prípade vizuálnej metódy NDT): 
Distance vision (ONLY in case of NDT visual method) 
 
Schopnosť videnia do diaľky podľa normalizovaného optotypu v súlade s STN EN ISO 8596, 
stupeň ostrosti videnia 0,63 najmenej jedným okom, korigovaným alebo nekorigovaným. 
Distance vision according to standard optotype in accordance with STN EN ISO 8596, degree of 
vision acuity of 0.63 with at least one eye, corrected or uncorrected. 

☐spĺňa/satisfy*  ☐nespĺňa/dissatisfy*  

 

Používanie optickej pomôcky: 
Using of Optical Device 
 
☐áno/yes*   ☐nie/no* 

 
 
Toto potvrdenie sa vydáva pre CERTIFICATION OF WELDING AND TESTING, s.r.o. 
Zraková schopnosť musí byť overená každých 12 mesiacov. 
This confirmation is issued for the CERTIFICATION OF WELDING AND TESTING, s. r. o. 
Visual ability must be verified every 12 months. 

 
 

 

 

 

Dátum/Date................................       Očný lekár/Ophthalmologist............................................... 
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