Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Č. rozhodnutia:
13949/2014/C350-SŽDD/z.25542 zo dňa 22. 04. 2014
Druh poverenia:
Vydávanie osvedčení osobám zodpovedným za údržbu železničných nákladných
vozňov a údržbárskym dielňam na údržbu nákladných vozňov.
Kontaktné údaje na realizáciu certifikácie ECM:
Žilinská univerzita v Žiline
Katedra dopravnej a manipulačnej techniky
úsek Certifikácia ECM
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Kontaktná osoba:

Prof. Ing. Peter Zvolenský, CSc.

e- mail:

peter.zvolensky@fstroj.uniza.sk

telefón:

041 513 2559

Platnosť: 22. 04. 2018
Letecká vojenská nemocnica, a.s.
Murgašova 1, 040 86 Košice
Č. rozhodnutia:
24160/2012- SŽDD/z.65641 zo dňa 20. 11. 2012
24160/2012-SŽDD/z. 65643 zo dňa 20. 11. 2012
Druh poverenia:
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní
dráhy a dopravy na dráhe.
Platnosť: 31. 12. 2015
Medcentrum, s.r.o.
J. Milca 33, 010 01 Žilina
Č. rozhodnutia:
20273/2013/C310-SŽDD/44499 zo dňa 12. 07. 2013
20273/2013/C310-SŽDD/44500 zo dňa 12. 07. 2013
Druh poverenia:
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní
dráhy a dopravy na dráhe.

Platnosť: 31. 10. 2016
Krankas, s.r.o.
Bratislavská 1, 010 01 Žilina
Č. rozhodnutia:
15567/2013/C310-SŽDD/ 28344 zo dňa 29. 04. 2013
Druh poverenia:
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na
dráhe.
Platnosť: 31. 08. 2016
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
Masarykova 9, 040 01 Košice
Č. rozhodnutia:
23896/2012- SŽDD/z. 64425 zo dňa 14. 11. 2012
23896/2012- SŽDD/z. 64426 zo dňa 14. 11. 2012
Druh poverenia:
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní
dráhy a dopravy na dráhe.
Platnosť: 31. 12. 2015
Novapharm, s.r.o.
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5
Č. rozhodnutia:
23840/2012- SŽDD/z.64209 zo dňa 14. 11. 2012
23840/2012- SŽDD/z. 64211 zo dňa 14. 11. 2012
Druh poverenia:
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní
dráhy a dopravy na dráhe.
Platnosť: 31. 12. 2015
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
Bardejovská 6, 043 29 Košice
Č. rozhodnutia:
24318/2013/C310-SŽDD/59664 zo dňa 30. 09. 2013
Druh poverenia:
Vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov
trolejbusových a električkových dráh a dopravy na električkových a trolejbusových dráhach.

Platnosť: 31. 12. 2016
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
Bardejovská 6, 043 29 Košice
Č. rozhodnutia:
20799/2013/SŽDD-C310/46611 zo dňa 23. 07. 2013
Druh poverenia:
Posudzovanie psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní
a električkovej dráhy a dopravy na trolejbusovej a električkovej dráhe.

trolejbusovej

Platnosť: 31. 10. 2016
Santé Slovakia, s.r.o.
Mudroňova 2, 955 01 Topoľčany
Č. rozhodnutia:
19200/2013/C310-SŽDD/40438 zo dňa 25. 06. 2013
Druh poverenia:
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe
– osoby vykonávajúce pracovné činnosti zaradené do zmyslovej skupiny 3.
Platnosť: 31. 08. 2016
ŽSR – Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie
Šancová 102/A, 831 04 Bratislava
Č. rozhodnutia:
17938/2013/SŽDD-C310/36254 zo dňa 04. 06. 2013
Druh poverenia:
Posudzovanie psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na
dráhe.
Platnosť: 30. 09. 2016
ŽSR – Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie
Šancová 102/A, 831 04 Bratislava
Č. rozhodnutia:
14752/2014/SŽDD-C350/28469 zo dňa 06. 05. 2014
Druh poverenia:
Vzdelávanie posudzujúcich lekárov a posudzujúcich psychológov zo znalosti rizík
príslušnej pracovnej pozície posudzovaných osôb vykonávajúcich pracovné činnosti na
železničnej dráhe.
Platnosť: 31. 05. 2017

ŽSR – Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie
Šancová 102/A, 831 04 Bratislava
Č. rozhodnutia:
18708/2013/SŽDD-C310/38998 zo dňa 24. 06. 2013
Druh poverenia:
Vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh,
dráhových podnikov a odbornej prípravy rušňovodičov, okrem prevádzkovateľov lanových
dráh, trolejbusových a električkových dráh.
Platnosť: 31. 8. 2016
Humania, spol. s.r.o.
Strečnianska 13, 851 05 Bratislava
Č. rozhodnutia:
6664/2013/C310-SŽDD/z. 655 zo dňa 08. 01. 2013
Druh poverenia:
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na
dráhe.
Platnosť: 31. 12. 2015
Stolamed, s.r.o.
Hollého 367, 034 95 Likavka
Č. rozhodnutia:
5175/2014/C310-SŽDD/00338 zo dňa 07. 01. 2013
Druh poverenia:
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní lanovej dráhy a dopravy
na lanovej dráhe.
Platnosť: 31. 12. 2017
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10, 812 50 Bratislava
Č. rozhodnutia:
24336/2012-SŽDD/z. 66187 zo dňa 29. 11. 2012
Druh poverenia:
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na
dráhe.
Platnosť: 30. 11. 2015

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Č. rozhodnutia:
24271/2012-SŽDD/z. 65915 zo dňa 20. 11. 2012
Druh poverenia:
Posudzovanie psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní električkovej a
trolejbusovej dráhy a dopravy na električkovej a trolejbusovej dráhe.
Platnosť: 30. 11. 2015
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Č. rozhodnutia:
29072/2013/C310-SŽDD/76692 zo dňa 12. 12. 2013
Druh poverenia:
Vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov
električkových a trolejbusových dráh a dráhových podnikov.
Platnosť: 31. 12. 2017
Medilab, s.r.o.
Štúrova 11, 811 02 Bratislava
Č. rozhodnutia:
16046/2014/C310-SŽDD/33029 zo dňa 28. 05. 2014
16046/2014/C310-SŽDD/33030 zo dňa 28. 05. 2014
Druh poverenia:
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní
dráhy a dopravy na dráhe.
Platnosť: 30. 06. 2017
TeamPrevent, s.r.o.
Moskovská 13, 811 08 Bratislava
Č. rozhodnutia:
12065/2013/C310-SŽDD/z. 20629 zo dňa 25. 3. 2013
Druh poverenia:
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na
dráhe.
Platnosť: 31. 03. 2016

Falck Healthcare, a.s.
Galvániho 7/D, 821 04 Bratislava
Č. rozhodnutia:
6120/2015/C350-SŽDD/7691 zo dňa 06. 02. 2015
Druh poverenia:
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na
dráhe.
Platnosť: 28. 02. 2018
Centrum klinicko – psychologickej starostlivosti, s.r.o.
Majakovského 5, 080 01 Prešov
Č. rozhodnutia:
17479/2015/C310-SŽDD/38154 zo dňa 29. 06. 2015
Druh poverenia:
Posudzovanie psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní trolejbusovej dráhy
a dopravy na trolejbusovej dráhe.
Platnosť: 31. 07. 2018
Meditrine, s.r.o.
Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica
Č. rozhodnutia:
11378/2014/C350-SŽDD/28967 zo dňa 19. 05. 2014
Druh poverenia:
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní trolejbusovej dráhy
a dopravy na trolejbusovej dráhe.
Platnosť: 31. 05. 2016
Medikomp, s.r.o.
Prostejovská 14, 080 01 Prešov
Č. rozhodnutia:
21272/2013/C310-SŽDD/48138 zo dňa 31. 07. 2013
Druh poverenia:
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní trolejbusovej dráhy
a dopravy na trolejbusovej dráhe.
Platnosť: 31. 08. 2016
Nemocnica Poprad, a.s.
Banícka 803/28, 058 45 Poprad

Č. rozhodnutia:
10181/2015/C350-SŽDD/12527 zo dňa 02. 03. 2015
Druh poverenia:
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní lanovej dráhy a dopravy
na lanovej dráhe.
Platnosť: 31. 03. 2018
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Rastislavova 43, 041 90 Košice
Č. rozhodnutia:
9472/2015/C350-SŽDD/10104 zo dňa 18. 02. 2015
Druh poverenia:
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na
dráhe.
Platnosť: 31. 03. 2018
Nemocnica Košice – Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca
Č. rozhodnutia:
21217/2014/C310-SŽDD/69329 zo dňa 10. 11. 2014
21217/2014/C310-SŽDD/69330 zo dňa 10. 11. 2014
Druh poverenia:
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní
dráhy a dopravy na dráhe.
Platnosť: 30. 11. 2017
PZS5, s.r.o.
Štefánikova 2, 071 01 Michalovce
Č. rozhodnutia:
14868/2015/SŽDD-C350/28704 zo dňa 15. 05. 2015
Druh poverenia:
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní vlečky a dopravy na
vlečke.
Platnosť: 31. 05. 2018
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

Č. rozhodnutia:
7101/2012-SŽDD/z. 69120 zo dňa 04. 12. 2012
Druh poverenia:
Vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti osôb určených na prevádzkovanie
vlastnej železničnej vlečky a na vykonávanie posunu železničných vozidiel na vlastnej
železničnej vlečke vo vlastnom vzdelávacom zariadení.
Platnosť: 21. 12. 2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Drieňová 24, 820 09 Bratislava
Č. rozhodnutia:
7536/2015/C310-SŽDD/4150 zo dňa 23. 01. 2015
Druh poverenia:
Vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov dráhových podnikov
a odbornej prípravy rušňovodičov v rozsahu všeobecných odborných znalostí a odborných
znalostí pre oblasť techniky hnacích železničných vozidiel, okrem prevádzkovateľov
lanových dráh, električkových a trolejbusových dráh.
Platnosť: 31. 03. 2016
ŽOS Trnava, a.s.
Koniarekova 19, 917 21 Trnava
Č. rozhodnutia:
17686/2013/C310-SŽDD/35340 zo dňa 22. 07. 2013
Druh poverenia:
Vykonávanie technických kontrol nákladných vozňov železničných dráh pred uvedením
do prevádzky podľa § 21 ods. 7 zákona o dráhach, pravidelnej technickej kontroly podľa §
24 ods. 1 v rozsahu podľa § 93 ods. 2 a prílohy č. 3 vyhlášky MDPT SR č. 351/2010 Z. z.
o dopravnom poriadku dráh v znení neskorších predpisov a posúdením zhody so schváleným
typom pred uvedením do prevádzky po oprave alebo výmene základných dielov schváleného
dráhového vozidla alebo po vykonaní podstatnej zmeny dráhového vozidla schválenej podľa
§ 21 ods. 1 zákona o dráhach.
Platnosť: 31. 07. 2016
MTH RENOVA, s.r.o.
Kopaničná 32, 044 15 Nižná Myšľa
Č. rozhodnutia:
18466/2013/C310-SŽDD/46691 zo dňa 25. 07. 2013
Druh poverenia:
Overovanie technickej spôsobilosti osobných vozňov, nákladných vozňov a traťových

strojov železničných dráh vykonaním technickej kontroly podľa § 21 ods. 7 zákona
o dráhach, v rozsahu podľa vykonávacieho predpisu podľa § 102 ods. 2 písm. b) zákona o
dráhach pred uvedením do prevádzky po oprave alebo výmene základných dielov
schváleného typu železničného vozňa a traťového stroja, alebo po vykonaní podstatnej
zmeny železničného vozňa a traťového stroja, schválenej podľa § 21 ods. 1 zákona
o dráhach.
Platnosť: 31. 07. 2016
MTH RENOVA, s.r.o.
Kopaničná 32, 044 15 Nižná Myšľa
Č. rozhodnutia:
10004/2014/C350-SŽDD/03227 zo dňa 03. 04. 2014
Druh poverenia:
Overovanie technickej spôsobilosti traťových strojov železničných dráh vykonaním
technicko-bezpečnostnej skúšky podľa § 23 ods. 1 zákona o dráhach a § 92 vyhlášky č.
351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh.
Platnosť: 30. 04. 2017
ŽOS Vrútky, a.s.
Dielenská Kružná 2, 038 01 Vrútky
Č. rozhodnutia:
25233/2012-SŽDD/z. 68971 zo dňa 03. 12. 2012
Druh poverenia:
Vykonávanie technických kontrol dráhových vozidiel železničných a špeciálnych dráh
pred uvedením do prevádzky podľa § 21 ods. 7 zákona o dráhach, pravidelnej technickej
kontroly podľa § 24 ods. 1 v rozsahu podľa § 93 ods. 2 a prílohy č. 3 vyhlášky č.351/2010 Z.
z. o dopravnom poriadku dráh v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“)
a posúdením zhody so schváleným typom pred uvedením do prevádzky po oprave alebo
výmene základných dielov schváleného dráhového vozidla, alebo po vykonaní podstatnej
zmeny dráhového vozidla, schválenej podľa § 21 ods. 1 zákona o dráhach.
Platnosť: 31. 12. 2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Drieňová 24, 820 09 Bratislava
Č. rozhodnutia:
21194/2012-SŽDD/z. 54366 zo dňa 23. 11. 2012
Druh poverenia:
Overovanie technickej spôsobilosti dráhových vozidiel železničných a špeciálnych dráh

a) vykonaním technickej kontroly podľa § 21 ods. 7 zákona o dráhach, pravidelnej technickej
kontroly podľa § 24 ods. 1 v rozsahu podľa § 93 ods. 2 a prílohy č. 3 vyhlášky č. 351/2010
Z. z. o dopravnom poriadku dráh v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“)
a posúdením zhody so schváleným typom pred uvedením do prevádzky po oprave alebo
výmene základných dielov schváleného typu hnacieho dráhového vozidla, vozňa, alebo po
vykonaní podstatnej zmeny dráhového vozidla, schválenej podľa § 21 ods. 1 zákona
o dráhach.
b) vykonávaním technicko-bezpečnostnej skúšky podľa § 23 zákona o dráhach a § 92
vyhlášky, na určených železničných vozidlách podľa § 91 ods. 1 vyhlášky.
Platnosť: 31. 12. 2015
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s.
Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen
Č. rozhodnutia:
25275/2012-SŽDD/z. 69099 zo dňa 05. 12. 2012
Druh poverenia:
Vykonávanie technických kontrol dráhových vozidiel železničných
a špeciálnych
dráh pred uvedením do prevádzky podľa § 21 ods. 7 zákona o dráhach, pravidelnej
technickej kontroly podľa § 24 ods. 1 v rozsahu podľa § 93 ods. 2 a prílohy č. 3 vyhlášky
č.351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh v znení neskorších predpisov (ďalej len
„vyhláška“) a posúdením zhody so schváleným typom pred uvedením do prevádzky po
oprave alebo výmene základných dielov schváleného dráhového vozidla, alebo po vykonaní
podstatnej zmeny dráhového vozidla, schválenej podľa § 21 ods. 1 zákona o dráhach.
Platnosť: 31. 12. 2015
ŽELOS, spol. s.r.o.
Staničná 7, 917 00 Trnava
Č. rozhodnutia:
26105/2013/C310-SŽDD/66501 zo dňa 06. 11. 2013
Druh poverenia:
Overovanie technickej spôsobilosti železničných nákladných vozňov vykonaním
technickej kontroly podľa § 21 ods. 7 zákona o dráhach, v rozsahu podľa vykonávacieho
predpisu podľa § 102 ods. 2 písm. b) zákona o dráhach a posúdením zhody so schváleným
typom pred uvedením do prevádzky po oprave alebo výmene základných dielov schváleného
typu nákladného vozňa, alebo po vykonaní podstatnej zmeny nákladného vozňa, schválenej
podľa § 21 ods. 1 zákona o dráhach.
Platnosť: 30. 11. 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava

Č. rozhodnutia:
25375/2013/C310-SŽDD/72010 zo dňa 11. 12. 2013
Druh poverenia:
Overovanie technickej spôsobilosti dráhových vozidiel železničných a špeciálnych dráh
a) vykonaním technickej kontroly pred uvedením do prevádzky podľa § 21 ods. 7 zákona
o dráhach, pravidelnej technickej kontroly podľa § 24 ods. 1 v rozsahu podľa § 93 ods. 2 a
prílohy č. 3 vyhlášky MDPT SR č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh v znení
neskorších predpisov a posúdením zhody so schváleným typom pred uvedením do prevádzky
po oprave alebo výmene základných dielov schváleného dráhového vozidla alebo po
vykonaní podstatnej zmeny dráhového vozidla schválenej podľa § 21 ods. 1 zákona
o dráhach
b) vykonávaním technicko-bezpečnostnej skúšky hnacích dráhových vozidiel podľa § 23
zákona o dráhach a § 92 vyhlášky č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh.
Platnosť: 31. 12. 2016
Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Č. rozhodnutia:
28349/2013/C310-SŽDD/73866 zo dňa 30. 12. 2013
Druh poverenia:
Overovanie technickej spôsobilosti traťových strojov železničných dráh
a) vykonaním technickej kontroly podľa § 21 ods. 7 zákona o dráhach, v rozsahu a lehotách
podľa § 93, prílohy č. 3 a č. 5 tab. A bodu č. 5 vyhlášky č. 351/2010 Z. z. o dopravnom
poriadku dráh, pred uvedením do prevádzky po oprave alebo výmene základných dielov
schváleného typu traťového stroja, alebo po vykonaní podstatnej zmeny traťového stroja,
schválenej podľa § 21 ods. 1 zákona o dráhach.
b) vykonávaním technicko-bezpečnostnej skúšky traťových strojov podľa § 23 zákona
o dráhach a § 92 vyhlášky č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh.
Platnosť: 31. 12. 2016
ŽOS Trnava, a.s.
Koniarekova 19, 917 21 Trnava
Č. rozhodnutia:
27661/2013/C310-SŽDD/72871 zo dňa 16. 12. 2013
Druh poverenia:
Overovanie technickej spôsobilosti železničných osobných vozňov vykonaním
technickej kontroly podľa § 21 ods. 7 zákona o dráhach, v rozsahu podľa § 93 ods. 2

vyhlášky č.351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh a posúdením zhody so schváleným
typom pred uvedením do prevádzky po oprave alebo výmene základných dielov schváleného
typu osobného vozňa, alebo po vykonaní podstatnej zmeny osobného vozňa, schválenej
podľa § 21 ods. 1 zákona o dráhach.
Platnosť: 28. 02. 2017
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
Novodvorská 1698, 142 01 Praha 4
Č. rozhodnutia:
14980/2013/C310-SŽDD/27148 zo dňa 09. 05. 2013
Druh poverenia:
Vykonávanie skúšok dráhových vozidiel pre železničné dráhy, špeciálne dráhy
a električkové dráhy v rozsahu:
a) skúšky na overenie zhody skúšaného vozidla a technickými požiadavkami na schválenie
typu dráhového vozidla podľa § 21 a § 22 zákona o dráhach a § 89 vyhlášky MDPT SR č.
351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh,
b) skúšky na overenie podstatnej zmeny schváleného typu dráhového vozidla podľa § 21 a 22
zákona o dráhach a § 90 vyhlášky MDPT SR č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku
dráh,
c) skúšanie komponentov subsystému dráhových vozidiel pre účely ich schválenia,
d) rozsah poverenia a skúšanie dráhových vozidiel a komponentov subsystému dráhových
vozidiel je zhodný s rozsahom prílohy č.1 Osvedčenia o akreditácii č. 482/2011 skúšobného
laboratória č. 1462 Výzkumného Ústavu Železničního, a.s vydaného Českým inštitútom pre
akreditáciu dňa 30.11.2011.
Platnosť: 31. 05. 2016
Železnice Slovenskej republiky – Výskumný a vývojový ústav železníc, Skúšobné
laboratórium VVÚŽ
Nobelova 50, 831 02 Bratislava
Č. rozhodnutia:
27781/2014/C350-SŽDD/78785 zo dňa 23. 12. 2014
Druh poverenia:
Vykonávanie posudzovania zhody so schváleným typom a overovaním technickej
spôsobilosti historických dráhových vozidiel pre železničné, špeciálne dráhy a električkové
dráhy v tomto rozsahu:
a) posudzovanie zhody historických dráhových vozidiel železničných, špeciálnych
a električkových dráh po ich uvedení do prevádzkyschopného stavu, s cieľom naplnenia
§ 21 ods. 5 a § 22 ods. 4 zákona o dráhach a § 89 ods. 4 vyhlášky ministerstva č. 351/2010
Z. z. o dopravnom poriadku dráh v znení neskorších predpisov. Historické dráhové
vozidlá budú využívané v nepravidelnej doprave, ktorej účelom sú jazdy vlaku pre

propagáciu, turistické, reklamné a podobné účely.
b) overovanie technickej spôsobilosti historických dráhových vozidiel železničných
a špeciálnych dráh vykonávaním technickej kontroly podľa § 21 ods. 7 a § 24 a pre určené
dráhové vozidlá technicko-bezpečnostnej skúšky podľa § 23 zákona o dráhach.
Platnosť: 31. 12. 2017
Železnice Slovenskej republiky – Výskumný a vývojový ústav železníc, Skúšobné
laboratórium VVÚŽ
Nobelova 50, 831 02 Bratislava
Č. rozhodnutia:
27781/2014/C350-SŽDD/78781 zo dňa 23. 12. 2014
Druh poverenia:
Vykonávanie skúšok, overovanie zhody a technickej spôsobilosti dráhových vozidiel
pre železničné, špeciálne dráhy a električkové dráhy v tomto rozsahu:
a) skúšky na overenie zhody skúšaného vozidla a technickými požiadavkami na schválenie
typu dráhového vozidla podľa § 21 ods. 5, § 22 ods. 2 a 3 zákona o dráhach a podľa § 89
ods. 3 vyhlášky č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh,
b) skúšky na overenie zhody elektrického trakčného výstroja a brzdového zariadenia
dráhového vozidla pre trolejbusové dráhy s technickými požiadavkami na schválenie typu
dráhového vozidla podľa § 22 ods. 2 a 3 zákona o dráhach a vykonávacieho predpisu
podľa § 89 ods. 3 vyhlášky č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh,
c) skúšky na overenie podstatnej zmeny schváleného typu dráhového vozidla podľa
vykonávacieho predpisu § 90 ods. 4 vyhlášky č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku
dráh,
d) skúšky na overenie podstatnej zmeny elektrického trakčného výstroja a brzdového
zariadenia od schváleného typu dráhového vozidla pre trolejbusové dráhy podľa
vykonávacieho predpisu podľa § 90 ods. 4 vyhlášky č. 351/2010 Z. z. o dopravnom
poriadku dráh,
e) prevádzkové overenie funkcie prístrojov palubnej diagnostiky, rýchlomerov, mobilnej
časti vlakových zabezpečovačov, elektronických riadiacich systémov a ostatných súčastí
na dráhových vozidlách pre železničné a špeciálne dráhy ako podklad pre schválenie
technickej spôsobilosti nového typu výstroja alebo súčasti dráhového vozidla podľa § 91
ods. 1 vyhlášky č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh.
f) overovanie zhody so schváleným typom dráhových vozidiel železničných a špeciálnych
dráh a vykonávaním technickej kontroly podľa § 21 ods. 7, § 22 ods. 5 a § 24 zákona o
dráhach
g) technicko-bezpečnostné skúšky podľa § 23 zákona o dráhach pred skúšobnými chodmi
overovaných vozidiel na vyhradených tratiach Železníc Slovenskej republiky.
Platnosť: 31. 12. 2017

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Č. rozhodnutia:
20978/2013/C310-SŽDD/47303 zo dňa 26. 07. 2013
Druh poverenia:
Overovanie technickej spôsobilosti dráhových vozidiel električkových dráh, traťových
strojov električkových dráh a dráhových vozidiel trolejbusových dráh
a) vykonaním technickej kontroly podľa § 22 ods. 5 zákona o dráhach pred uvedením do
prevádzky, pravidelnej technickej kontroly podľa § 24 ods. 1 v rozsahu podľa § 93
ods. 2 a prílohy č. 3 druhá časť, vyhlášky č.351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku
dráh v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) a posúdením zhody so
schváleným typom pred uvedením do prevádzky po oprave alebo výmene základných
dielov schváleného typu hnacieho dráhového vozidla, vozňa, traťového stroja, alebo
po vykonaní podstatnej zmeny dráhového vozidla, schválenej podľa § 22 ods. 1
zákona o dráhach,
b) vykonávaním technicko-bezpečnostnej skúšky podľa § 23 zákona o dráhach a § 92
vyhlášky na určených vozidlách električkových a trolejbusových dráh podľa § 91 ods.
1 vyhlášky.
Platnosť: 31. 07. 2016
ŠKODA TRANSPORTATION, a.s.
Borská 2922/32, 301 00 Plzeň, Česká republika
Č. rozhodnutia:
08865/2013-SŽDD/z. 08865 zo dňa 04. 03. 2013
Druh poverenia:
Vykonávanie skúšok dráhových vozidiel pre železničné dráhy, špeciálne dráhy
električkové a trolejbusové dráhy v tomto rozsahu:
a) skúšky na overenie zhody skúšaného vozidla a technickými požiadavkami na schválenie
typu dráhového vozidla podľa § 21 a § 22 zákona o dráhach a § 89 vyhlášky MDPT SR
č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh (ďalej len „dopravný poriadok“),
b) skúšky na overenie zhody elektrického trakčného zariadenia a brzdového zariadenia
a pomocných pohonov dráhového vozidla pre trolejbusové dráhy s technickými
požiadavkami na schválenie typu dráhového vozidla podľa § 22 zákona o dráhach a § 89
dopravného poriadku,
c) skúšky na overenie podstatnej zmeny schváleného typu dráhového vozidla podľa § 90 ods.
4 dopravného poriadku,
d) skúšky na overenie podstatnej zmeny elektrického trakčného zariadenia a brzdového
zariadenia a pomocných pohonov od schváleného typu dráhového vozidla pre

trolejbusové dráhy podľa ods. 4 § 90 dopravného poriadku,
e) skúšanie komponentov subsystému dráhových vozidiel pre účely ich schválenia,
f) rozsah poverenia na skúšanie dráhových vozidiel a komponentov subsystému dráhových
vozidiel je zhodný s rozsahom prílohy č.1 Osvedčenia o akreditácii č. 63/2012
Skúšobného laboratória dráhových vozidiel, vydaného Českým inštitútom pre akreditáciu
dňa 27.01.2012.
Platnosť: 31. 03. 2016
VÚKV, a.s.
Bucharova 1314/8, 158 00 Praha, Česká republika
Č. rozhodnutia:
03329/2013-SŽDD/z. 10817 zo dňa 04. 03. 2013
Druh poverenia:
Vykonávanie skúšok dráhových vozidiel pre železničné dráhy, špeciálne dráhy a
električkové dráhy v tomto rozsahu:
a) skúšky na overenie zhody skúšaného vozidla a technickými požiadavkami na schválenie
typu dráhového vozidla podľa § 21 a § 22 zákona o dráhach a § 89 vyhlášky MDPT SR
č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh (ďalej len „dopravný poriadok“),
b) skúšky na overenie podstatnej zmeny schváleného typu dráhového vozidla podľa ods. 4
§ 90 dopravného poriadku,
c) skúšanie komponentov subsystému dráhových vozidiel pre účely ich schválenia,
d) rozsah poverenia na skúšanie dráhových vozidiel a komponentov subsystému dráhových
vozidiel je zhodný s rozsahom prílohy č.1 Osvedčenia o akreditácii č. 396/2012 Skúšobného
laboratória dráhových vozidiel, vydaného Českým inštitútom pre akreditáciu dňa 27.06.2012.
Platnosť: 31. 03. 2016
EKOSYSTÉMY, s.r.o.
Ul. Matice slovenskej 10, Prievidza
Č. rozhodnutia:
22256/2012-SŽDD/z. 70594 zo dňa 10. 12. 2012
Druh poverenia:
Vykonávanie technických kontrol nákladných vozňov železničných dráh podľa § 24
ods. 1 zákona o dráhach, v rozsahu podľa § 93 ods. 2 vyhlášky č. 351/2010 Z. z.
o dopravnom poriadku dráh v znení neskorších predpisov.
Platnosť: 31. 12. 2015
ZSNP, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom

Č. rozhodnutia:
14344/2015/C350-SŽDD/30233 zo dňa 29. 05. 2015

Druh poverenia:
Vykonávanie technických kontrol nákladných vozňov železničných dráh podľa § 24
ods. 1 zákona o dráhach, v rozsahu podľa § 93 ods. 2 vyhlášky č. 351/2010 Z. z.
o dopravnom poriadku dráh v znení neskorších predpisov.
Platnosť: 31. 05. 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Č. rozhodnutia:
27523/2013/C310-SŽDD/72867 zo dňa 13. 12. 2013
Druh poverenia:
Vykonávanie vzdelávania zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov
v rozsahu vstupnej a aktualizačnej odbornej prípravy a prípravy pred periodickou odbornou
skúškou podľa prílohy č. 6 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,
určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (ďalej len
„vyhláška o UTZ“) pre prípravu na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností
na určených technických zariadeniach:
a) zdvíhacích podľa § 30 ods. 1 písm. a) vyhlášky o UTZ,
b) tlakových podľa § 30 ods. 1 písm. d) vyhlášky o UTZ,
c) plynových podľa § 30 ods. 1 písm. b) vyhlášky o UTZ,
d) elektrických podľa § 23 až 26 a § 29 vyhlášky o UTZ, nevzťahuje sa na činnosti na
určených technických zariadeniach E 3, E 4, E 4a, E 7, E 8, E12.
Platnosť: 31. 12. 2016
SLOV – VAGON, a.s.
Hlavná 104, 040 01 Košice,
Č. rozhodnutia:
24213/2013/C310-SŽDD/60899 zo dňa 14. 10. 2013
Druh poverenia:
Vykonávanie technických kontrol nákladných vozňov železničných dráh pred
uvedením do prevádzky podľa § 21 ods. 7 zákona o dráhach, pravidelnej technickej kontroly
podľa § 24 ods. 1 v rozsahu podľa § 93 ods. 2 a prílohy č. 3 vyhlášky MDPT SR č. 351/2010
Z. z. o dopravnom poriadku dráh v znení neskorších predpisov.
Platnosť: 30. 10. 2016

METRANS /Danubia/, a.s.
Povodská cesta 18, 929 01 Dunajská streda
Č. rozhodnutia:
26442/2013/C310-SŽDD/71908 zo dňa 04. 12. 2013
Druh poverenia:
Vykonávanie vzdelávania zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov
v rozsahu vstupnej a aktualizačnej odbornej prípravy a prípravy pred periodickou odbornou
skúškou podľa prílohy č. 6 vyhlášky č.205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,
určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (ďalej len
„vyhláška o UTZ“) pre prípravu na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností
na určených technických zariadeniach:
zdvíhacích podľa § 30 ods. 1 písm. a) vyhlášky o UTZ.
Platnosť: 31. 12. 2016
Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s.
Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica
Č. rozhodnutia:
14583/2014/C350-SŽDD/27746 zo dňa 05. 05. 2014
Druh poverenia:
Vykonávanie technickej kontroly dráhových vozidiel trolejbusových dráh podľa § 22
ods. 5 zákona o dráhach pred uvedením do prevádzky, pravidelnej technickej kontroly podľa
§ 24 ods. 1 v rozsahu podľa § 93 ods. 2 a prílohy č. 3 druhá časť, vyhlášky č. 351/2010 Z. z.
o dopravnom poriadku dráh v znení neskorších predpisov a posúdením zhody so schváleným
typom pred uvedením do prevádzky po oprave alebo výmene základných dielov schváleného
typu hnacieho dráhového vozidla, alebo po vykonaní podstatnej zmeny dráhového vozidla,
schválenej podľa § 22 ods. 1 zákona o dráhach.
Platnosť: 30. 06. 2017
RICoS, s. r.o.
Švermova 2, 038 61 Vrútky
Č. rozhodnutia:
12639/2013/C310-SŽDD/18492 zo dňa 15. 03. 2013
Druh poverenia:
Vykonávanie vzdelávania zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov
v rozsahu vstupnej a aktualizačnej odbornej prípravy a prípravy pred periodickou odbornou
skúškou podľa prílohy č.6 vyhlášky č.205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,
určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (ďalej len
„vyhláška o UTZ“) pre prípravu na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností

na určených technických zariadeniach:
a) elektrických podľa § 23 ods. 1 písm. a), c), d), e), § 24 až 28 vyhlášky o UTZ, na
činnosti na určených technických zariadeniach E 3, E 4a, E 6, E 6a a E 13.
Platnosť: 31. 03. 2016
REVIMONT – DG, s.r.o.
038 04 Bystrička 111
Č. rozhodnutia:
19019/2013/C310-SŽDD/48877 zo dňa 05. 08. 2013
Druh poverenia:
Vykonávanie vzdelávania zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov
v rozsahu vstupnej a aktualizačnej odbornej prípravy a prípravy pred periodickou odbornou
skúškou podľa prílohy č. 6 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,
určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (ďalej len
„vyhláška o UTZ“) pre prípravu na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností
na určených technických zariadeniach:
a) zdvíhacích podľa § 30 ods. 1 písm. a) vyhlášky o UTZ,
b) tlakových podľa § 30 ods. 1 písm. c) vyhlášky o UTZ,
c) plynových podľa § 30 ods.1 písm. d) a prílohy č. 5 časti 2 písm. b) bod 1 vyhlášky o UTZ.
Platnosť: 31. 08. 2016
Železnice Slovenskej republiky - Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie
Šancova 102/A, 831 04 Bratislava
Č. rozhodnutia:
17757/2013/C310-SŽDD/35600 zo dňa 12. 06. 2013
Druh poverenia:
Vykonávanie vzdelávania zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov
v rozsahu vstupnej a aktualizačnej odbornej prípravy a prípravy pred periodickou odbornou
skúškou podľa prílohy č. 6 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,
určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (ďalej len
„vyhláška o UTZ“) pre prípravu na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností
na určených technických zariadeniach:
a) zdvíhacích podľa § 30 ods. 1 písm. a) vyhlášky o UTZ,
b) tlakových podľa § 30 ods. 1 písm. d) vyhlášky o UTZ,
c) plynových podľa § 30 ods.1 písm. b) a prílohy č. 5 časti 2 písm. b) bod 1 vyhlášky o UTZ,
d) elektrických podľa § 23 až 28 a § 29 písm. d) vyhlášky o UTZ, nevzťahuje sa na činnosti
na určených technických zariadeniach E 4a, E 8.

Platnosť: 30. 06. 2016
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Bardejovská 6, 043 26 Košice
Č. rozhodnutia:
17298/2013/C310-SŽDD/33979 zo dňa 12. 06. 2013
Druh poverenia:
Vykonávanie vzdelávania zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov
v rozsahu vstupnej a aktualizačnej odbornej prípravy a prípravy pred periodickou odbornou
skúškou podľa prílohy č. 6 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,
určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (ďalej len
„vyhláška o UTZ“) pre prípravu na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností
na určených technických zariadeniach:
a) elektrických podľa § 23 písm. a), b), c), § 24 až 26 a § 28 vyhlášky o UTZ, nevzťahuje
sa na činnosti na určených technických zariadeniach E 4, E 7, E 8, a E 13 podľa prílohy
č.1 časti 5 vyhlášky o UTZ.
Platnosť: 31. 07. 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Drieňová 24, 820 09 Bratislava
Č. rozhodnutia:
15005/2013/C310-SŽDD/27320 zo dňa 25. 04. 2013
Druh poverenia:
Vykonávanie vzdelávania zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov
v rozsahu vstupnej a aktualizačnej odbornej prípravy a prípravy pred periodickou odbornou
skúškou podľa prílohy č. 6 vyhlášky č.205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,
určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (ďalej len
„vyhláška o UTZ“) pre prípravu na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností
na určených technických zariadeniach:
a) zdvíhacích podľa § 30 ods. 1 písm. a) vyhlášky o UTZ,
b) tlakových podľa § 30 ods. 1 písm. c) vyhlášky o UTZ,
c) plynových podľa § 30 ods.1 písm. d) a prílohy č. 5 časti 2 písm. b) bod 1 vyhlášky o UTZ,
d) elektrických podľa § 23 a), b), c), d), § 24 až 26 a § 29 písm. d) vyhlášky o UTZ,
nevzťahuje sa na činnosti na určených technických zariadeniach E 4a, E 8, podľa prílohy
č. 1 časti 5 vyhlášky o UTZ
e) pre nedeštruktívne skúšanie na dráhach.

Platnosť: 31. 05. 2016
IRCO, s. r.o.
Hurbanova 361/26, 914 51 Trenčianske Teplice
Č. rozhodnutia:
19829/2012-SŽDD/z. 70201 zo dňa 11. 01. 2013
Druh poverenia:
Vykonávanie vzdelávania zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov
v rozsahu vstupnej a aktualizačnej odbornej prípravy a prípravy pred periodickou odbornou
skúškou podľa prílohy č.6 vyhlášky č.205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,
určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (ďalej len
„vyhláška o UTZ“) pre prípravu na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností
na určených technických zariadeniach:
a) zdvíhacích podľa § 29 písmeno a) a § 30 ods. 1 písm. a), vyhlášky o UTZ,
b) plynových podľa § 29 písmeno b) a § 30 ods. 1 písm. b) vyhlášky o UTZ, v rozsahu
zariadení P5, P8 podľa prílohy č. 1 časť 2 vyhlášky o UTZ
c) tlakových podľa § 29 písmeno c) a § 30 ods. 1 písm. d) a pre obsluhu plniacich zariadení,
nádob na plyny a nebezpečné látky podľa § 30 ods. 1 písm. c) vyhlášky o UTZ v rozsahu
zariadení K5, K8 podľa prílohy č. 1 časť 3 vyhlášky o UTZ
d) elektrických podľa § 23 písm. a) a § 24 až § 27 vyhlášky o UTZ, v rozsahu zariadení E1,
E2, E3, E4, E4a, E5, E9 a E11 podľa prílohy č. 1 časť 5 vyhlášky o UTZ.
Platnosť: 31. 01. 2016
FEBRA, spol. s r.o.
Pribenická 5, 077 01 Kráľovský Chlmec
Č. rozhodnutia:
13337/2012-SŽDD/z. 25623 zo dňa 17. 05. 2012
Druh poverenia:
Vykonávanie vzdelávania zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov
v rozsahu vstupnej a aktualizačnej odbornej prípravy a prípravy pred periodickou odbornou
skúškou podľa prílohy č.6 vyhlášky č.205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,
určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (ďalej len
„vyhláška o UTZ“) pre prípravu na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností
na určených technických zariadeniach:
a) zdvíhacích podľa § 30 ods. 1 písm. a), vyhlášky o UTZ, nevzťahuje sa na zariadenia
Z 2.2.
Platnosť: 31. 05. 2015

AVDOP, s.r.o.
Milana Marečka 5, 841 08 Bratislava
Č. rozhodnutia:
27846/2013/C310-SŽDD/72861 zo dňa 05.12.2013
Druh poverenia:
Vykonávanie vzdelávania zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov
v rozsahu vstupnej a aktualizačnej odbornej prípravy a prípravy pred periodickou odbornou
skúškou podľa prílohy č. 6 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,
určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (ďalej len
„vyhláška o UTZ“) pre prípravu na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností
na určených technických zariadeniach:
a) elektrických podľa § 23 a), § 24 až 27 a § 29 písm. d) vyhlášky o UTZ,
vzťahuje sa na činnosti na určených technických zariadeniach E 2, E 7, E 9, E
11 a E12 podľa prílohy č. 1 časti 5 vyhlášky o UTZ.
Platnosť: 31. 12. 2016
Logary, s.r.o.
Štrková 12, 040 18 Košice
Č. rozhodnutia:
26104/2013/C310-SŽDD/71984 zo dňa 04.12.2013
Druh poverenia:
Vykonávanie vzdelávania zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov
v rozsahu vstupnej a aktualizačnej odbornej prípravy a prípravy pred periodickou odbornou
skúškou podľa prílohy č. 6 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,
určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (ďalej len
„vyhláška o UTZ“) pre prípravu na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností
na určených technických zariadeniach:
a) zdvíhacích podľa § 30 ods. 1 písm. a) vyhlášky o UTZ.
Platnosť: 31. 12. 2016
PTZ, s.r.o.
Medená 11, 811 02 Bratislava
Č. rozhodnutia:
20847/2013/C310-SŽDD/46680 zo dňa 02.08.2013
Druh poverenia:
Vykonávanie vzdelávania zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov
v rozsahu vstupnej a aktualizačnej odbornej prípravy a prípravy pred periodickou odbornou
skúškou podľa prílohy č. 6 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,
určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (ďalej len

„vyhláška o UTZ“) pre prípravu na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností
na určených technických zariadeniach:
a) elektrických podľa § 23 ods. 1 písm. a), c), e), § 24 až 29 vyhlášky o UTZ, na
činnosti na určených technických zariadeniach E1, E 2, E 3 E a TD, E 4a, E 5, E
6 E a TD, E 6a ED, E 9, E 10, E 11, E 12 a E 13.
Platnosť: 31. 08. 2016
Tatravagónka, a.s.
Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad
Č. rozhodnutia:
14583/2014/C350-SŽDD/27746 zo dňa 05.05.2014
Druh poverenia:
Vykonávanie technických kontrol nákladných vozňov železničných dráh pred
uvedením do prevádzky podľa § 21 ods. 7 zákona o dráhach, pravidelnej technickej kontroly
podľa § 24 ods. 1 v rozsahu podľa § 93 ods. 2 a prílohy č. 3 vyhlášky MDPT SR č. 351/2010
Z. z. o dopravnom poriadku dráh v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“)
a posúdením zhody so schváleným typom pred uvedením do prevádzky po oprave alebo
výmene základných dielov schváleného dráhového vozidla alebo po vykonaní podstatnej
zmeny dráhového vozidla, schválenej podľa § 21 ods. 1 zákona o dráhach.
Platnosť: 31. 05. 2017
IVPB, s.r.o.
Šancová 3/B 1, 811 04 Bratislava
Č. rozhodnutia:
16513/2014/C350-SŽDD/34688 zo dňa 03.06.2014

Druh poverenia:
Vykonávanie vzdelávania zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových
podnikov v rozsahu vstupnej a aktualizačnej odbornej prípravy a prípravy pred
periodickou odbornou skúškou podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických
zariadeniach, určených
činnostiach
a činnostiach
na
určených
technických
zariadeniach (ďalej len „vyhláška o UTZ“) pre prípravu na overenie odbornej
spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach:
a) elektrických podľa § 23 písm. a), b), c), d), e), § 24 až 28 a § 29 písm. d)
vyhlášky o UTZ, nevzťahuje sa na činnosti na určených technických zariadeniach E 6,
E 6a, E 7 a E 8, podľa prílohy č.1, časti 5 vyhlášky o UTZ.
Platnosť: 30. 06. 2017

Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o.
Lieskovská cesta, 960 01 Zvolen
Č. rozhodnutia:
10223/2011-SŽDD/z.10651 zo dňa 31. 05. 2011
Druh poverenia:
Vykonávanie vzdelávania zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových
podnikov v rozsahu vstupnej a aktualizačnej odbornej prípravy a prípravy pred
periodickou odbornou skúškou podľa prílohy č. 7 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených
technických zariadeniach, určených
činnostiach
a činnostiach
na
určených
technických zariadeniach (ďalej len „vyhláška o UTZ“) pre prípravu na overenie
odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach:
a) elektrických podľa § 23 ods. 1, písm. a), b), c), d), e), § 24 až 27 vyhlášky o UTZ, na
činnosti na určených technických zariadeniach E 1, E 2, E 3, E 4, E 4a, E 5, E 6, E 6a, E 7,
E 8, E 9, E 10, E 11, E 12, E 13, podľa prílohy č.1 časti 5 vyhlášky o UTZ.
Platnosť: 31. 12. 2017
TransContainer – Slovakia, a.s.
Železničná 1, 041 79 Košice
Č. rozhodnutia:
15067/2014/C350-SŽDD/29869 zo dňa 12 .06.2014
Druh poverenia:
Vykonávanie vzdelávania zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových
podnikov v rozsahu vstupnej a aktualizačnej odbornej prípravy a prípravy pred
periodickou odbornou skúškou podľa prílohy č. 7 vyhlášky č.205/2010 Z. z. o určených
technických zariadeniach, určených
činnostiach
a činnostiach
na
určených
technických zariadeniach (ďalej len „vyhláška o UTZ“) pre prípravu na overenie
odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach:
a) zdvíhacích podľa § 30 ods. 1 písm. a), vyhlášky o UTZ, pre manipuláciu s kontajnermi.
Platnosť: 30. 06. 2017
EMEL GRU, s.r.o.
Vajanského 66, 900 01 Modra
Č. rozhodnutia:
08768/2015/C350-SŽDD/07740 zo dňa 10.02.2015
Druh poverenia:
Vykonávanie vzdelávania zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových
podnikov v rozsahu vstupnej a aktualizačnej odbornej prípravy a prípravy pred

periodickou odbornou skúškou podľa prílohy č.7 vyhlášky č.205/2010 Z.z. o určených
technických zariadeniach, určených
činnostiach
a činnostiach
na
určených
technických zariadeniach (ďalej len
„vyhláška o UTZ“) pre prípravu na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie
činností na určených technických zariadeniach:
a) zdvíhacích podľa § 30 ods. 1 písm. a), vyhlášky o UTZ.
Platnosť: 28. 02. 2018
DPB a.s.
Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Č. rozhodnutia:
17586/2014/C350-SŽDD/38218 zo dňa 30.06.2014
Druh poverenia:
Vykonávanie vzdelávania zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových
podnikov v rozsahu vstupnej a aktualizačnej odbornej prípravy a prípravy pred
periodickou odbornou skúškou podľa prílohy č. 6 vyhlášky č.205/2010 Z. z. o určených
technických zariadeniach, určených
činnostiach
a činnostiach
na
určených
technických zariadeniach (ďalej len „vyhláška o UTZ“) pre prípravu na overenie
odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach:
a) elektrických podľa § 23 ods. (1), písm. a), b), c), e) , § 24 až 28 vyhlášky o UTZ,
nevzťahuje sa na činnosti na určených technických zariadeniach E 4, E 7, E 8, a E 13
podľa prílohy č.1, časti 5 vyhlášky o UTZ

Platnosť: 30. 06. 2017
ROŠ, spol. s r.o.
Mesačná č.7, 821 02 Bratislava
Č. rozhodnutia:
15175/2013/C310-SŽDD/38599 zo dňa 25.07.2013
Druh poverenia:
Vykonávanie vzdelávania zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových
podnikov v rozsahu vstupnej a aktualizačnej odbornej prípravy a prípravy pred periodickou
odbornou skúškou podľa prílohy č. 6 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických
zariadeniach, určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach
(ďalej len „vyhláška o UTZ“) pre prípravu na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie
činností na určených technických zariadeniach:
a) zdvíhacích podľa § 30 ods. 1 písm. a), vyhlášky o UTZ, nevzťahuje sa na zariadenia Z 2.2

Platnosť: 31. 07. 2016
Železničné opravovne a strojárne Zvolen a.s.,
Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen
Č. rozhodnutia:
27951/2014/C350-SŽDD/78369 zo dňa 23.12.2014
Druh poverenia:
Vykonávanie vzdelávania zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov
v rozsahu vstupnej a aktualizačnej odbornej prípravy a prípravy pred periodickou odbornou
skúškou podľa prílohy č. 6 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,
určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (ďalej len
„vyhláška o UTZ“) pre prípravu na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností
na určených technických zariadeniach:
a) elektrických podľa § 23 ods. 1, písm. a), b), d), § 24 až 27 vyhlášky o UTZ, na činnosti
na určených technických zariadeniach E 2, E6, E 6a, E 10, E 11, podľa prílohy č.1, časti 5
vyhlášky o UTZ.
Platnosť: 31. 12. 2017

