MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
810 05 Bratislava, Námestie Slobody 6, P.O.Box 100
Č. 23204/2019/SŽDD/60328
Bratislava, 23. 07. 2019

ROZHODNUTIE
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako
orgán verejnej správy vo veciach dráh podľa § 101 písm. a) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
dráhach“), podľa § 102 ods. 1 písm. q) prvého bodu zákona o dráhach, § 36 ods. l písm. l) zákona
č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o doprave
na dráhach“) a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov

poveruje
spoločnosť Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“, so sídlom
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501, zapísanú dňa 31. 12. 1993 v Obchodnom
registri Slovenskej republiky na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 312/B,
právna forma: Iná právnická osoba, odštepný závod Železnice Slovenskej republiky – Ústredný
inštitút vzdelávania a psychológie, so sídlom Šancová 102/A, 831 04 Bratislava (ďalej len
„účastník konania“)

vzdelávaním a overovaním odbornej spôsobilosti zamestnancov
prevádzkovateľov dráh, dráhových podnikov a iných osôb zúčastnených na
prevádzke dráhy a odbornej prípravy rušňovodičov, okrem prevádzkovateľov
lanových dráh, električkových, trolejbusových dráh a prevádzkovateľov
určených technických zariadení
Poverenie sa nevzťahuje na overovanie odbornej spôsobilosti osôb určených na výkon činností
podľa § 18 zákona o dráhach a na výkon činností podľa § 23 a 24 zákona o dráhach, na ktoré sa
vyžaduje osobitné poverenie.
Platnosť poverenia:

od 01. 09. 2019 do 31. 08. 2022

Podmienky platnosti:
1. Vzdelávanie, overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov a odbornú prípravu
rušňovodičov vykonávať nestranne vo vzťahu ku všetkým účastníkom a nezávisle od záujmov
spoločnosti.
2. Zabezpečiť poučenie zamestnancov a externých spolupracovníkov ŽSR – Ústredného inštitútu
vzdelávania a psychológie s obsahom vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií
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 č. 245/2010 Z. z.“).
3. Zabezpečiť poučenie odborne spôsobilou osobou novoprijatých zamestnancov zo zákona
o dráhach, zákona o doprave na dráhach, vykonávacích predpisov k predmetným zákonom
a právnych aktov Európskej únie.
4. Zabezpečiť dodržiavanie kritérií pre certifikáciu rušňovodičov v súlade s technickými
špecifikáciami interoperability.
5. Proces školenia, vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti osôb zabezpečiť v súlade
s technickými špecifikáciami interoperability a v súlade s rozhodnutím Komisie 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 a podľa štandardov vzdelávacích programov a hospitačnej činnosti.
6. Viesť evidenciu vydaných osvedčení o odbornej spôsobilosti v elektronickej forme a zaistiť ich
proti zneužitiu a manipulácii cudzích osôb.
7. Priebežne aktualizovať interné akty riadenia súvisiace s procesom vzdelávania, školenia
a overovania odbornej spôsobilosti osôb v súlade s platnými právnymi predpismi vydanými
v zmysle ustanovení zákona o dráhach a zákona o doprave na dráhach, ako aj v súlade
s právnymi aktami Európskej únie.
8. Školiace miestnosti musia byť vybavené technickým a technologickým vybavením vhodným
na vykonávanie školení.
9. Ceny služieb za vzdelávanie, školenie a overovanie odbornej spôsobilosti voči dráhovým
podnikom určiť porovnateľne s cenami obvyklými na trhu v Slovenskej republike.
10. V prípade, ak sa nesplnia uvedené podmienky, ruší sa poverenie v celom rozsahu.
Odôvodnenie
Na ministerstvo bola dňa 07. 06. 2019 doručená žiadosť od účastníka konania
zaevidovaná pod č. 47840 o vydanie poverenia na vzdelávanie a overovanie odbornej
spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov.

Žiadosť bola doplnená dokladmi v súlade s vyhláškou č. 245/2010 Z. z. a to:
certifikátom systému manažérstva kvality ISO na navrhovanie a realizáciu
vzdelávacích a psychologických služieb,
čestným vyhlásením o technickom a technologickom vybavení školiacich stredísk
na vykonávanie vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti vrátane popisu
vybavenia jednotlivých školiacich stredísk,
organizačnou smernicou o vnútornom kontrolnom systéme ÚIVP, sťažnosti
a petície v ŽSR schválenou dňa 17. 05. 2019,
skúšobným poriadkom s účinnosťou od 01. 02. 2017,
učebnými osnovami na získanie a overovanie odbornej spôsobilosti,
zoznamom školiteľov s uvedenou dĺžkou praxe a čestným prehlásením o
zamestnávaní týchto osôb,
čestným prehlásením o zabezpečení procesu certifikácie rušňovodičov.
Za vydanie poverenia na vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov
prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov sa vyberá správny poplatok vo výške 200 € podľa
položky 70 písm. k) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona NR SR č.
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorý účastník konania
uhradil dňa 12. 07. 2019.
Na základe predložených dokladov ministerstvo vydalo poverenie tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti rozhodnutia.
Pou čeni e:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať rozklad na Ministerstvo dopravy a výstavby
Slovenskej republiky v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia v súlade s § 61 ods. 1
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Toto
rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Ján Farkaš
generálny riaditeľ
sekcie železničnej dopravy a dráh

Poverenie sa doručí:
Železnice Slovenskej republiky – Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie, Šancová 102/A,
831 04 Bratislava
Na vedomie:
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava
Železničná spoločnosť Slovensko a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Dopravný úrad, Divízia dráh a dopravy na dráhach, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

