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1 POUŽITÉ POJMY 

1.1 Dopravný úrad (ďalej len „úrad“ alebo „bezpečnostný orgán“) je orgán štátnej správy 

s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva 

a vnútrozemskej plavby zriadený zákonom č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu 

elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 402/2013 Z. z.“). 

Dopravný úrad vykonáva pôsobnosť v oblasti dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva 

a vnútrozemskej plavby v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom č. 402/2013 Z. z. 

a osobitnými predpismi, spolupracuje v oblasti svojej pôsobnosti s ministerstvami a ostatnými 

ústrednými orgánmi štátnej správy a s orgánmi Európskej únie, vykonáva ďalšiu pôsobnosť 

podľa osobitných predpisov. Dopravný úrad pri výkone svojej pôsobnosti v oblasti dráh 

a dopravy na dráhach postupuje nestranne a nezávisle. Štátne orgány, orgány územnej 

samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie osoby nesmú ovplyvňovať Dopravný úrad 

pri vykonávaní jeho pôsobnosti v oblasti dráh a dopravy na dráhach. Dopravný úrad je 

od 01.01.2014 právnym nástupcom Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, Leteckého 

úradu Slovenskej republiky a Štátnej plavebnej správy. 

1.2 Úrad je bezpečnostným orgánom pre železničné dráhy, špeciálne dráhy a lanové dráhy 

a pre železničné vozidlá1.   

1.3 Poverenie je doklad oprávňujúci právnickú osobu vykonávať činnosti podľa § 103 ods. (2) 

písm. g) prvý až tretí bod zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

1.4 Žiadateľ je právnická osoba2, ktorá podáva žiadosť na vydanie poverenia. 

1.5 Určené technické zariadenia (ďalej len „UTZ“) sú dopravné zariadenia, plynové zariadenia, 

tlakové zariadenia, zdvíhacie zariadenia, elektrické zariadenia, zariadenia na ochranu  

pred negatívnymi účinkami atmosférickej a statickej elektriny a na ochranu pred negatívnymi 

účinkami spätných trakčných prúdov, kontajnery a vymeniteľné nadstavby, ktoré sa vyrábajú, 

sú určené alebo slúžia na zabezpečenie prevádzkovania dráhy alebo dopravy na dráhe alebo 

sú súčasťou dráh3. 

1.6 Určenými činnosťami sú:  

a) montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, revízie, skúšky a overovanie spôsobilosti 

určených technických zariadení, 

b) inšpekcie, zváranie a nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových 

mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií, strojnotechnologických 

podsystémov lanových dráh a oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení, 

c) plnenie kovových tlakových nádob používaných na dráhach plynmi, 

d) plnenie cisternových vozňov, cisternových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb 

plynmi a inými nebezpečnými látkami4. 

                                                 
1 § 103 ods. (1) písm. a) zákona o dráhach 
2 § 18 – 21 zákona č. 40/1964 Zb. - občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
3 § 16 ods. (1) zákona o dráhach 
4 § 17 ods. (1) zákona o dráhach 
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1.7 Zamestnanec je fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch vykonáva  

pre zamestnávateľa závislú prácu. Závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti 

zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, 

podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom.  

1.8 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 úradu pre právnické osoby pri žiadaní 

o vydanie poverenia podľa § 103 ods. (2) písm. g) prvý až tretí bod zákona o dráhach 

a § 32a ods. (1) až (3) vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej 

republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach 

a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov. 

 

2.1.2 Úrad poveruje právnické osoby5: 

a) posudzovaním technickej dokumentácie a overovaním a schvaľovaním spôsobilosti 

určených technických zariadení, 

b) overovaním splnenia požiadaviek fyzických a právnických osôb na vykonávanie 

určených činností, 

c) vzdelávaním a overovaním odbornej spôsobilosti osôb na vykonávanie činností  

na určených technických zariadeniach. 

2.2 Súvisiaca legislatíva 

2.2.1 Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dráhach“). 

2.2.2 Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky č. 205/2010  

Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených 

technických zariadeniach v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška 205/2010 Z. z.“). 

2.2.3 Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších prepisov 

(ďalej len „správny poriadok“). 

2.2.4 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“). 

2.2.5 Zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 40/1964 

Zb. – občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

 

                                                 
5 § 103 ods. (2) písm. g) prvý až tretí bod zákona o dráhach 
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2.2.6 Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o akreditácii“). 

 

2.2.7   Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákonník 

práce“). 

 

 

2.3 Súvisiace formuláre  

 

2.3.1 DÚ/F060-D/v2(PS7/2021)  Žiadosť o vydanie poverenia 

 

Aktuálna verzia formulára je zverejnená na webovom sídle Dopravného úradu. 

 

 

 

 

3 POVEROVANIE PRÁVNICKÝCH OSÔB 

3.1 Predkladanie žiadosti o vydanie poverenia 

3.1.1 Žiadosť o vydanie poverenia sa podáva v súlade s ustanovením § 19 ods. (1) správneho 

poriadku v spojení s ustanovením § 103 ods. (2) písm. g) prvý až tretí bod zákona o dráhach, 

ustanovením § 32a ods. (1) až (3) vyhlášky č. 205/2010 Z. z. a § 3 zákona o štátnom jazyku. 

Vzor žiadosti sa nachádza v prílohe č. 1 tohto postupu. 

3.1.2 Žiadosť o vydanie poverenia sa podáva písomne v listinnej podobe, v elektronickej podobe 

autorizovanej podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci 

alebo ústne do zápisnice6. 

3.1.3 Listinnú žiadosť o vydanie poverenia je možné zaslať na poštovú adresu: Dopravný úrad, 

divízia dráh a dopravy na dráhach, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, Slovenská 

republika alebo podať počas stránkových hodín osobne do podateľne Dopravného úradu  

na Letisku M. R. Štefánika, Bratislava, Slovenská republika. 

3.1.4 Elektronickú žiadosť o vydanie poverenia je možné podať do elektronickej schránky 

Dopravného úradu E0005954132. Žiadosť o vydanie poverenia podanú v elektronickej 

podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej 

moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe. Úrad na dodatočné doplnenie 

neautorizovanej žiadosti nevyzýva. 

3.1.5 Pre každý druh činnosti alebo zariadenia sa podáva na úrad samostatná žiadosť o vydanie 

poverenia.  

                                                 
6 § 19 ods. (1) správneho poriadku  
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3.2 Poverenie právnickej osoby na posudzovanie technickej dokumentácie a overovanie  

a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení  

3.2.1 Žiadateľ o vydanie poverenia na posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie 

a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení predloží bezpečnostnému 

orgánu7: 

a) žiadosť o vydanie poverenia s rozsahom určených technických zariadení, na ktoré má 

záujem posudzovať technickú dokumentáciu a overovať ich spôsobilosť na prevádzku, 

b) platné osvedčenie o akreditácii8, ktoré preukazuje, že právnická osoba je akreditovaná 

podľa osobitného predpisu9 ako inšpekčný orgán typu A10. Minimálnou požiadavkou je 

akreditácia podľa normy „STN EN ISO/IEC 17020 Posudzovanie zhody. Požiadavky  

na činnosť rôznych typov orgánov vykonávajúcich inšpekciu.“ Rozhodnutie o akreditácii 

musí spĺňať požiadavky § 5 ods. (2) písm. e) zákona o akreditácii. Rozhodnutie 

o udelení akreditácie obsahuje oblasť a rozsah, v ktorých sa udeľuje akreditácia. Podľa 

§ 5 ods. (2) písm. e) zákona o akreditácii rozhodnutie o udelení akreditácie obsahuje 

konštatovanie zhody činnosti akreditovanej osoby s technickou normou alebo 

normatívnym dokumentom a odvolanie sa na technickú normu alebo normatívny 

dokument použitý pri posudzovaní žiadosti. Podľa § 5 ods. (5) zákona o akreditácii 

akreditačný organ vydá súčasne s rozhodnutím o udelení akreditácie osvedčenie 

o akreditácii, ktoré obsahuje náležitosti uvedené v § 5 ods. (2) písm. a), b) a d) až h), 

krátky opis oblasti, v ktorej sa udeľuje akreditácia, číslo osvedčenia o akreditácii 

a dátum vydania osvedčenia o akreditácii. Podľa § 6 ods. (2) písm. d) zákona 

o akreditácii je akreditovaná osoba povinná uplatňovať práva vyplývajúce z akreditácie 

len v oblasti a v rozsahu, v ktorých jej bola udelená. Alternatívne uznávanie akreditácii 

bude posudzované podľa pravidiel daných úradnými vestníkmi Európskej únie.  

c) zoznam odborne spôsobilých zamestnancov na vykonávanie žiadaných činností vrátane 

dokladov o ich odbornej spôsobilosti a o nezávislosti úkonov, ktoré môžu ohroziť 

nestranné posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie 

spôsobilosti určených technických zariadení, z toho najmenej jedného zamestnanca 

s odbornou spôsobilosťou podľa § 29 vyhlášky 205/2010 Z. z. a praxou najmenej dva 

roky. Úradné skúšky UTZ pred uvedením do prevádzky a v prevádzke môže vykonávať 

iba odborne spôsobilý zamestnanec s kvalifikáciou podľa § 29 vyhlášky 205/2010 Z. z. 

a praxou v rozsahu vydaného osvedčenia najmenej dva roky v trvalom pracovnom 

pomere alebo na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 

podľa zákonníka práce (deviata časť, § 226, príp. § 228a). Uvedení zamestnanci sú 

zároveň uvedení v rozhodnutí o poverení. Na posúdenie nezávislosti a nestrannosti 

žiadateľ predloží akýkoľvek relevantný doklad, z ktorého bude vyplývať, že žiadané 

činnosti budú vykonávané nezávisle. Nestrannosť ďalej vyplýva aj z ustanovenia § 32a 

ods. (5) vyhlášky 205/2010 Z. z, na základe ktorého právnická osoba, ktorá vykonáva 

projektovanie, výrobu, montáž, opravu, údržbu alebo rekonštrukciu určeného 

technického zariadenia, nemôže vykonať posudzovanie technickej dokumentácie 

a schvaľovanie spôsobilosti tohto zariadenia ani overovať splnenie požiadaviek fyzickej 

osoby alebo právnickej osoby, ktorá vykonáva skúšku alebo revíziu tohto zariadenia. 

                                                 
7 § 32a ods. (1) vyhlášky 205/2010 Z. z. 
8 § 2 písm. d) zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii  
9 zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii  
10 Napríklad STN EN ISO/IEC 17020 Posudzovanie zhody. Požiadavky na činnosť rôznych typov orgánov 

vykonávajúcich inšpekciu (ISO/IEC 17020) (01 5260) 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/505/#paragraf-2.pismeno-d
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/505/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/505/
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d) zoznam technických noriem a právnych predpisov, ktoré sa dotýkajú činností, na ktoré 

sa poverenie vydáva.  

3.3 Poverenie právnickej osoby na overovanie splnenia požiadaviek fyzických osôb  

a právnických osôb na vykonávanie určených činností 

3.3.1 Žiadateľ o vydanie poverenia na overovanie splnenia požiadaviek fyzických osôb  

a právnických osôb na vykonávanie určených činností predloží bezpečnostnému orgánu11: 

 

a) žiadosť o vydanie poverenia s rozsahom určených činností, na ktoré má záujem  overovať 

splnenie požiadaviek na ich vykonávanie, 

b) platné osvedčenie o akreditácii8, ktoré preukazuje, že právnická osoba je akreditovaná podľa 

osobitného predpisu9 ako orgán vykonávajúci audit a certifikáciu systémov manažérstva12 

alebo orgánu certifikujúceho výrobky13. Minimálnou požiadavkou je akreditácia podľa 

normy „STN EN ISO/IEC 17020 Posudzovanie zhody. Požiadavky na činnosť rôznych 

typov orgánov vykonávajúcich inšpekciu.“ Rozhodnutie o akreditácii musí spĺňať 

požiadavky § 5 ods. (2) písm. e) zákona o akreditácii. Rozhodnutie o udelení akreditácie 

obsahuje oblasť a rozsah, v ktorých sa udeľuje akreditácia. Podľa § 5 ods. (2) písm. e) 

zákona o akreditácii rozhodnutie o udelení akreditácie obsahuje konštatovanie zhody 

činnosti akreditovanej osoby s technickou normou alebo normatívnym dokumentom 

a odvolanie sa na technickú normu alebo normatívny dokument použitý pri posudzovaní 

žiadosti. Podľa § 5 ods. (5) zákona o akreditácii akreditačný organ vydá súčasne 

s rozhodnutím o udelení akreditácie osvedčenie o akreditácii, ktoré obsahuje náležitosti 

uvedené v § 5 ods. (2) písm. a), b) a d) až h), krátky opis oblasti, v ktorej sa udeľuje 

akreditácia, číslo osvedčenia o akreditácii a dátum vydania osvedčenia o akreditácii. Podľa 

§ 6 ods. (2) písm. d) zákona o akreditácii akreditovaná osoba je povinná uplatňovať práva 

vyplývajúce z akreditácie len v oblasti a v rozsahu, v ktorých jej bola udelená. 

c) zoznam odborne spôsobilých zamestnancov na vykonávanie žiadaných činností vrátane 

dokladov o ich odbornej spôsobilosti a o nezávislosti úkonov, ktoré môžu ohroziť nestranné 

overovanie splnenia požiadaviek fyzických osôb a právnických osôb na vykonávanie 

určených činností, z toho najmenej jedného zamestnanca s odbornou spôsobilosťou podľa  

§ 29 vyhlášky 205/2010 Z. z. a praxou najmenej dva roky. Samostatne vykonávať 

overovanie splnenia požiadaviek fyzických osôb a právnických osôb na vykonávanie 

určených činností môžu vykonávať iba odborne spôsobilí zamestnanci s kvalifikáciou podľa 

§ 29 a 29a vyhlášky 205/2010 Z. z. a praxou v rozsahu vydaného osvedčenia najmenej dva 

roky v trvalom pracovnom pomere alebo na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru podľa zákonníka práce (deviata časť, § 226, príp. § 228a). Uvedení 

zamestnanci sú zároveň uvedení v rozhodnutí o poverení. Pre zaistenie nezávislosti 

a nestrannosti overovania splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností 

overovanie nesmie byť vykonávané u spoločností, s ktorými má žiadateľ iný obchodný 

vzťah alebo vykonáva činnosti podľa iných rozhodnutí o poverení vydaných úradom.  

d)  zoznam technických noriem a právnych predpisov, ktoré sa dotýkajú činností, na ktoré sa 

poverenie vydáva. 

 

                                                 
11 § 32a ods. (2) vyhlášky 205/2010 Z. z. 
12 Napríklad STN EN ISO/IEC 17021 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu  

systémov manažérstva (ISO/IEC 17021) (01 5257). 
13 Napríklad STN EN ISO/IEC 17065 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu výrobkov, 

procesov a služieb (ISO/IEC 17065) (01 5256) 
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3.4 Poverenie právnickej osoby na vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti osôb  

na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach 

3.4.1 Žiadateľ o vydanie poverenia na vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti osôb  

na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach predloží bezpečnostnému 

orgánu14: 

a) žiadosť na vydanie poverenia na vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti osôb  

na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach s uvedeným rozsahom, 

b) platné osvedčenie o akreditácii8, ktoré preukazuje, že právnická osoba je akreditovaná 

podľa osobitného predpisu9 ako orgán vykonávajúci certifikáciu osôb15, 

c) doklad o tom, že disponuje vyhovujúcim priestorovým a technickým vybavením  

na vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti, 

d) učebný plán na požadovaný rozsah vzdelávania, 

e) skúšobný poriadok na overovanie odbornej spôsobilosti, 

f) zoznam odborne spôsobilých zamestnancov, ktorí realizujú vzdelávanie a overovanie 

odbornej spôsobilosti, vrátane dokladu o ich odbornej spôsobilosti v rozsahu 

vykonávaného vzdelávania. 

 

                                                 
14 § 32a ods. (3) vyhlášky 205/2010 Z. z. 
15 Napríklad STN EN ISO/IEC 17024 Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na orgány vykonávajúce 

certifikáciu osôb (ISO/IEC 17024) (01 5258). 
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3.5 Posúdenie žiadosti a vydanie poverenia 

3.5.1 Úrad posúdi doručenú žiadosť na vydanie poverenia. Ak zistí, že podaná žiadosť nemá 

predpísané náležitosti, úrad v zmysle § 19 ods. (3) správneho poriadku pomôže účastníkovi 

konania nedostatky odstrániť, prípadne ho vyzve, aby ich v určenej lehote odstránil; súčasne 

ho poučí, že inak konanie zastaví. Až do uplynutia lehoty určenej vo výzve na odstránenie 

nedostatkov podania úrad rozhodne o prerušení konania16. Počas prerušenia konania 

neplynú lehoty podľa správneho poriadku, o čom úrad účastníka konania upovedomí.  

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 zákonom 

stanovené požiadavky na získanie poverenia, úrad ho pred vydaním rozhodnutia oboznámi 

s podkladom pre vydanie rozhodnutia a dá mu možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia 

vyjadril k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhol jeho doplnenie. Úrad  

pred vydaním poverenia vykoná overenie na pracoviskách žiadateľa. Ak žiadateľ nesplní 

zákonom predpísané požiadavky, úrad vydá rozhodnutie o nevydaní príslušného poverenia, 

ktoré odôvodní. 

3.5.3 Ak je podaná žiadosť s priloženými dokladmi úplná a žiadateľ spĺňa zákonom stanovené 

požiadavky na vydanie poverenia, úrad vydá príslušné poverenie do 60 dní17 odo dňa 

podania žiadosti na úrad.  

3.5.4 Za posúdenie žiadosti a vydanie poverenia sa neplatí správny poplatok. 

 

3.6 Žiadosť o aktualizáciu, doplnenie alebo obnovu poverenia  

3.6.1 Žiadosť o aktualizáciu, doplnenie alebo obnovu poverenia podá žiadateľ na úrad postupom 

podľa bodov 3.2, 3.3 alebo 3.4 tohto postupu. 

3.6.2 Úrad posudzuje žiadosť o aktualizáciu, doplnenie alebo obnovu poverenia obdobným 

spôsobom, ako je uvedené v bode 3.5 tohto postupu. 

 

3.7 Platnosť poverenia 

3.7.1. Úrad vydá poverenie právnickej osobe na dobu určitú, najdlhšie však na päť rokov. Doba 

platnosti poverenia je zhodná s dobou platnosti osvedčenia o akreditácii7 inšpekčného 

orgánu9, osvedčenia o akreditácii orgánu vykonávajúceho audit a certifikáciu systémov 

manažérstva11 alebo osvedčenia o akreditácii orgánu vykonávajúceho certifikáciu osôb14. 

 

 

                                                 
16 § 29 ods. (1) správneho poriadku  
17 § 111 ods. (2) zákona o dráhach 
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4 EVIDENCIA POVERENÍ  

4.1 Úrad vedie evidenciu vydaných poverení, v ktorej zaznamenáva ich vydanie, aktualizáciu, 

doplnenie alebo obnovu, prípadne vydanie duplikátov pri strate, odcudzení alebo zničení 

vydaných poverení. Ak nastanú skutočnosti vyplývajúce z predchádzajúcej vety, držiteľ 

poverenia bezodkladne upovedomí úrad o týchto skutočnostiach. Evidencia vydaných 

poverení je súčasne zverejnená aj na webovom sídle úradu. 

 

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

5.1 Kontakty v prípade nejasností 

5.1.1 Aktuálny telefónny zoznam nájdete na webovom sídle úradu: http://nsat.sk/telefonny-

zoznam dopravneho-uradu-ustredie/divizia-draha-a-dopravy-na-drahach/. 

5.2 Prílohy a ich použitie 

5.2.1 Žiadosť o vydanie poverenia je podávaná na formulári F060-D. Aktuálna verzia formuláru 

je zverejnená na webovom sídle Dopravného úradu. 

5.3 Platnosť 

5.3.1 Tento postup nadobúda platnosť dňom podpisu predsedu Dopravného úradu na titulnej 

strane. 

5.4 Zrušovacie ustanovenie 

 

5.4.1 Vydaním tohto postupu sa ruší „Postup Dopravného úradu na vydávanie poverení právnickým 

osobám v oblasti určených technických zariadení a určených činností“ číslo 10/2020 zo dňa 

30.10.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://nsat.sk/telefonny-zoznam%20dopravneho-uradu-ustredie/divizia-draha-a-dopravy-na-drahach/
http://nsat.sk/telefonny-zoznam%20dopravneho-uradu-ustredie/divizia-draha-a-dopravy-na-drahach/
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Príloha č. 1 
F060-D 

-Názov žiadateľa- 

-sídlo- 
VZOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: (vyplní žiadateľ)  

Č. podania: (vyplní žiadateľ)  

Žiadosť spracoval: (meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail) 

 

ŽI A D OS Ť  
 

o vydanie poverenia* 
 

v zmysle § 103 ods. (2) písm. g) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dráhach“) a § 32a vyhlášky MDPaT SR č. 205/2010 Z. z. o určených 

technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“)  

 

žiadame o vydanie poverenia*/**: 

 

1) Na posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení

  

dopravné a zdvíhacie zariadenia 

plynové zariadenia (určiť aj médium) 

tlakové zariadenia 

elektrické zariadenia 

kontajnery a vymeniteľné nadstavby 

 

v rozsahu: ...............................................................................................(doplniť podľa prílohy č. 1 vyhlášky) 

 

2) Na overovanie splnenia požiadaviek fyzických osôb a právnických osôb na vykonávanie určených činností 

v rozsahu: ...............................................................................................(doplniť podľa prílohy č. 1 vyhlášky) 

 

3) Na vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti osôb na vykonávanie činností na určených technických 

zariadeniach 

v rozsahu: ...............................................................................................(doplniť podľa prílohy č. 1 vyhlášky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopravný úrad 

divízia dráh a dopravy na dráhach 

sekcia bezpečnosti 

Letisko M. R. Štefánika 

823 05 Bratislava 
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Údaje o žiadateľovi: 
 

Názov žiadateľa:  

Právna forma:  IČO:  

Štatutárny zástupca:  

Adresa sídla žiadateľa:  PSČ:  

E-mail:  Tel:  

Prílohy: 

- podľa § 32a vyhlášky (konkretizované v postupe DÚ č. 7/2021)      

- Rozhodnutie o udelení akreditácie Slovenskou národnou akreditačnou službou (ďalej len „SNAS“) s č. j. ....., 

zo dňa......, s termínom platnosti......, s uvedením oblasti a rozsahu, na ktorý bola akreditácia udelená 

(poznámka: môže byť zaslaná kópia Rozhodnutia SNAS) 

- Osvedčenie o akreditácii udelené SNAS na základe Rozhodnutia o akreditácii 

(môže byť zaslaná kópia Osvedčenia o akreditácii)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

        …….....………………………………………... 

         pečiatka a podpis štatutárneho 

zástupcu žiadateľa 
 

 

*) nehodiace sa prečiarknite 
**) pre každý druh činnosti a zariadenia sa podáva samostatná žiadosť 


