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Kontrolný list na plnenia autorizačných požiadaviek Dopravného úradu 

Registračné číslo: Akceptačné číslo: 

Autorizačné požiadavky 

Určené technické zariadenia (UTZ) 
Plnenie 

Áno Nie 

1* Nevykonáva inšpekčný orgán určené činnosti montáž, opravy, rekonštrukcie, 

údržba a skúšky na UTZ,  na ktoré má vydané Oprávnenie? 

2* Má inšpekčný orgán v dokumentácii zapracovanú  podmienku, že musí 

informovať a informuje Dopravný úrad o všetkých zmenách systému 

manažérstva kvality? 

3* Má inšpekčný orgán pracovníkov, ktorí vlastnia platné  Osvedčenie revízneho 

technika  v rozsahu žiadaných činností a/alebo platné Osvedčenie kontrolóra 

činnosti vo zváraní a/alebo v nedeštruktívnom skúšaní? 

4* Má inšpekčný orgán doklad o praxi pracovníkov minimálne v dĺžke 3 

rokov vo vykonávaní úradných skúšok  na UTZ a/alebo inšpekcií vo zváraní  

a nedeštruktívnom skúšaní?   

5* Má inšpekčný orgán k dispozícii potrebné interné predpisy železničných dráh? 

6* Má inšpekčný orgán zavedený systém nahlasovania výkonov Dopravnému 

úradu, minimálne v 21 dňovej lehote? 

7* Má inšpekčný orgán vzory protokolov úradných skúšok na UTZ? 
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8* Má inšpekčný orgán technické normy,  ktoré sa týkajú príslušného druhu 

a rozsahu UTZ? 

9* Má inšpekčný orgán zamestnancov s odbornou spôsobilosťou fyzických osôb? 

10* Má inšpekčný orgán pracovníkov s potrebnou zdravotnou a psychologickou 

spôsobilosťou pre vstup do koľajiska? 

11* Má inšpekčný orgán k dispozícii ochranné pomôcky pre vstup do koľajiska? 

12* Majú pracovníci inšpekčného orgánu, ktorí vykonávajú inšpekčnú činnosť pod 

trakčným vedením a v blízkosti trakčného vedenia (mimo pracovníkov 

s odbornou spôsobilosťou na UTZ elektrických), odbornú spôsobilosť?  

13* Má inšpekčný orgán k dispozícii a/alebo má prístup k miestnym 

prevádzkovým a bezpečnostným postupom, ktoré sa týkajú činností na 

trakčnom vedení, elektrických predkurovacích zariadení a činností 

v uzavretých prevádzkových priestoroch ako sú trakčné meniarne, reléové 

stanice, stanovištia rušňovodičov a podobne? 

14* Má inšpekčný orgán zamestnancov,  ktorí majú vstup do uzatvorených 

prevádzkových priestorov (napr. stanovište rušňovodiča)? 
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Poznámky: 

Vysvetlivky:  

1*   Zákon č. 513/2009 Z. z. O dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §17 

2*   Web DÚ  –  UTZ - poverovanie právnických osôb „Postup pri poverovaní právnických osôb 

       v zmysle zákona č. 513/2009/Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov“, čl. 5.1.1, Písm. b) 

3*   Zákon č. 513/2009 Z. z. O dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §18 

4*   Web DÚ - UTZ – poverovanie právnických osôb „Postup pri poverovaní právnických osôb v   

       zmysle zákona č. 513/2009/Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov“, čl. A2.a), čl. B2.a) 

5*   Zákon č. 513/2009 Z. z. O dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Príloha č. 1 

6*   Web DÚ - UTZ – poverovanie právnických osôb „Postup pri poverovaní právnických osôb v 

       zmysle zákona č. 513/2009/Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov“, čl. 5.1.1, Písm. c) 

7*   Zákon č. 513/2009 Z. z. O dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §16 

8*   Zákon č. 513/2009 Z. z. O dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Príloha č. 2 

9*   Vyhláška č. 205/2010 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o  

       určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených 

       technických zariadeniach, § 29 

10* Z2 – Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach železníc SR, čl. 453 a A10 

       Z4 – Posudzovanie psychologickej spôsobilosti 

       Vyhláška č. 245/2010 Z.z. o odbornej , zdravotnej a psychickej spôsobilosti osôb pri 

       prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhach  - § 10,11,12 

11* Z2 – Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach železníc SR 

12* Vyhláška č. 205/2010 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o 

       určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených 

       technických zariadeniach, § 23, 

       STN 34 1309 

13* STN 34 3100, čl. 5.3.1.12 písm. c) 

       STN 34 3109, čl. 41 

       STN 34 3112, čl. 8, čl. 115 písm. d) 

 STN 37 6750, čl. 79 písm. f) 

14* Z2 – Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach železníc SR, kapitola a VII kapitola IX,  časti 

       A,B,C,D, 

       Z 9 – Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR 


	fill_15: 
	fill_16: 
	fill_15_2: 
	fill_16_2: 
	fill_1: 
	fill_2: 
	Poznámky: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	8: Off
	9: Off
	10: Off
	11: Off
	12: Off
	13: Off
	14: Off
	15: Off
	16: Off
	17: Off
	18: Off
	19: Off
	20: Off
	21: Off
	22: Off
	23: Off
	24: Off
	25: Off
	26: Off
	27: Off
	28: Off


