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1

POUŽITÉ POJMY

1.1

Dopravný úrad (ďalej len „úrad“) je orgán štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou
pre oblasť dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby zriadený
na základe zákona č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií
a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dopravný
úrad je od 1.1.2014 právnym nástupcom Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, Leteckého
úradu Slovenskej republiky a Štátnej plavebnej správy.

1.2

Skúšajúci je fyzická osoba s príslušnými zručnosťami a odbornou spôsobilosťou pre príslušný
predmet skúšky, ktorá bola uznaná na vedenie a vyhodnocovanie skúšok úradom na účely
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES o certifikácii rušňovodičov rušňov
a vlakov v železničnom systéme v Spoločenstve (ďalej len „smernica 2007/59/ES“).

1.3

Skúška je proces overovania odbornej spôsobilosti rušňovodiča alebo uchádzača o prácu
rušňovodiča v súlade so smernicou 2007/59/ES jedným alebo viacerými spôsobmi, napr.
písomne, ústne alebo prakticky.

1.4

Uznanie skúšajúceho rušňovodičov (ďalej len „uznanie skúšajúceho“) je formálne vyhlásenie
úradu o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby vykonávať úlohy týkajúce sa vedenia
a vyhodnocovania skúšok odbornej spôsobilosti rušňovodičov.

1.5

Skúšobné stredisko je právnická osoba poverená na overovanie odbornej spôsobilosti
rušňovodičov podľa § 36 ods. 1 písm. l) zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o doprave na dráhach“).

1.6

Vyhlásenie o uznaní skúšajúceho rušňovodičov (ďalej len „vyhlásenie o uznaní
skúšajúceho“) je doklad, ktorý vydáva úrad žiadateľovi o uznanie za skúšajúceho
rušňovodičov.

1.7

Za účelom implementovania rodovej rovnosti v podmienkach úradu sa pod pomenovaním
funkcie v mužskom rode rozumie aj pomenovanie funkcie v ženskom rode, tým však nie sú
dotknuté osoby ženského pohlavia.

2

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

2.1

Účel

2.1.1

Tento postup zaručuje používanie jednotného postupu Dopravného úradu pre žiadateľa
o uznanie za skúšajúceho rušňovodičov v zmysle § 30 ods. 6 zákona o doprave na dráhach
a v zmysle rozhodnutia Komisie 2011/765/EÚ o kritériách uznávania stredísk odbornej
prípravy zúčastňujúcich sa na odbornej príprave rušňovodičov, o kritériách uznávania
skúšajúcich pracovníkov rušňovodičov a o kritériách organizácie skúšok v súlade so smernicou
2007/59/ES.
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2.2

Súvisiaca legislatíva

2.2.1

Zákon o doprave na dráhach.

2.2.2

Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o dráhach“).

2.2.3

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky č. 245/2010 Z. z.
o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri
prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška
MDPT SR č. 245/2010“).

2.2.4

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších prepisov (ďalej
len „správny poriadok“).

2.2.5

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnom jazyku“).

2.2.6

Rozhodnutie Komisie č. 2011/765/EÚ z 22. novembra 2011 o kritériách uznávania stredísk
odbornej prípravy zúčastňujúcich sa na odbornej príprave rušňovodičov, o kritériách uznávania
skúšajúcich pracovníkov rušňovodičov a o kritériách organizácie skúšok v súlade so smernicou
Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES (ďalej len „rozhodnutie Komisie 2011/765/EÚ“).

2.2.7

Odporúčanie Komisie č. 2011/766/EÚ z 22. novembra 2011 týkajúce sa postupu uznávania
stredísk odbornej prípravy a skúšajúcich pre rušňovodičov v súlade so smernicou Európskeho
parlamentu a Rady 2007/59/ES (ďalej len „odporúčanie Komisie 2011/766/EÚ“).

2.3

Súvisiace formuláre
DÚ/F053-D/v1(PS08/2019) Formulár žiadosti o uznanie skúšajúceho - vzor
DÚ/F054-D/v1(PS08/2019) Vyhlásenie žiadateľa o nestrannom a nediskriminačnom spôsobe
vedenia a vykonávania skúšok – vzor
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3.

UZNANIE SKÚŠAJÚCEHO RUŠŇOVODIČOV

3.1

Vyhlásenie o uznaní skúšajúceho

3.1.1 Vyhlásenie o uznaní skúšajúceho1 je doklad, ktorý vydáva úrad tomu žiadateľovi, ktorý je
odborne spôsobilý vykonávať úlohy týkajúce sa odbornej prípravy alebo skúšok na overenie
odbornej spôsobilosti rušňovodičov.
3.2

Požiadavky na získanie vyhlásenia o uznaní skúšajúceho

3.2.1 Všeobecné požiadavky
Žiadateľ o uznanie skúšajúceho rušňovodičov musí spĺňať nasledovné kritériá:
a) musí byť odborne spôsobilý a skúsený v predmete skúšky, ktorú má viesť a vyhodnocovať.
Požadovaná odborná spôsobilosť a skúsenosti musia byť získané počas odbornej praxe v trvaní
najmenej štyroch rokov v období najviac piatich rokov pred dátumom podania žiadosti
o uznanie skúšajúceho.
b) musí mať znalosti o príslušných skúšobných metódach, dokumentoch súvisiacich s vedením,
vyhodnocovaním, administráciou skúšok a udeľovaním osvedčení o odbornej spôsobilosti
príslušným skúšobným strediskom.
c) musí mať zručnosti a pedagogické schopnosti požadované na účely vykonávania skúšok, ktoré
preukazuje dokladom o absolvovaní kurzu andragogického minima.
d) musí byť spôsobilý v počúvaní a ústnej interakcii v jazyku skúšky minimálne na úrovni B2
podľa Európskeho rámca jazykovej spôsobilosti (EFLC) stanoveného Radou Európy, pokiaľ
jazyk vykonávanej skúšky nie je jeho materinským jazykom.
e) musí si udržiavať predpísanú odbornú spôsobilosť v rozsahu, ktorý vyplýva zo súvisiacich
ustanovení zákona o dráhach, zákona o doprave na dráhach a vyhlášky MDPT SR č. 245/2010.
f)

3.2.2

pre vykonávanie teoretickej časti skúšok musí spĺňať požiadavku zdravotnej spôsobilosti
minimálne v rozsahu zmyslovej skupiny 3.
Odborné požiadavky

a) Oblasť konštrukcie, vedenia a riadenia hnacích dráhových vozidiel (ďalej len „HDV“)
V oblasti konštrukcie a obsluhy koľajových vozidiel podľa vyhlášky MDPT SR č. 245/2010,
príloha č.1, tabuľka č. 1, bod 3. až 6. musí mať žiadateľ praktickú a teoretickú znalosť HDV
príslušnej trakcie a prenosov výkonu a musí poznať konštrukciu a obsluhu koľajových vozidiel.
Požadovaná dĺžka odborných skúseností a znalostí žiadateľa môže zahŕňať obdobie praxe na
pozícii riadiaceho zamestnanca rušňovodičov, ktorý je držiteľom platného preukazu
rušňovodiča alebo riadiaceho zamestnanca na pozícii riadenia prevádzky, údržby a konštrukcie

1

bod 31 a 32 odporúčania Komisie 2011/766/EÚ
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HDV, alebo môže zahŕňať obdobie praxe na pozícii školiteľa pre úlohy odbornej prípravy, ktoré
sú významné vzhľadom na predmet skúšky.
b) Oblasť infraštruktúry
Pre oblasť infraštruktúry môže požadovanú dĺžku odborných skúseností a znalostí žiadateľa
zahŕňať aj obdobie praxe na pozícii riadiaceho pracovníka v oblasti dopravnej prevádzky.
c) Praktická časť odbornej skúšky rušňovodiča / na vedenie dráhových vozidiel
Žiadateľ o uznanie skúšajúceho musí mať odbornú prax ako rušňovodič v trvaní najmenej
štyroch rokov, ktorú nadobudol v období najviac piatich rokov pred dátumom podania žiadosti
o uznanie. Musí byť držiteľom platného preukazu rušňovodiča, platného osvedčenia o odbornej
spôsobilosti a harmonizovaného doplnkového osvedčenia pre infraštruktúru a koľajové
vozidlá, ktoré sú predmetom skúšky alebo podobného typu infraštruktúry (trate) / koľajových
vozidiel.
Predseda skúšobnej komisie musí byť držiteľom platného osvedčenia skúšobného komisára
v súlade s § 26 zákona o dráhach pre príslušný rad (skupinu) koľajových vozidiel.
3.3

Predkladanie žiadostí o vydanie vyhlásenia o uznaní skúšajúceho

3.3.1 Žiadosť o uznanie skúšajúceho môže podať žiadateľ alebo v jeho mene aj zamestnávateľ,
právnická osoba poverená overovaním odbornej spôsobilosti v zmysle § 36 ods. 1 písm. l)
zákona o doprave na dráhach na základe písomného splnomocnenia na predmetný úkon od
žiadateľa.
3.3.2 Žiadosť o uznanie skúšajúceho, jeho zmenu, doplnenie alebo obnovenie možno podať písomne
v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizovanú podľa zákona č. 305/2013 Z. z.
o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o e-Governmente) (ďalej len
,,elektronická žiadosť“), alebo ústne do zápisnice.
3.3.3

Listinnú žiadosť je možné zaslať na adresu: Dopravný úrad, divízia dráh a dopravy na dráhach,
Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, Slovenská republika alebo podať počas stránkových
hodín úradu osobne do podateľne Dopravného úradu na vyššie uvedenú adresu.

3.3.4

Elektronickú žiadosť je možné podať do elektronickej schránky Dopravného úradu
E0005954132. Elektronickú žiadosť bez autorizácie podľa zákona o e-Governmente je potrebné
do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe. Úrad na dodatočné doplnenie
neautorizovanej žiadosti nevyzýva.

3.3.5 Odporúča sa, aby žiadateľ o uznanie skúšajúceho spolu so žiadosťou predložil aj doklady
preukazujúce splnenie stanovených požiadaviek podľa bodu 3.2 tohto postupu, ktoré sú
vyžadované ako podklad pre vydanie rozhodnutia.
3.4

Obsah žiadosti o vydanie vyhlásenia o uznaní skúšajúceho

3.4.1

Pre účely vydania vyhlásenia o uznaní skúšajúceho sa odporúča použiť formulár žiadosti
uvedený v prílohe č. 1 tohto postupu. Čitateľne vyplnený formulár žiadosti o uznanie
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skúšajúceho spolu s príslušnými priloženými dokumentmi doručí žiadateľ podľa bodu 3.3 tohto
postupu.
3.4.2

Odporúča sa, aby žiadosť o prvé vydanie vyhlásenia o uznaní skúšajúceho obsahovala
nasledujúce prílohy, ktoré sa vyžadujú ako podklad pre rozhodnutie o uznaní skúšajúceho, a to:

a) vyhlásenie žiadateľa o nestrannom a nediskriminačnom spôsobe vedenia a vykonávania skúšok
(príloha č. 2 tohto postupu),
b) informácie a údaje o vykonávanej pracovnej činnosti a dĺžky praxe,
c) kópiu osvedčenia o získanom vzdelávaní s celoštátnou platnosťou (minimálne andragogické
minimum pre lektorov vo vzdelávaní dospelých),
d) kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti vrátane potvrdenia účasti na pravidelnom školení
v predmete skúšky, pre ktorú sa žiada uznanie,
e) v prípade skúšajúceho pre teoretickú časť skúšky – lekársky posudok, minimálne v rozsahu
zmyslovej skupiny 3,
f) pre oblasť koľajových vozidiel – preukázanie teoretickej a praktickej znalosti HDV (napr.
kópiou vysvedčenia spôsobilosti k obsluhe a riadeniu HDV),
g) pre praktickú časť odbornej skúšky - kópia preukazu rušňovodiča a harmonizovaného
doplnkového osvedčenia, kópia lekárskeho posudku v rozsahu zmyslovej skupiny 1.
3.4.3

Žiadosť o zmenu a doplnenie vyhlásenia o uznaní skúšajúceho

a) Držiteľ platného vyhlásenia o uznaní skúšajúceho môže kedykoľvek požiadať vo svojom mene
alebo v mene svojho zamestnávateľa o jeho zmenu a doplnenie s cieľom doplniť si oblasti
odbornej spôsobilosti. Žiadateľ o uznanie za skúšajúceho poskytne úradu príslušné doplňujúce
dokumenty, v zmysle ktorých žiada o zmenu alebo doplnenie vyhlásenia o uznaní.
b) V prípade, že skúšajúci prestal plniť požiadavky týkajúce sa jednej alebo viacerých oblastí
odbornej spôsobilosti uvedených vo vyhlásení o uznaní skúšajúceho, skúšajúci už nesmie
naďalej vykonávať skúšky v týchto oblastiach spôsobilosti a písomne o tom informuje úrad.
Úrad vydá zmenené a doplnené vyhlásenie o uznaní.2
c) Dátum skončenia platnosti zmeneného alebo doplneného vyhlásenia o uznaní zostáva rovnaký
ako je uvedený v prvotnom vyhlásení o uznaní skúšajúceho.
3.4.4

Žiadosť o obnovenie platnosti vyhlásenia o uznaní skúšajúceho

Obnovením platnosti vyhlásenia o uznaní skúšajúceho sa rozumie vydanie ďalšieho vyhlásenia
po uplynutí jeho platnosti. Skúšajúci podávajúci žiadosť o obnovenie platnosti vyhlásenia
o uznaní musí predložiť:
a) vyplnený formulár žiadosti o uznanie skúšajúceho (príloha č. 1 tohto postupu),
b) kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti spolu so zadnou stranou (potvrdenia účasti
na pravidelnom školení),
c) v prípade skúšajúceho pre teoretickú časť skúšky – lekársky posudok, minimálne v rozsahu
zmyslovej skupiny 3,

2

bod 35 odporúčania Komisie 2011/766/EÚ
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d) doklady o spôsobilosti, ktoré získali počas predchádzajúceho obdobia platnosti uznania
skúšajúceho,
e) záznamy o činnosti v oblasti vykonávania skúšok počas posledných dvoch rokov.
3.5

Posúdenie žiadosti a vydanie vyhlásenia o uznaní skúšajúceho

3.5.1

Úrad v rámci konania postupuje podľa zákona o doprave na dráhach, zákona o dráhach,
správneho poriadku a súvisiacich platných právnych predpisov. Úrad posúdi doručenú žiadosť
o uznanie skúšajúceho a priložené dokumenty. Ak zistí, že podaná žiadosť nemá predpísané
náležitosti alebo nie je preukázané splnenie všetkých stanovených požiadaviek na vydanie
vyhlásenia o uznaní skúšajúceho, jeho zmenu a doplnenie alebo obnovenie jeho platnosti,
vyzve žiadateľa, aby zistené nedostatky v stanovenej lehote odstránil. Vo výzve úrad žiadateľa
poučí o procesných právach a povinnostiach a o dôsledkoch nedoplnenia predpísaných
náležitostí podania, ako aj o spôsobe, akým je potrebné nedostatky odstrániť. V prípade, ak
žiadateľ v stanovenej lehote neodstráni nedostatky podania (nepodá v tejto lehote doplnenie
podania, ktorým budú odstránené), úrad správne konanie vo veci uznania skúšajúceho v zmysle
§ 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku zastaví.

3.5.2

V prípade, ak úrad na základe presného a úplného zistenia skutkového stavu veci a obstarania
potrebných podkladov pre rozhodnutie zistí, že žiadateľ nespĺňa stanovené požiadavky pre
uznanie skúšajúceho, úrad pred vydaním rozhodnutia písomne oboznámi účastníka konania s
podkladom pre vydanie rozhodnutia a dá mu možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia
v stanovenej lehote vyjadril k jeho podkladu i k spôsobe jeho zistenia, prípadne navrhol jeho
doplnenie. Ak žiadateľ nesplní predpísané požiadavky, úrad vydá rozhodnutie o zamietnutí
žiadosti o uznanie skúšajúceho.

3.5.3

Ak je žiadosť úplná a žiadateľ spĺňa predpísané požiadavky, úrad vydá vyhlásenie o uznaní
skúšajúceho, ako aj písomné vyhotovenie rozhodnutia v lehote podľa osobitného predpisu3 .

3.5.4

Vyhlásenie o uznaní skúšajúceho sa vydáva len v jedinom origináli.

3.6

Podmienky platnosti vyhlásenia o uznaní skúšajúceho

3.6.1 Uznaný skúšajúci je oprávnený skúšať rušňovodičov a overovať odbornú spôsobilosť
uchádzačov o prácu rušňovodičov alebo rušňovodičov žiadajúcich o certifikáciu v zmysle
rozhodnutia Komisie 2011/765/EÚ.
3.6.2 Uznaný skúšajúci si musí udržiavať predpísanú zdravotnú a odbornú spôsobilosť v rozsahu,
ktorý vyplýva z príslušných ustanovení zákona o dráhach, zákona o doprave na dráhach a
vyhlášky MDPT SR č. 245/2010.
3.6.3 Uznaný skúšajúci by mal písomne oznámiť na úrad akúkoľvek zmenu v oblasti jeho
spôsobilostí, v ktorých je oprávnený na vykonávanie skúšok rušňovodičov. Úrad na základe
posúdenia oznámených zmien vykoná zmenu alebo doplnenie vyhlásenia o uznaní
skúšajúceho4.

3
4

§ 49 správneho poriadku v nadväznosti na bod 31 odporúčania Komisie 2011/766/EÚ.
bod 35 odporúčania Komisie 2011/766/EÚ
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3.6.4 Vyhlásenie o uznaní skúšajúceho vydáva úrad s platnosťou najdlhšie na obdobie 5 rokov5.
Podmienkou zachovania platnosti vyhlásenia o uznaní skúšajúceho, ktorá sa uvádza do
vyhlásenia o uznaní skúšajúceho, je spĺňanie podmienok uznania zo strany skúšajúceho počas
celej doby, na ktoré bolo vyhlásenie o uznaní skúšajúceho vydané. V prípade, ak úrad zistí, že
uznaný skúšajúci nespĺňa podmienky uznania, písomne oznámi uznanému skúšajúcemu, že
jeho uznanie stratilo platnosť a informuje o tom aj dotknuté subjekty.
3.7

Prevzatie (doručenie) vyhlásenia o uznaní skúšajúceho

3.7.1

U osôb, ktoré nemajú zákonnú povinnosť mať aktivovanú elektronickú schránku a nemajú
aktivovanú schránku na doručovanie je možné vyhlásenie o uznaní skúšajúceho spolu
s rozhodnutím prevziať osobne na pracovisku úradu v Žiline, Horný Val 65/28 počas
stránkových hodín úradu alebo doručiť poštou.

3.7.2

Osobné prevzatie na úrade je možné:
a) žiadateľom, ktorý preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom,
b) žiadateľom poverenou osobou na základe splnomocnenia na zastupovanie s daným
oprávnením.

3.7.3

Doručenie poštou sa vykonáva doporučene do vlastných rúk na adresu, ktorú žiadateľ uvedie
v žiadosti.

3.8

Evidencia vyhlásení o uznaní skúšajúceho

3.8.1

Zamestnanci odboru bezpečnosti, divízie dráh a dopravy na dráhach, určení vedúcim odboru
vedú evidenciu o vydaných, zmenených, doplnených a odňatých vyhláseniach o uznaní
skúšajúceho.

4.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1

Kontakty v prípade nejasností
Aktuálny telefónny zoznam nájdete na webovom sídle úradu: http://nsat.sk/telefonny-zoznamdopravneho-uradu-ustredie/divizia-draha-a-dopravy-na-drahach/

4.2

Prílohy a ich použitie
Neoddeliteľnou súčasťou tohto postupu sú prílohy č. 1 a č. 2.
Prílohy č. 1 a č. 2 sú zverejnené na webovom sídle úradu www.nsat.sk ako editovateľné
formuláre.

5

bod 33 odporúčania Komisie 2011/766/EÚ
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4.3

Platnosť
Tento postup nadobúda platnosť dňom jeho podpisu predsedom Dopravného úradu na titulnej
strane.

5.

PRÍLOHY
Príloha č. 1

DÚ/F053-D/v1(PS08/2019) - Formulár žiadosti o uznanie skúšajúceho
rušňovodičov – vzor

Príloha č. 2

DÚ/F054-D/v1(PS08/2019) - Vyhlásenie žiadateľa o nestrannom
a nediskriminačnom spôsobe vedenia a vykonávania skúšok – vzor
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Príloha č. 1 VZOR

DÚ/F053-D/v1(PS08/2019)

ŽIADOSŤ O UZNANIE SKÚŠAJÚCEHO
Žiadosť o uznanie skúšajúceho rušňovodičov v súlade s rozhodnutím Komisie 2011/765/EÚ o kritériách
uznávania stredísk odbornej prípravy zúčastňujúcich sa na odbornej príprave rušňovodičov, o kritériách
uznávania skúšajúcich pracovníkov rušňovodičov a o kritériách organizácie skúšok v súlade so smernicou
Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES a v zmysle odporúčania Komisie 2011/766/EÚ týkajúce sa postupu
uznávania stredísk odbornej prípravy a skúšajúcich pre rušňovodičov v súlade so smernicou Európskeho
parlamentu a Rady 2007/59/ES.

1.

KONTAKTNÉ ÚDAJE BEZPEČNOSTNÉHO ORGÁNU

1.1. Žiadosť sa predkladá na adresu:

Dopravný úrad
Letisko M. R. Štefánika
823 05 Bratislava
2.

PODROBNÉ ÚDAJE
☐ Prvé vydanie

☐ Zmena / doplnenie

☐ Obnovenie platnosti

2.1. Údaje o žiadosti:

☐ žiadosť predložená žiadateľom o uznanie skúšajúceho (ďalej len „žiadateľ“)
☐ žiadosť predložená skúšobným strediskom v mene žiadateľa
2.2. Údaje o skúšobnom stredisku:

Obchodné meno:
Právna forma:
Adresa:
Kontaktná osoba (tel. číslo, e-mail):
2.3. Údaje o žiadateľovi:

Meno, priezvisko, titul:
Adresa trvalého bydliska:
Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:
Rodný jazyk:
Kontakt (tel. číslo, e-mail):
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2.4. Zamestnávateľ a súčasné pracovné zaradenie (funkcia) žiadateľa:
(pozn. vyplní sa v prípade externého žiadateľa)

2.5. Oblasť spôsobilosti na vykonávanie skúšok, pre ktorú sa žiada uznanie:

☐ všeobecné odborné znalosti
☐ oblasť konštrukcie, vedenia a riadenia hnacích dráhových vozidiel
☐ oblasť infraštruktúry
☐ praktická časť odbornej skúšky rušňovodiča

2.6. Doplňujúce údaje:
(pozn. miesto pre dodatočné údaje o žiadateľovi)

V ................................... dňa .......................

......................................................
podpis žiadateľa
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Príloha č. 2 VZOR

DÚ/F054-D/v1(PS08/2019)

Vyhlásenie žiadateľa o nestrannom a nediskriminačnom spôsobe vedenia
a vykonávania skúšok

Podpísaný (priezvisko, meno, titul)................................................................................
dátum narodenia.............................................................................................................
adresa..............................................................................................................................

v zmysle s čl. 7 rozhodnutia Komisie 2011/765/EÚ o kritériách uznávania stredísk odbornej prípravy
zúčastňujúcich sa na odbornej príprave rušňovodičov, o kritériách uznávania skúšajúcich pracovníkov
rušňovodičov a o kritériách organizácie skúšok v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady
2007/59/ES
vyhlasujem,
že skúšky budem viesť nestranne a nediskriminačne, bez akéhokoľvek tlaku a motivačných faktorov,
ktoré by mohli ovplyvniť posúdenie alebo výsledky skúšky a spôsob vykonávania skúšky.

V ..................................... dňa .......................

....................................................
podpis žiadateľa
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