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                       FORMULÁR ŽIADOSTI O VYDANIE PREUKAZU RUŠŇOVODIČA
                           Žiadosť o vydanie preukazu rušňovodiča podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES o certifikácii rušňovodičov rušňov a vlakov 
	v železničnom systéme v Spoločenstve a príslušných vnútroštátnych právnych predpisov


KONTAKTNÉ ÚDAJE BEZPEČNOSTNEJ ORGANIZÁCIE/BEZPEČNOSTNÉHO ORGÁNU

Dopravný úrad
Bezpečnostná organizácia/bezpečnostný orgán, 	
ktorej(-ému) sa predkladá žiadosť

Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, SR
Úplná poštová adresa			
(ulica, PSČ, mesto, štát)			


PODROBNÉ ÚDAJE O PREUKAZE A ŽIADATEĽOVI

Táto žiadosť o preukaz sa týka (označte príslušný rámček)

     
Prvého vydania      	      2.3.  Aktualizácie/zmeny a doplnenia            
        	    
     

Obnovenia             	   2.5    Vydania duplikátu	                 		

     
Európske identifikačné číslo preukazu (	EIN)	
EIN sa nepožaduje pri prvom vydaní.

     
Dátum prvého vydania	



Podrobné údaje o žiadosti			2.9.   Predložená rušňovodičom		           

2.10. Predložená subjektom v mene rušňovodiča    

     


  2.11. Podrobné údaje o subjekte 			
        predkladajúcom žiadosť v mene rušňovodiča

     

  2.12. Právne postavenie subjektu	

     


  2.13. Poštová adresa/telefónne číslo/		
	        e-mailová adresa





 2.14. Podrobné údaje o rušňovodičovi

     
 2.15. Priezvisko(-á)	

     
 2.16. Meno(-á)	

 2.17. Pohlavie				       Muž    			Žena     

     
 2.18. Dátum narodenia						
     
 2.19. Miesto narodenia: PSČ/mesto
    
     
          Štátna príslušnosť	

     
	      Rodný jazyk				


     
2.20. Referenčné číslo, ktoré pridelil zamestnávateľ 
      zamestnancovi

     

2.21. Poštová adresa, na ktorú sa má preukaz zaslať	




2.22. Trvalé bydlisko držiteľa:


2.23. FOTOGRAFIA


     
			         Ulica/číslo 

     
			         PSČ	

     
			         Mesto/štát	
  
+421     
			         Telefón	

     
			         E-mail	


     

2.24.  Zdravotné obmedzenia (napr. nosenie okuliarov, 		       sluchových pomôcok podľa lekárskeho posudku)

     
2.25. (priestor vyhradený pre dodatočné údaje, ktoré 
       sa majú zozbierať na základe vnútroštátnych 
       právnych predpisov)

     
2.26. (priestor vyhradený pre dodatočné údaje, ktoré 
       sa majú zozbierať na základe vnútroštátnych 
       právnych predpisov)


2.27. Čestne vyhlasujem, že všetky informácie uvedené v tejto žiadosti a v pripojených dokumentoch sú pravdivé. Ak sa 
následne zistí, že uvedené informácie boli nepravdivé alebo že neboli uvedené všetky potrebné údaje, som si vedomý(á), že moja žiadosť môže byť zamietnutá a/alebo že preukaz mi môže byť odobratý.


2.28. Dátum





2.29. Podpis rušňovodiča*








			
	   

       *vlastnoručný podpis - bude prenesený na preukaz, preto sa nesmie dotýkať rámčeka, ani ho presahovať




2.30. Číslo vnútornej referencie (nepovinný údaj)
     



2.31. Dátum prijatia žiadosti
     








USMERNENIA TÝKAJÚCE SA FORMULÁRA ŽIADOSTI:

Prvý oddiel sa vzťahuje na vydávajúcu organizáciu
Názov vydávajúceho orgánu, t. j. Dopravný úrad.
Adresa úradu.

Druhý oddiel sa vzťahuje na status preukazu
Označením jedného zo štyroch rámčekov uveďte dôvod predloženia žiadosti.
Označte tento rámček, ak sa predkladaná žiadosť týka vydania nového preukazu. 
Označte tento rámček, ak sa žiadosť týka aktualizácie alebo zmeny a doplnenia preukazu (nehodiace sa prečiarknite) a v kolónke uveďte dôvod aktualizácie alebo zmeny a doplnenia. 
Označte tento rámček, ak sa žiadosť týka obnovenia platnosti preukazu. 
Označte tento rámček, ak sa žiadosť týka vydania duplikátu preukazu, a v rámčeku uveďte dôvod žiadosti (napríklad: strata, krádež alebo neúmyselné zničenie preukazu). Úrad overuje, či je preukaz, v prípade ktorého sa žiada vydanie duplikátu, stále platný a či jeho platnosť nebola pozastavená alebo či preukaz nebol odobratý. 
Pri prvom vydaní preukazu sa prideľuje európske identifikačné číslo (EIN). Ak sa žiadosť týka vydania prvého preukazu, nechajte tento rámček prázdny. EIN uveďte v prípade, 
ak predkladáte žiadosť o zmenu a doplnenie, aktualizáciu, obnovenie alebo vydanie duplikátu. 
Tento rámček vyplňte, ak predkladáte žiadosť o zmenu a doplnenie, aktualizáciu, obnovenie alebo vydanie duplikátu. 
Uveďte, či žiadosť predkladá rušňovodič alebo subjekt v jeho mene. 
Označte tento rámček, ak žiadosť predkladá rušňovodič. 
Označte tento rámček, ak žiadosť predkladá subjekt v mene rušňovodiča. 
Vyplňte túto časť (body 2.11 až 2.13), ak žiadosť predkladá subjekt v mene rušňovodiča a uveďte názov subjektu predkladajúceho žiadosť. 
Uveďte právne postavenie subjektu predkladajúceho žiadosť (zamestnávateľ/najímajúci subjekt/iné).
Uveďte poštovú adresu, kontakt subjektu predkladajúceho žiadosť. 
Osobné údaje o rušňovodičovi uveďte v ďalšom oddiele (od bodu 2.15 až po bod 2.23). Body 2.20 až 2.22 sú nepovinné (do príslušnej kolónky sa napíše výraz „neuvádza sa“). 
Uveďte priezvisko alebo priezviská presne tak, ako sa uvádza(-jú) v občianskom preukaze alebo cestovnom pase rušňovodiča. 
Uveďte meno alebo mená rušňovodiča presne tak, ako sa uvádza(-jú) v občianskom preukaze alebo cestovnom pase rušňovodiča. 
Označením príslušného rámčeka uveďte pohlavie rušňovodiča. 
Uveďte dátum narodenia rušňovodiča. 
Uveďte miesto narodenia rušňovodiča (mesto alebo obec) v takejto podobe: 
rozlišujúci znak (dvojmiestny kód) krajiny SK – PSČ – mesto. 
Uveďte štátnu príslušnosť rušňovodiča, rodný jazyk rušňovodiča.
Uveďte referenčné číslo, ktoré pridelil zamestnávateľ rušňovodičovi (tento údaj je podľa smernice 2007/59/ES nepovinný, do príslušnej kolónky sa v takomto prípade napíše výraz „neuvádza sa“). 
Uveďte poštovú adresu, na ktorú sa má preukaz zaslať. Táto kolónka sa vypĺňa len v prípade, ak žiadateľ žiada o zaslanie preukazu poštou. Ak adresa v kolónke nebude uvedená, znamená to, že rušňovodič, príp. splnomocnený zástupca zamestnávateľa prevezme preukaz osobne na adrese úradu. 

Trvalé bydlisko rušňovodiča, ktoré sa môže uviesť v preukaze (tento údaj je podľa smernice  2007/59/ES nepovinný, do príslušnej kolónky sa napíše výraz „neuvádza sa“). 
Priložte farebnú fotografiu rušňovodiča o rozmeroch 3 x 3,5 cm. Špecifikácie kvality fotografie sú uvedené v postupe pre vydávanie preukazov rušňovodičov.
 2.24.	Zdravotné obmedzenia pri práci podľa záznamu v lekárskom posudku (napr. povinnosť nosiť okuliare, sluchové pomôcky a pod.).
2.25., 2.26. Vyhradené pre dodatočné údaje. 
2.27.	Rušňovodiči poskytujú podpísané vyhlásenie o pravdivosti uvedených informácií. Vyhlásenie je predmetom právnych predpisov týkajúcich sa krivej výpovede v štáte, 
v ktorom je poskytnuté. 
2.28.	Uveďte dátum podpisu žiadosti. 
2.29.	Tu uveďte podpis rušňovodiča v origináli. Podpis bude prenesený na preukaz, preto musí byť dobre viditeľný, umiestnený tak, aby nezasahoval do okolitého textu. 
2.30., 2.31.  Vyhradené pre záznamy úradu.



















