DOPRAVNÝ ÚRAD
LETISKO M. R. ŠTEFÁNIKA, 823 05 BRATISLAVA
TRANSPORT AUTHORITY

M. R. STEFANIK AIRPORT, 823 05 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

číslo spisu: 13603/2019/OUTZ-0007/Pš

Bratislava 15.11.2019

ROZHODNUTIE
Dopravný úrad
poveruje
podľa § 103 ods. (2) písm. g) tretí bod zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dráhach“) právnickú
osobu
Železnice Slovenskej republiky
IČO: 31 364 501
so sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava, zapísanú v Obchodnom registri Slovenskej
republiky vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 312/B, zastúpenú
generálnym riaditeľom Ing. Igorom Polákom
vykonávaním
vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených
technických zariadeniach zdvíhacích a dopravných v rozsahu:
- obsluha zdvíhacích zariadení
(žeriavnik, obsluhovateľ zdvíhacích zariadení, viazač) podľa prílohy č. 1 časť 4 vyhlášky
MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach
a činnostiach na určených technických zariadeniach (ďalej len „vyhláška č. 205/2010 Z. z.“)
položky Z1.5, Z1.6, Z1.7, Z1.8, Z1.9, Z1.10, Z1.12, Z1.13, Z1.15, Z2.1, Z2.2, Z2.3 a Z 2.4
a prevádzkový technik uvedených zariadení,
- obsluha dopravných zariadení
(obsluhovateľ dopravných zariadení) podľa prílohy č. 1 časť 1 vyhlášky č. 205/2010 Z. z.
položky D5 a D6.

Podmienky platnosti poverenia:
1. Vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti bude vykonávané a vyhodnocované
v rozsahu stanovenom v dokumente „Projekt na vzdelávanie a overovanie odbornej
spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov na vykonávanie
činností na určených technických zariadeniach plynových, tlakových, zdvíhacích
a dopravných“ zo dňa 10.05.2019 (v zmysle zákona o dráhach a vyhlášky č. 205/2010 Z. z.)
2. Odborne spôsobilá osoba pre overovanie odbornej spôsobilosti:
-

Stanislav Krivjanský, revízny technik zdvíhacích a dopravných zariadení, osvedčenie
č. 0006-19/D-Z platné do 24.06.2024.

3. Poverená právnická osoba oznámi bezpečnostnému orgánu 14 dní vopred elektronickou
formou termín, miesto konania, názov a sídlo spoločnosti, u ktorej sa bude vykonávať
overovanie. Pracovník bezpečnostného orgánu má právo zúčastniť sa výkonu overovania.
4. Poverená právnická osoba vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 32 odsek 11
písm. b) vyhlášky č. 205/2010 Z. z.
5. Poverená právnická osoba vedie presnú evidenciu účastníkov skúšok so všetkými údajmi
a oznámi bezpečnostnému orgánu zoznam osôb, ktoré sa na skúškach zúčastnili, ako aj
dosiahnuté výsledky.
6. Poverenie bude zrušené, ak poverená právnická osoba zníži súčasnú úroveň overovania
spôsobilosti na danú činnosť.
7. So všetkými záznamami, osobnými údajmi, ako aj s ostatnými dôvernými údajmi zistenými
pri vykonávaní činnosti podľa tohto Poverenia musí byť nakladané tak, aby nemohli byť
zneužité treťou osobou.
8. Činnosti podľa tohto Poverenia podliehajú dohľadu Dopravného úradu. V prípade
nekvalitného vykonávania predmetnej činnosti, resp. v prípade nedodržania niektorej z hore
uvedených podmienok, začne Dopravný úrad konanie o obmedzení rozsahu poverenia, alebo
o jeho zrušení.
9. Držiteľ poverenia oznámi bezpečnostnému orgánu zmeny skutočností, ktoré boli
rozhodujúce na vydanie poverenia do 15 dní odo dňa, keď ku zmenám došlo.
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Poverenie sa vydáva na dobu určitú:

do 11. septembra 2022

Evidenčné číslo Poverenia:

P – Z/01 – 2019 – 18

Odôvodnenie:
Právnická osoba Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO
31 364 501, požiadala listom č. j. 00676/2019/ÚIVP/OVaM-4 zo dňa 10.05.2019 Dopravný
úrad o poverenie na vykonávanie vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na
vykonávanie činností na určených technických zariadeniach zdvíhacích a dopravných.
Žiadateľ predložil Projekt na vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov
prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov na vykonávanie činností na určených
technických zariadeniach plynových, tlakových, zdvíhacích a dopravných, výpis z Obchodného
registra Slovenskej republiky, Osvedčenie o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby na
vykonávanie funkcie revízneho technika zdvíhacích a dopravných zariadení vydané pre
Stanislava Krivjanského, Príručku kvality ŽSR-ÚIVP č. PK-01, Organizačnú smernicu
„Poskytovanie vzdelávacích služieb“ č. SM-0401-20-01, Certifikát SGS 9001:2015,
Navrhovanie a realizácia vzdelávacích a psychologických služieb SK18/2840.
Overenie spôsobilosti bolo vykonané bezpečnostným orgánom u žiadateľa dňa 11.09.2019.
Žiadateľ uhradil správny poplatok 200,-€ podľa položky 70 písm. k) Sadzobníka správnych
poplatkov k zákonu NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať rozklad na Dopravný úrad v lehote 15 dní
od doručenia (§ 61 ods. 1 správneho poriadku).

Ing. Ivan Škoda, EUR ING
riaditeľ divízie dráh
a dopravy na dráhach

Za správnosť: Ing. Štefan Petráš, tel.: 02/48777401
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa: ..............................
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