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Tímto certifikátem stvrzujeme, že pan(í)

Roland Babka
úspěšně absolvoval školení zaměřené na periodické kontroly osobních ochranných pomůcek proti

pádu z výšky.
Tímto je, za předpokladu respektování všech zásad uvedených v návodu k použití

a při dodržení metodiky poskytované výrobcem, odborně způsobilý k prováděníperiodických
kontrol osobních ochranných pomůcek proti pádu zvýšky,

Tento certifikát je vydán v souladu
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 20L6l425 a EN 365,

Certifikát se nevztahuje na osobní ochranné pomůcky, pro které výrobce v návodu umožňuje
provádění periodických kontrol pouze výrobci nebo jím autorizované osobě či organizaci, tj.

zejména na pomŮcky složité konstrukce, k jejichž periodické kontrole je nutná specifická kvalifikace

u obchodních značek slNGlNG RocK, *-iiT."řJ3K]T'*,u.., KoNG a RAvELTIK se toto oprávnění
vztahuje na všechny produkty jednoduché konstrukce, pokud není v návodu k použití uvedeno

jinak. Toto oprávnění se nevztahuje na výrobky EVAQ a lKAR.
U značky KASK pouze na přilby EN 12492 a EN 397,

OSOBA ODBORruĚ ZPŮSOBILÁ PRO PROVÁOĚruÍ
PERIODICICÝCH PROHLÍDEK OSOBN ÍCH OCHRANNÝCH

PRACOVNÍCH POMŮCEK PROTI PÁDU Z VÝŠXV

Ev, číslo: 17323
Osobní číslo: 5]-8].

Společnost: Roland Babka
Platnost: 24 měsícŮ od data vystavení

V Poniklé 05.04.2019
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Tímto certifikátem stvrzujeme, že pan(í)

Adam zedníček
úspěšně absolvoval školení zaměřené na periodické kontroly osobních ochranných pomŮcek proti

pádu z výšky.
Tímto je, za předpokladu respektování všech zásad uvedených v návodu k použití

a při dodržení metodiky poskytované výrobcem, odborně způsobilý k provádění periodických
kontrol osobních ochranných pomŮcek proti pádu zvýšky.

Tento certifikát je vydán v souladu
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 20'],61425 a EN 365.

Certifikát se nevztahuje na osobní ochranné pomůcky, pro které výrobce v návodu umožňuje
provádění periodických kontrol pouze výrobci nebo jím autorizované osobě či organizaci, tj,

zejména na pomůcky složité konstrukce, k jejichž periodické kontrole je nutná specifická kvalifikace
nebo vybavení.

U obchodních značek SlNG|NG ROCK, LANEX, TENDON, GRIVEL, KONG a RAVELT|K se toto oprávnění
vztahuje na všechny produkty jednoduché konstrukce, pokud není v návodu k použití uvedeno

jinak. Toto oprávnění se nevztahuje na výrobky EVAQ a IKAR.
U značky KASK pouze na přilby EN 1-2492 a EN 397.

OSOBA ODBORruĚ ZPŮSOBILÁ PRO PROVÁPĚruÍ
PERIODICICÝCH PROHLÍDEK OSOBNÍCH OCHRANNÝCH

PRACOVNÍCH POMÚCEK PROTI PADlt Z VÝŠrcV

Ev. číslo: I]322
Osobní číslo: 5522

Společnost: Adam Zedníček
Platnost: 24 měsícŮ od data vystavení

V Poniklé 05.04.2019
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