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KTO  SME
The Awarding Body Association-ABA je 
„nezisková“ medzinárodná vzdelávacia

asociácia a certifikačný orgán.
Ako regulovaný certifikačný orgán ABA 

certifikuje národne poskytované kvalifikácie
medzi partnerskými organizáciami na celom 

svete.

ČO ROBÍME
ABA sa snaží zlepšiť bezpečnostné štandardy, 
mobilitu a profesionálnu úroveň kompetencií

v celom rade priemyselných odvetví.
ABA poskytuje vysokokvalitné kvalifikácie

zabezpečujúce pracovné príležitosti pre našich
kandidátov a poskytuje jasný štandard pre 

zamestnávateľov medzinárodných
pracovníkov.

NAŠA VÍZIA, POSLANIE A MOTTO
ABA sa riadi svojou víziou, poslaním a 

mottom.
Vízia

‘Národná certifikácia, medzinárodné
uznávanie’

Misia
‘Zníženie počtu nehôd a úmrtí

Motto
‘Normy bezpečnosti kvality’24/7 On-line kontrola kvalifikácie24/7 On-line kontrola kvalifikácie

Národná certifikácia
Medzinárodné uznanie

Zákon uvádza: Zamestnávatelia zabezpečia, 
aby pracovníci dostali primeranú odbornú

prípravu.
ABA certification zabezpečuje, aby si
zamestnávatelia plnili svoje zákonné

povinnosti.

Kvalifikačné schémy ABA sú v súlade
s právnymi záväzkami Spojeného

kráľovstva a EÚ
• Zákon o ochrane zdravia a 

bezpečnosti pri práci atď. z roku 1974
• Smernica 2009/104/EC
A schválené usmernenie: 
• PUWER (Provision and Use of Work 

Equipment Regulations 1998) atď.
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• Medzinárodné certifikáty na reťazovú 
pílu 

ICC1/ECC1 Údržba reťazovej píly & priečne pílenie 
ICC2/ECC2 Základné techniky spiľovania stromov 
ICC3/ECC3 Pokročilé spiľovanie stromov
ICC4/ECC4 Vetrom naviate stromy

• Medzinárodné arboristické certifikáty
A1 Lezenie po stromoch, používanie ručnej píly &Techniky 
záchrany vo vzduchu A2 Techniky pílenia vo vzduchu A3
Techniky opiľovania stromov vo vzduchu A4 Techniky
prerezávania stromov vo vzduchu

• Medzinárodné arboristické certifikáty
A1 Lezenie po stromoch, používanie ručnej píly &Techniky 
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Odborná kvalifikácia ABA Odborná kvalifikácia ABA 

• Medzinárodné strojové certifikáty
M1 Prevádzka mobilnej zdvíhacej plošiny M1a Prevádzka 
mobilnej zdvíhacej plošiny & Techniky prevádzky 
motorovej píly vo vzduchu M2 Prevádzka krovinorezu M3 
Štiepkovanie dreva M4 Tyčový prerezávač M5 Nožnice na 
živý plot M6 Brúska kmeňa M7 Prevádzka terénnych 
vozidiel M3 Prevádzka štiepkovača na drevo, atď.
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• Medzinárodné LOLER Certifikáty
LE1 Techniky kontroly zdvíhacieho zariadenia LE2 Techniky 
skúšky zdvíhacieho zariadenia

• Medzinárodné certifikáty prvej pomoci
IEFA-F Núdzová prvá pomoc v lesníctve

ABA Medzinárodní hodnotiteliaABA Medzinárodní hodnotitelia

Európska komisia nezodpovedá za obsah tejto publikácie. Publikácia odráža názory

autorov a Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek informácie v nej

použité.
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