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Rozsah

Znalosť

Celý predpis
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ZOZNAM POUŽITÝCH ZNAČIEK A SKRATIEK

AVV

Všeobecná zmluva o používaní nákladných vozňov

BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

CEŠaS

Centrálna evidencia školení a skúšok

D

Doprava

IV

Inštitút vzdelávania

HKV

Hnacie koľajové vozidlo

MS

Mimoriadna skúška

NR SR

Národná rada Slovenskej republiky

OS

Odborná skúška

OSV1

Odborná spôsobilosť pre železničné dráhy a vlečky mimo siete ŽSR

PGV

Pravidlá používania nákladných vozňov v medzinárodnej preprave

POS

Periodická odborná skúška

PŠ

Pravidelné školenie

PV

Plán výcviku

RIC

Dohovor o vzájomnom používaní osobných a batožinových vozňov
v medzinárodnej preprave

RID

Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečných
tovarov

SR

Služobná rukoväť

STN

Slovenská technická norma

TNŽ

Technická norma železníc

ÚIVP

Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

UTZ

Určené technické zariadenie

Z. z.

Zbierka zákonov

ŽSR

Železnice Slovenskej republiky
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ZOZNAM POUŽITÝCH POJMOV

Centrálna
evidencia školení
a skúšok
Hnacie koľajové
vozidlo

umožňujúca jednoduché a rýchle objednávanie na školenia,
skúšky a psychologické vyšetrenia na ÚIVP v rámci obvodov
jednotlivých IV.
je koľajové vozidlo schopné vyvíjať ťažnú a brzdiacu silu na
vlastný pohyb a brzdenie, alebo aj iných koľajových vozidiel,
alebo určené aj na prepravu osôb a vecí na železničných a
špeciálnych dráhach
Charakteristické
označenie zamestnancov prevádzkovateľa dráhy, ktorí sú
označenie
oprávnení dávať iným osobám pokyny súvisiace s
prevádzkovaním dráhy alebo s dopravou na dráhe
Interaktívne
odborná príprava s vecne a časovo upraveným cyklom lekcií
školenie
so zohľadnením individuálnych potrieb žiadateľa
Iné požadované znalosti, ktoré sú pre vykonávanie činnosti stanovené inou
znalosti
všeobecnou legislatívou a predpismi ŽSR
Jazdný výcvik na praktická príprava, ktorá sa vykonáva jazdou na koľajovom
vedenie hnacieho vozidle na príslušnej dráhe pred vykonaním praktickej skúšky
koľajového
spôsobilosti rušňovodiča viesť HKV
vozidla (ďalej len
„jazdný výcvik“)
Kurz
odborná príprava s kompletne stanoveným cyklom lekcií podľa
schváleného rozvrhu hodín a učebnej osnovy, spravidla
končiaca odbornou skúškou
Kvalifikácia
získané školské vzdelanie a odborná prax, inými
požadovanými predpokladmi najmä zdravotná a psychická
spôsobilosť
Odborná skúška skúška vyplývajúca z § 32 zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o
zo zákona
dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Odborná skúška skúška stanovená predpisom ŽSR Z 3, požadovaná
interná
zamestnávateľom pre výkon konkrétnej činnosti
Odborná
odbornou spôsobilosťou sa rozumie súbor vzdelania,
spôsobilosť
odborných vedomostí o stavbe a prevádzke dráhy, o určených
technických zariadeniach, o pravidlách prevádzkovania dráhy
a dopravy na dráhe a praktických zručností a postupov
potrebných na prevádzkovanie dráhy a jej súčastí alebo na
prevádzkovanie koľajových vozidiel
Obvod dráhy
tvoria pozemky určené na umiestnenie dráhy a jej súčastí,
ktoré sú potrebné na prevádzku dráhy a na dopravu na nej.
V pochybnostiach o tom, ktoré pozemky patria do obvodu
dráhy, rozhodne špeciálny stavebný úrad na návrh
prevádzkovateľa dráhy
Osvedčenie
o doklad o odbornej spôsobilosti zamestnanca vydávaný ÚIVP
odbornej
spôsobilosti
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Prevádzkovateľ
dráhy
Prevádzkovanie
dráhy
Prevádzkovanie
dopravy na dráhe
Rušňovodič

Skúsený
zamestnanec

Školenie
s
overením
vedomostí
z
BOZP
Ústredný inštitút
vzdelávania
a
psychológie
Určené technické
zariadenia

Vážne
odborné
pochybenie
Výcvik

je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje
dráhu ako jej vlastník alebo na základe zmluvy s jej vlastníkom.
Železnice Slovenskej republiky sú prevádzkovateľom dráhy na
železničných tratiach, ktoré majú v správe
je správa, obsluha a zabezpečenie prevádzky dráhy v stave,
ktorý umožňuje bezpečnú a plynulú dopravu na dráhe a
organizovanie dopravy na dráhe
je výkon činností, ktorými sa zabezpečujú prepravné potreby.
Jedná sa najmä o používanie a vedenie koľajového vozidla,
zostavovanie, brzdenie a sprevádzanie vlaku
osoba schopná a oprávnená samostatným, zodpovedným a
bezpečným spôsobom viesť vlaky, vrátane rušňov,
posunovacích rušňov, pracovných vlakov, koľajových vozidiel
alebo vlakov na osobnú alebo nákladnú dopravu po železnici
zamestnanec, ktorý vzhľadom na doterajší výkon práce, dĺžku
praxe najmenej 1 rok v príslušnom pracovnom zaradení,
znalosť miestnych pomerov, má predpoklady riadne
oboznámiť zamestnanca vo výcviku alebo v zácviku s
výkonom práce, ktorú bude daný zamestnanec v budúcnosti
vykonávať, a tým ho pripraviť na samostatný výkon práce. Z
personálnych dôvodov môže vedúci zamestnanec mimoriadne
určiť
postavenie
skúseného
zamestnanca
inému
zamestnancovi, ktorý dĺžkou praxe nevyhovuje tejto
požiadavke. Za výber zamestnanca a posúdenie jeho
predpokladov zodpovedá vedúci zamestnanec
(ďalej v texte len BOZP) základné alebo opakované školenie o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vyplývajúce zo
všeobecne platnej legislatívy a predpisov ŽSR v stanovenom
rozsahu
vzdelávacie zariadenie (VOJ ŽSR) poverené MDVRR SR
vzdelávaním
a
overovaním
odbornej
spôsobilosti
zamestnancov prevádzkovateľa dráhy (ŽSR) a železničných
podnikov prostredníctvom svojich IV (IV Bratislava, IV Košice,
IV Zvolen a IV Žilina) a pracovísk psychológie
dopravné zariadenia, plynové zariadenia, tlakové zariadenia,
zdvíhacie zariadenia, elektrické zariadenia, zariadenia na
ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny a na
ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných
prúdov, kontajnery a vymeniteľné nadstavby, ktoré sa vyrábajú
a sú určené alebo slúžia na zabezpečenie prevádzkovania
dráhy alebo dopravy na dráhe alebo sú súčasťou dráh v
zmysle platnej legislatívy
vedomé aj nevedomé porušenie predpisov ŽSR, ktoré má
alebo môže mať za následok vznik nehody, mimoriadnej
udalosti alebo iné ohrozenie bezpečnosti a plynulosti
prevádzky dráhy alebo dopravy na dráhe
praktická príprava pred vykonaním odbornej skúšky a na
získanie zručností potrebných na výkon pracovnej činnosti
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Zácvik
Železničný
podnik
Železničné dráhy
Špeciálne dráhy

Železničné dráhy
Železničné trate
Vlečka

praktická činnosť, pri ktorej sa zamestnanec s odbornou
skúškou oboznamuje s prevádzkovými pomermi na
príslušnom pracovisku
je podnikateľský subjekt, ktorého predmetom činnosti je
poskytovanie dopravných služieb s cieľom zabezpečovať
železničnú prepravu tovaru a osôb, pričom zabezpečuje aj
ťažnú silu, alebo len ťažnú silu
sú železničné trate a vlečky. Pre účely tohto predpisu sa na
označenie železničnej dráhy používa pojem dráha
sú pre účely tohto predpisu železničné dráhy v správe ŽSR,
nezaústené do železničných tratí železničnej siete. Konkrétne
sa jedná o nasledujúce železničné trate: Poprad - Tatry Štrbské Pleso, Starý Smokovec - Tatranská Lomnica TEŽ,
Štrba - Štrbské Pleso OŽ, Trenčianska Teplá - Trenčianske
Teplice TREŽ
sú železničné trate a vlečky
tvoria dopravnú cestu koľajovým vozidlám na účely železničnej
dopravy. Železničné trate sa podľa účelu, významu a
vybavenia členia na hlavné a vedľajšie
je železničná dráha priamo alebo prostredníctvom inej vlečky
zaústená do železničnej trate; používa sa na pohyb koľajových
vozidiel na účely nakládky, prekládky a vykládky tovaru v
podnikoch, skladoch, prístavoch a v termináloch alebo na iné
účely
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I.KAPITOLA
Úvodné ustanovenia

1. Predpis ÚIVP OSV1 určuje:
podmienky

pre

získanie,

udržiavanie

a

overovanie

odbornej

spôsobilosti

zamestnancov vykonávajúcich činnosti súvisiace s prevádzkovaním koľajových dráh
(ďalej len dráh), zamestnancov a vedúcich zamestnancov prevádzkovateľov dopravy
na dráhach mimo správy ŽSR, zamestnancov a vedúcich zamestnancov právnických
a fyzických osôb pôsobiacich na dráhach mimo správy ŽSR, špeciálnych dráh
a zamestnancov a vedúcich zamestnancov iných zamestnávateľov, ktorým odborná
spôsobilosť vyplýva zo zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o
dráhach“) a zákona NR SR č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o doprave na dráhach“);
2. Predpis OSV1 stanovuje kvalifikačné predpoklady na určenú odbornú spôsobilosť,
rozsah a obsah zamerania odbornej prípravy a potrebných odborných vedomostí na
pracovné činnosti zabezpečujúce prevádzkovanie dráhy a prevádzkovanie dopravy na
dráhe.
Rozsah a obsah zamerania odbornej prípravy na získanie osvedčenia o odbornej
spôsobilosti pre špeciálne dráhy vychádza zo všeobecných záväzných právnych
predpisov z oblasti prevádzkovania dráhy a doprave na dráhe vzťahujúcich sa na
špeciálne dráhy a v zmysle prevádzkového predpisu príslušnej špeciálnej dráhy.
Predpis je záväzný pre zamestnancov právnických a fyzických osôb pôsobiacich na
dráhach mimo správy ŽSR, vykonávajúcich činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska
bezpečnosti prevádzkovania dráhy a dopravy na dráhe.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto predpisu sa ruší predpis ÚIVP OSV1 zo dňa
15.03.2012, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.04.2012.
4. Držiteľ výtlačku predpisu je zodpovedný za včasné a správne vykonanie vydaných
zmien a vykonanie záznamu o zmenách.
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II. KAPITOLA
Podmienky na zaradenie zamestnancov do pracovnej činnosti a odborná
spôsobilosť

5. Pred zaradením do pracovnej činnosti sa od zamestnanca požaduje splnenie
stanovených kvalifikačných a iných požadovaných predpokladov, odbornej
spôsobilosti a spôsobilosti z BOZP.
6. Podmienkou na zaradenie zamestnanca na samostatný výkon pracovnej činnosti
je úspešné vykonanie celej skúšky, t. j. všetkých jej okruhov a častí v slovenskom
jazyku.
7. Odborná spôsobilosť sa získava na ÚIVP odbornou prípravou, overuje sa skúškou,
osvedčuje dokladom o odbornej spôsobilosti.
8. Predpoklady odbornej spôsobilosti musia spĺňať zamestnanci, ktorí:


zabezpečujú prevádzkyschopnosť dráhy,



zabezpečujú pohyb koľajových vozidiel na dráhe,



riadia pohyb koľajových vozidiel na dráhe,



vedú hnacie koľajové vozidlá vrátane traťových strojov s vlastným pohonom,



vykonávajú činnosti, ktoré majú bezprostredný vplyv na bezpečnosť dopravy na
dráhe,



posudzujú technický stav dráhy, koľajových vozidiel a ich prevádzkyschopnosť,



vykonávajú technicko-bezpečnostnú skúšku koľajových vozidiel, vykonávajú
praktické skúšky spôsobilosti rušňovodiča viesť HKV,



organizujú, riadia a
vymenované činnosti.

kontrolujú

zamestnancov

vykonávajúcich

vyššie

9. Školenie pre zamestnancov právnických a fyzických osôb, ktoré na základe
zmluvy so ŽSR vykonávajú prevádzkovanie dopravy na dráhe, a pre
zamestnancov právnických a fyzických osôb vykonávajúcich zmluvou dohodnuté
10

práce na dráhe vykoná ÚIVP alebo iná poverená právnická osoba.
10. Každá osoba vstupujúca do priestoru ŽSR za účelom vykonania pracovných
povinností musí mať platné školenie s overením vedomostí z BOZP vydané ÚIVP
(podľa Prílohy č. 1 predpisu ŽSR Z3). Uvedené neplatí pre zamestnancov externých
subjektov vykonávajúcich pracovné činnosti v ostatnom priestore v prípade existencie
dohody o zodpovednosti za BOZP medzi prevádzkovateľom dráhy a zamestnávateľom
(externým subjektom) uvedených zamestnancov.
11. Overenie vedomostí z BOZP po realizovanom školení a opakovane raz za dva roky
z predmetnej náplne podľa členenia skúšok vykoná ÚIVP pre osoby, ktoré majú
prvýkrát vstúpiť do priestoru železničnej alebo špeciálnej dráhy.
Pri externých subjektoch, ktorých zamestnanci budú vstupovať do priestoru dráhy,
zodpovednosť za poučenie a overenie vedomostí každého zamestnanca o miestnych
podmienkach a rizikách je na strane zamestnávateľa.
12. Každá osoba vstupujúca do priestoru dráhy za účelom vykonania pracovných
činností musí byť preukázateľne preškolená z predpisov o ochrane pred požiarmi.
Školenie o ochrane pred požiarmi sa zrealizuje na ÚIVP v rámci základného školenia
s overením vedomostí z BOZP.
13. Odborné školenie pre zamestnancov právnických a fyzických osôb, ktoré na
základe zmluvy s prevádzkovateľom dráhy vykonávajú prevádzkovanie dopravy na
dráhe, a pre zamestnancov právnických a fyzických osôb vykonávajúcich zmluvou
dohodnuté práce na dráhe vykoná ÚIVP alebo iná poverená právnická osoba.
Poverenou právnickou osobou na vykonávanie školení z elektrotechnickej spôsobilosti
je len ten subjekt, ktorý je držiteľom platného poverenia vydaného bezpečnostným
orgánom.
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III. KAPITOLA
Ustanovenia o výcviku a zácviku

14. Každý zamestnanec, ktorý má vykonávať pracovnú činnosť s predpísanou
odbornou spôsobilosťou, je povinný sa podrobiť príprave v stanovenom rozsahu.
15. Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pozostáva z
teoretickej

prípravy

zabezpečovanej

ÚIVP

a

výcviku

zabezpečovanom

objednávateľom v súlade s plánom výcviku.
16. Teoretická príprava je zameraná na získanie odborných vedomostí potrebných na
výkon práce určeného druhu, najmä na znalosť:


všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti prevádzkovania dráhy a
dopravy na dráhe;



všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci;



všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní prvej pomoci;



predpisov prevádzkovateľa dráhy a železničného podniku z oblasti dopravnej
prevádzky, prepravnej prevádzky, technickej prevádzky a technológie
prevádzky;



technických predpisov a technických noriem.

17. Za činnosť zamestnanca počas výcviku alebo zácviku zodpovedá skúsený
zamestnanec, odborne spôsobilý na výkon príslušnej činnosti podľa tohto predpisu,
určený vedúcim pracoviska.

18. Na samostatný výkon môže byť zamestnanec zaradený až po vykonaní zácviku
v stanovenej dĺžke.
19. Výcvik je praktická príprava pred vykonaním odbornej skúšky na získanie určitých
zručností potrebných na výkon pracovnej činnosti.

12

20. Zácvik je praktická činnosť, pri ktorej vykonávaní sa osoba po úspešnom vykonaní
odbornej

skúšky

a získaní

osvedčenia

o odbornej

spôsobilosti

oboznámi

s prevádzkovými pomermi na príslušnej dráhe. Činnosti osoby počas zácviku sa
vykonávajú za prítomnosti fyzickej osoby určenej zamestnávateľom, ktorá je odborne
spôsobilá na výkon činnosti.
21. Jazdný výcvik na vedenie HKV zabezpečuje železničný podnik.
22. Zamestnanec pripravujúci sa na pracovnú činnosť, pre ktorú je predpísaná
praktická skúška, môže vykonávať počas praktického výcviku úkony súvisiace
s jazdou koľajových vozidiel, so zaistením bezpečnosti dopravy a jej riadením len po
úspešne vykonanej príslušnej teoretickej skúške.
Zamestnanec vo výcviku alebo v zácviku nesmie bez vedomia zamestnanca, ktorému
je pridelený, vykonať svojvoľne akýkoľvek úkon. Keď poruší toto ustanovenie, je za
vykonaný úkon sám plne zodpovedný.
Zamestnanci, ktorým sú pridelení zamestnanci na výcvik alebo zácvik, sú povinní ich
pracovné úkony sústavne sledovať a ich telefonické služobné hovory vždy spolu
počúvať s využitím dostupného technického zariadenia.
Zamestnanci, ktorí sledujú a kontrolujú činnosť im pridelených zamestnancov na
výcvik alebo zácvik, musia všetkým (v služobnom styku) zúčastneným zamestnancom
oznámiť prítomnosť, priezvisko prideleného zamestnanca a svoje priezvisko. Pri
služobnom styku s inými prevádzkovými zamestnancami musia byť vždy osobne
prítomní pri im pridelenom zamestnancovi.
23. Stanovenú dobu výcviku môže vedúci zamestnanec alebo ním určený
zamestnanec u zamestnancov, ktorí sú preradení na inú pracovnú činnosť, skrátiť
alebo predĺžiť s prihliadnutím na druh a rozsah predchádzajúcej činnosti a praxe.
Skrátenie, prípadne predĺženie výcviku sa musí uviesť v „Pláne výcviku“.
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IV. KAPITOLA
Skúšky
24. Zamestnanec je povinný podrobiť sa overeniu vedomostí - skúške na získanie
dokladu o odbornej spôsobilosti. Pri teoretickej skúške sa zisťuje znalosť príslušných
predpisov a pri praktickej skúške schopnosť samostatne vykonávať príslušnú
pracovnú činnosť.
25. Rozsah znalostí z predpisov je pre príslušnú odbornú skúšku (pracovnú činnosť)
stanovený priamo v predpisoch. Predmetom overovania odbornej spôsobilosti je úplná
znalosť stanovených ustanovení predpisu. Informatívna znalosť ustanovení predpisu
je rozsah takých požadovaných znalostí, ktoré vedú zamestnanca k správnemu
pochopeniu celku a nájdeniu riešenia problému pomocou predpisov, tabuliek.
Informatívna znalosť ustanovení predpisu je predmetom školení.
Ustanovenia v informatívnej znalosti nie sú pri overovaní vedomostí otázkami do testu,
ale overenie ich používania sa odporúča pri ústnej skúške.
26. Špecifické predpisy platné len pre určité pracoviská (napr. D 110/T 110, T 130) nie
sú zaradené do rozsahu skúšky.
Požiadavka na vyskúšanie z takýchto predpisov pri OS a POS musí byť uvedená v
„Prihláške na skúšku“ v časti ”Poznámka”. V prípade preloženia (preradenia)
zamestnanca na pracovisko, kde sa činnosť vykonáva podľa predpisov označených
indexom alebo špecifických predpisov, musí sa zamestnanec podrobiť mimoriadnej
skúške z príslušného predpisu. Platnosť overenia z predpisov označených indexom
alebo špecifických predpisov je viazané na dobu platnosti konkrétnej odbornej skúšky.
27. OSV 1 stanovuje overovanie odbornej spôsobilosti týmito druhmi skúšok a školení
ukončených skúškou:
a) oboznamovanie s overením vedomostí z BOZP
b) odborná skúška pozostáva z teoretickej časti a pri vybraných pracovných
činnostiach aj z praktickej časti:


teoretická časť odbornej skúšky - obsahuje okruhy podľa zamerania a
oprávňuje zamestnanca na výkon príslušnej pracovnej činnosti, ak sa
nevyžaduje vykonanie praktickej skúšky;
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praktická časť odbornej skúšky - praktickou časťou odbornej skúšky
preukazuje zamestnanec schopnosť samostatne vykonávať príslušnú pracovnú
činnosť, pre ktorú úspešne vykonal teoretickú časť OS. Vykonáva sa na
určenom pracovisku podľa druhu pracovnej činnosti. Ak ide o vedenie HKV,
praktická časť skúšky sa vykonáva na HKV;

c) periodická odborná skúška oprávňuje zamestnanca po opätovnom overení
odbornej spôsobilosti na ďalší výkon práce,
d) mimoriadna skúška oprávňuje zamestnanca po overení vedomostí na ďalší výkon
práce v požadovanom rozsahu, môže byť aj praktická,
e) skúška spôsobilosti oprávňuje zamestnancov na samostatné vykonávanie
činností za podmienok stanovených v Prílohe č. 4 predpisu ŽSR Z 3, SSP je
nekomisionálna a nepodlieha periodickému overovaniu a pri zmene podmienok sa
vykoná nová SSP,
f) aktualizačná príprava z UTZ s overením znalostí oprávňuje zamestnancov na
výkon činností stanovených v Prílohe č. 5 predpisu Z3.
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V. KAPITOLA
Organizácia a výkon skúšok
28. Skúškami sa zisťuje spôsobilosť zamestnanca na samostatné vykonávanie
pracovnej činnosti. Jednou zo základných podmienok pre zaradenie zamestnanca na
vykonávanie pracovnej činnosti je úspešné vykonanie predpísaných skúšok. Náplň
skúšky vychádza z osnovy skúšky a z rozsahu znalostí stanoveného predpisom.
29. Zamestnanec je povinný dostaviť sa na skúšku v stanovenom termíne.
Odborná

30.

skúška,

periodická

odborná

skúška,

mimoriadna

skúška

a

oboznamovanie s overením vedomostí z BOZP sú komisionálne. Skúšobná komisia
má najmenej troch členov.
31. Skúšok sa môžu so súhlasom predsedu skúšobnej komisie zúčastniť aj iní
zamestnanci. Títo nie sú členmi skúšobnej komisie, nezasahujú do organizácie a
priebehu skúšok a nerozhodujú o výsledku skúšok.
32. OS, POS, MS a SSP je písomná a ústna v slovenskom jazyku, overenie vedomostí
z BOZP a POV je písomné alebo ústne. Písomná skúška musí vždy predchádzať
ústnej skúške.
Administratíva skúšok
33. Na OS, POS, MS, oboznamovanie s overením vedomostí z BOZP, SSP sa
prihlasuje „Prihláškou na skúšku” priamo na ÚIVP (IV), ktoré zabezpečuje vykonávanie
príslušných skúšok a overení.
34. Zamestnanec musí ešte pred začiatkom skúšky alebo pred začiatkom
oboznamovania s overením vedomostí z BOZP predložiť skúšobnej komisii:


„Osvedčenie o odbornej spôsobilosti“ alebo „Osvedčenie o spôsobilosti z
BOZP“, ak ich má už vydané



„Výkaz o vzdelávaní zamestnanca“



„Preukaz totožnosti“



splnený „Plán výcviku“ (len pri OS), ktorého fotokópia tvorí súčasť
dokumentácie o skúške

35. Prihlasovateľ, ktorý prihlasuje zamestnanca na skúšku, zodpovedá:
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za splnenie podmienok prípravy a výcviku predpísaného pre príslušnú skúšku
(podľa „Plánu výcviku“);



za správnosť a úplnosť údajov uvedených v „Prihláške na skúšku“;



za doručenie prihlášky na skúšku príslušnému IV;

36. ÚIVP (IV), ktorý skúšku organizuje:


písomne (elektronicky, prípadne poštou) oznámi termín a miesto skúšky
žiadateľovi;



vedie „Protokol o skúške“ a príslušnú dokumentáciu o skúške;



vydá „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti” (ak sa vyžaduje praktická časť
skúšky až po vykonaní praktickej časti skúšky);



vydá „Osvedčenie o spôsobilosti z BOZP“;



vydá „Záznam o oboznámení zamestnanca z BOZP“;



zapíše výsledok skúšky do „Výkazu o vzdelávaní zamestnanca”, ak ho má
zamestnanec vydaný;

37. Záznamy o vykonaných skúškach v elektronickej forme vedie a archivuje ÚIVP po
dobu 50 rokov od ich uskutočnenia. Ostatné záznamy sa archivujú v zmysle
„Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu ÚIVP“.
38. „Plán výcviku“ pre zamestnanca, ktorý sa musí podrobiť výcviku na vykonanie
odbornej skúšky a skúšky spôsobilosti vyhotovuje žiadateľ.
39. Prihlášku na skúšku (na odbornú prípravu) vystavuje žiadateľ, ktorý bude znášať
náklady za realizáciu odbornej prípravy, oboznamovania s overením vedomostí z
BOZP alebo skúšky.
40. „Osvedčenie o spôsobilosti z BOZP“ obsahuje evidenčné číslo osvedčenia,
dátum vydania osvedčenia, priezvisko, meno, dátum narodenia zamestnanca,
ktorému sa osvedčenie vydáva, iné záznamy, označenie spôsobilosti, dobu platnosti,
názov, pečiatku ÚIVP, podpis oprávnenej osoby, ktorá osvedčenie vydala.
„Osvedčenie o odbornej spôsobilosti“ na prednej strane obsahuje priezvisko,
meno, dátum narodenia zamestnanca, ktorému sa osvedčenie vydáva, označenie
skúšky, dobu platnosti, evidenčné číslo, iné záznamy, dátum vydania, názov, pečiatku
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ÚIVP, podpis oprávnenej osoby, ktorá osvedčenie vydala. Na zadnej strane sa eviduje
účasť na pravidelnom školení a záznamy o ďalšom školení.
„Osvedčenie o odbornej spôsobilosti“ a „Osvedčenie o spôsobilosti z BOZP“ vydáva
ÚIVP na obdobie platnosti skúšky. Vykonanie ostatných skúšok sa zaznamenáva do
časti „Iné záznamy“.
Odborná skúška
41. Pod pojmom odborná skúška sa rozumie overenie úrovne odborných teoretických
vedomostí zamestnanca, ktorý má vykonávať pracovné činnosti vyžadujúce odbornú
spôsobilosť v určenom rozsahu. OS oprávňuje zamestnanca na výkon príslušnej
pracovnej činnosti.
42. Za prihlásenie zamestnanca na odbornú skúšku zodpovedá vedúci zamestnanec.
ÚIVP zabezpečí vykonanie odbornej skúšky najneskôr do troch týždňov od ukončenia
výcviku alebo od doručenia prihlášky, ak prihláška na skúšku bola doručená až po
ukončení výcviku.

Periodická odborná skúška
43. Pod pojmom periodická odborná skúška sa rozumie opätovné overenie úrovne
odborných teoretických vedomostí zamestnanca, ktorý vykonáva pracovné činnosti
vyžadujúce odbornú spôsobilosť. Zamestnanec je povinný podrobiť sa POS v rozsahu
určenom pre teoretickú časť odbornej skúšky raz za tri roky.
44. Určení zamestnanci v rámci svojej pôsobnosti sledujú platnosť príslušnej skúšky u
každého zamestnanca tak, aby neprekročila stanovenú trojročnú lehotu. Rovnakú
povinnosť má aj sám zamestnanec. Periodická odborná skúška musí byť vykonaná
najneskôr v posledný deň platnosti odbornej skúšky.
45. Určený zamestnanec najneskôr dva mesiace pred ukončením platnosti odbornej
skúšky prihlási zamestnancov na periodickú odbornú skúšku podaním prihlášky na
skúšku. Prihlášku na skúšku zašle na ÚIVP (IV), na ktorom bude zamestnanec
skúšaný. V prihláške na skúšku uvedie dátum platnosti odbornej skúšky a v poznámke
prípadné požiadavky na vyskúšanie z predpisov označených indexom a špecifických
predpisov.
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46. Termín periodickej odbornej skúšky môže ÚIVP (IV) stanoviť maximálne 30 dní
pred ukončením doby platnosti odbornej skúšky. POS sa môže na žiadosť
objednávateľa (prihlasovateľa) uskutočniť i v skoršom termíne.

Mimoriadna skúška
47. Mimoriadne skúšky sa nariaďujú:
a) ak došlo k podstatnej zmene bezpečnostných predpisov,
b) pri zavedení novej technológie ovplyvňujúcej bezpečnosť,
c) pri dopĺňaní znalostí z predpisov označených indexom a špecifických
predpisov,
Mimoriadna skúška podľa čl. 47 písm. a) a písm. b) sa vykonáva až po mimoriadnom
školení, ktoré organizuje a vykonáva ÚIVP.
Oboznamovanie s overením vedomostí z BOZP
48. Oboznamovanie s overením vedomostí z BOZP sa realizuje v dvojročnej
periodicite, najneskôr však posledný deň platnosti BOZP. Členenie spôsobilosti z
BOZP je uvedené v Prílohe č. 1 predpisu ŽSR Z3. Termín školenia s overením
vedomostí z BOZP môže ÚIVP (IV) stanoviť maximálne 30 dní pred ukončením doby
platnosti BOZP. Na žiadosť objednávateľa (prihlasovateľa) sa môže uskutočniť i v
skoršom dohodnutom termíne.
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VI. KAPITOLA
Hodnotenie výsledku skúšok
49. Za úspešne vykonanú skúšku sa považuje skúška, pri ktorej zamestnanec
preukázal potrebné vedomosti predpisov a používania pomôcok, praktickú zručnosť
požadovanú pre pracovnú činnosť, ktorú má vykonávať. Na úspešný výsledok
písomnej časti skúšky je potrebných najmenej 75% správnych odpovedí.
Stupne hodnotenia sú:


vyhovel



nevyhovel

50. Ak skúšaný zamestnanec nepreukáže pri overení vedomostí z BOZP, OS, POS
dostatočné vedomosti, nesmie vykonávať určenú pracovnú činnosť dovtedy, kým
opravnou skúškou nepreukáže požadované vedomosti. Opravnú skúšku je možné
vykonať najviac dvakrát, pričom každá opravná skúška sa musí vykonať najneskôr do
30 pracovných dní odo dňa konania neúspešnej skúšky.
Opravná skúška sa vykoná len z bloku, z ktorého zamestnanec nepreukázal
požadované odborné vedomosti.
51. Ak je zamestnanec aj pri druhej opravnej skúške hodnotený stupňom „nevyhovel“,
zamestnávateľ postupuje podľa platných právnych predpisov.
Do úspešného vykonania opravnej skúšky nesmie byť zamestnanec zaradený na
samostatný výkon pracovnej činnosti, pre ktorú vykonáva skúšku.
Do úspešného vykonania oboznamovania s overením vedomostí z BOZP nesmie byť
zamestnanec zaradený na žiadny výkon pracovnej činnosti.
52. Ak zamestnanec stratil odbornú spôsobilosť po neúspešnom vykonaní druhej
opravnej skúšky, môže osvedčenie o odbornej spôsobilosti získať až po absolvovaní
odbornej prípravy v stanovenom rozsahu pre konkrétnu OS.
53. Ak zamestnanec dobrovoľne zmenil zamestnávateľa, nový zamestnávateľ je
povinný zohľadniť absolvované školenia, získanú kvalifikáciu a nadobudnuté
skúsenosti u predchádzajúcich zamestnávateľov, ak zamestnanca zamestnáva na
pracovnej pozícii alebo na výkon pracovnej činnosti, ktoré vyžadujú získanú odbornú
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spôsobilosť. Nový zamestnávateľ je povinný uhradiť doterajšiemu zamestnávateľovi
na jeho žiadosť pomernú časť nákladov, ktoré vynaložil na odbornú prípravu a skúšku.
Zamestnávatelia sú povinní vydať odchádzajúcim zamestnancom na ich žiadosť
doklady potvrdzujúce absolvované školenia, získanú odbornú spôsobilosť a prax.
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VII. KAPITOLA
Vzdelávacie aktivity
Pravidelné školenie zamestnancov
54. Na udržiavanie odbornej spôsobilosti pri skúškach vyplývajúcich z platnej
legislatívy je zamestnanec povinný zúčastňovať sa najmenej dvakrát ročne
pravidelných školení organizovaných ÚIVP s rozložením jedenkrát v priebehu
kalendárneho polroka.
Pravidelným školením sa u zamestnancov doplňujú a udržujú potrebné odborné
vedomosti. Pravidelné školenia sa spravidla delia na bloky. Stanovený rozsah
pravidelného školenia je záväzný.
55. Vedúci zamestnanci zabezpečujú poučenie a overenie vedomostí zamestnancov
(prípadne vykonávajúcich práce na základe dohody o vykonaní práce), ktoré vyplýva
zo Zákonníka práce, z predpisov o bezpečnosti pri práci, o ochrane pred požiarmi, o
civilnej ochrane, prípadne z ďalších všeobecne platných právnych predpisov.
56. Keď zamestnanec vykonáva niekoľko pracovných činností, musí sa pre udržanie
odbornej spôsobilosti zúčastňovať PŠ v stanovenom rozsahu pre každú vykonanú
odbornú skúšku. Rozsah hodín v takomto prípade stanoví ÚIVP ako prienik rozsahu
znalostí udržiavaných odborných skúšok.
57. Povinnosť získania a udržiavania odbornej spôsobilosti a spôsobilosti z BOZP pre
zamestnancov právnických a fyzických osôb, ktoré na základe zmluvy s
prevádzkovateľom dráhy vykonávajú prevádzkovanie dopravy na dráhe, alebo pre
zamestnancov právnických a fyzických osôb vykonávajúcich zmluvou dohodnuté
práce na dráhe musí prevádzkovateľ dráhy zapracovať do zmluvy o prístupe k
železničnej infraštruktúre alebo do zmluvy o vykonávaných prácach uzatváranej s
týmto subjektom s uvedením konkrétneho druhu požadovanej odbornej spôsobilosti.

Interaktívne školenie, kurzy
58. Interaktívne školenie sa uskutočňuje pre zabezpečenie teoretickej prípravy
zamestnancov, ktoré organizuje a vykonáva ÚIVP.
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Kurzy musia byť realizované podľa stanovenej osnovy internátnou formou alebo
formou dochádzky. Svojim zameraním sú určené na získanie, prehĺbenie alebo
zvýšenie kvalifikácie, prípadne rekvalifikáciu.
59. Ak nie je osnova stanovená právnou normou, vyhláškou, akreditáciou alebo
predpisom ŽSR Z 3 alebo predpisom ÚIVP OSV1, stanoví ju objednávateľ v spolupráci
s ÚIVP.
60. Prípravu zamestnancov externých odberateľov zabezpečuje ÚIVP na základe
objednávky v plnom rozsahu, vrátane výcviku a praktického overenia odbornej
spôsobilosti. Výcvik pre konkrétneho uchádzača dohodne na vhodnom pracovisku s
vedúcim zamestnancom tohto pracoviska. Náklady na výcvik si uplatní príslušné
pracovisko na ÚIVP.

23

VIII. KAPITOLA
Strata odbornej spôsobilosti
61. Odbornú spôsobilosť stráca zamestnanec, ak:
a) uplynula doba platnosti odbornej spôsobilosti zamestnanca vyznačená na
jeho osvedčení o odbornej spôsobilosti,
b) sa bez vážneho dôvodu nezúčastnil na pravidelnom alebo mimoriadnom
školení,
c) sa bez vážneho dôvodu nezúčastnil mimoriadnej skúšky alebo periodickej
odbornej skúšky v čase jej platnosti, na ktorú bol preukázateľne vyslaný
zamestnávateľom na základe pozvánky od ÚIVP,
d) sa dopustil pri výkone práce vážneho odborného pochybenia, najmä
porušením alebo zanedbaním bezpečnostných alebo prevádzkových
predpisov a pravidiel,
e) zavinil alebo spolu zavinil nehodu,
f) bol na POS hodnotený stupňom „nevyhovel“(v tomto prípade odoberie
„Osvedčenie o odbornej spôsobilosti“ predseda skúšobnej komisie už po
prvom hodnotení stupňom „nevyhovel“)
62. Zamestnanci, ktorí sa nezúčastnia pravidelného školenia, strácajú odbornú
spôsobilosť pri stanovenej periodicite:


raz ročne k 31.12.



dvakrát ročne k 30.06. a k 31.12.

V prípade neúčasti na pravidelnom a mimoriadnom školení z vážneho dôvodu, za
predpokladu, že odborná spôsobilosť zamestnanca neprekročila dobu platnosti
vyznačenú na jeho osvedčení o odbornej spôsobilosti, nedochádza ku strate odbornej
spôsobilosti. V tomto prípade sa neuplatňuje postup v zmysle čl. 64. Zamestnanec si
neabsolvované pravidelné a mimoriadne školenie musí ihneď po uplynutí vážneho
dôvodu nahradiť interaktívnym školením v rozsahu tém a hodín neabsolvovaného
školenia ešte pred opätovným zaradením na výkon práce.
Za vážny dôvod sa považuje ošetrenie člena rodiny, práceneschopnosť, materská
dovolenka, rodičovská dovolenka, uvoľnenie na výkon funkcie vo verejnom záujme.
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Rozhodnutie, či ostatné neprítomnosti zamestnanca sú z vážnych dôvodov, je v
kompetencii príslušného vedúceho zamestnanca s personálnou právomocou.
63. Obnovenie odbornej spôsobilosti po jej strate možno dosiahnuť po absolvovaní
odbornej prípravy v rozsahu 14 hodín interaktívnym školením a po úspešnom vykonaní
skúšky.
64. Vykonaná odborná skúška po absolvovaní odbornej prípravy v celom rozsahu
nahradzuje zamestnancovi pre získanú OS účasť na pravidelnom školení v príslušnom
polroku.
65. V oblasti BOZP stráca spôsobilosť zamestnanec:
a) ak zavinil, prípadne spolu zavinil úraz sebe alebo inej osobe
b) ak porušil predpisy v oblasti BOZP
66. Obnovenie spôsobilosti z BOZP možno získať po oboznámení a úspešnom
overení vedomostí.
67. Oprávnená osoba odobrané „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti“ a „Osvedčenie
o spôsobilosti z BOZP“ zašle ÚIVP.
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IX. KAPITOLA
Záverečné ustanovenia

68. Skúšky, ktoré boli vykonané podľa doterajších skúšobných a výcvikových
poriadkov, sa uznávajú v plnom rozsahu. V sporných prípadoch rozhodne riaditeľ
ÚIVP.
Ak nemožno preukázať, aké skúšky zamestnanec vykonal, musí sa znovu podrobiť
predpísanej odbornej príprave a skúškam.
69. Pri strate alebo zničení dokladov potvrdzujúcich odbornú spôsobilosť zamestnanca
je možné vyhotoviť za stanovený poplatok ich duplikát, ktorý musí byť viditeľne
označený nápisom „Duplikát“. Duplikát je vydaný len v prípade, ak je požadovaná
odborná spôsobilosť zamestnanca platná. Dôkazné bremeno je na subjekte, ktorý
žiada o vydanie duplikátu
70. Ak zamestnanec, ktorý má dosiahnutú akúkoľvek odbornú spôsobilosť v zmysle
predpisu ÚIVP OSV1 alebo predpisu ŽSR Z3 a z prevádzkových dôvodov je zaradený
na pozíciu, kde sa vyžaduje ďalšia odborná spôsobilosť, túto získa odbornou prípravou
realizovanou

formou

interaktívneho

školenia,

ktoré

je

v

rozsahu

rozdielu

presahujúceho pôvodne dosiahnutú odbornú spôsobilosť. Rozsah školenia v zmysle
predchádzajúcej vety a dĺžku interaktívneho školenia určí ÚIVP na základe požiadavky
zamestnávateľa.
71. Činnosti pre ktoré je vyžadovaná odborná spôsobilosť a nie je popísaná v tomto
predpise, je riešená v predpise ŽSR Z3.
Pre činnosti neuvedené v predpise ŽSR Z3 a v tomto predpise (OSV1) vypracuje ÚIVP
za úhradu, podmienky získania odbornej spôsobilosti na základe požiadavky
odberateľa. Transformácia skúšok sa realizuje na základe požiadaviek odberateľa po
splnení podmienok.
72. Výnimky z ustanovení tohto predpisu vrátane príloh je v odôvodnených prípadoch
oprávnený udeliť riaditeľ ÚIVP.
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Preberané právne dokumenty


Zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov



Zákon NR SR č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších



Zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov





Vyhláška MPSVR SR č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte
výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní
vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti



Vyhláška MDPT SR č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh v znení
neskorších predpisov.

Predpisy, normy a iné dokumenty
Predpis

Názov predpisu

ŽSR Op 10 Tvorba predpisov ŽSR
ŽSR Z 2

Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej
republiky

ŽSR Z 3

Odborná spôsobilosť na ŽSR
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Zoznam príloh

Príloha č. 1

Odborné skúšky pre železničné dráhy a vlečky mimo siete ŽSR

Príloha č. 2

Členenie a osnovy odborných skúšok pre železničné dráhy vlečky
mimo siete ŽSR

Príloha č. 3

Účasť zamestnancov železničných dráh a vlečiek mimo siete ŽSR na
pravidelnom školení podľa odborných skúšok

Príloha č. 4
Príloha č. 5

Rozsahy znalostí
Vzory tlačív
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Príloha č. 1
Odborné skúšky pre železničné dráhy a vlečky mimo siete ŽSR

Označenie

Názov skúšky

501

Správca vlečky

502

Správca vlečky s oprávnením vykonávať - skladníka vozňov vo
vlečke, expedienta

504

Skladník vozňov vo vlečke, expedient

505

Výhybkár vo vlečke

506

Dispečer, Výpravca vo vlečke

508

Majster stavieb a tratí vo vlečke

510

Vozmajster vo vlečke

511

Rušňovodič - vedúci posunu vo vlečke
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Príloha č. 2
Členenie a osnovy odborných skúšok preželezničné dráhy a vlečky
mimo siete ŽSR
Odborná skúška č. 501
Pre činnosť: Správca vlečky
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: 0
Predpoklady
skúšky:

pre

vykonanie

Požadované znalosti:

Iné odporúčané znalosti:

Odporučená spôsobilosť z BOZP BPC

Odborná spôsobilosť na elektrických
zariadeniach v zmysle Vyhlášky MDPT SR
č. 205/2010 Z. z. o UTZ - § 23a
Odborná spôsobilosť na elektrických
zariadeniach v zmysle Vyhlášky MDPT
SR č.205/2010 Z. z. o UTZ (pozri
ponukový katalóg služieb ÚIVP)
RID kapitola 1.3
Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov
na ochranu rastlín (herbicídy)

Zloženie prípravy: teoretická časť, výcvik pred odbornou skúškou, odborná skúška
Príprava na skúšku v poradí: B1, B2
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z blokov:
Blok 1

Zákon NR SR č.513/2009 Z. z. o dráhach, Zákon NR SR č.514/2009 Z.
z. o doprave na dráhach, Vyhláška MDPT SR č.205/2010 Z. z.,
Vyhláška MDPT SR č.245/2010 Z. z, Vyhláška MDPT SR č.350/2010
Z. z, Vyhláška MDPT SR č.351/2010 Z. z., OSV1, Z 3, Z 4
Zmluva AVV, Dohoda SMGS, GTM-CIT, JPP CIM, Nakladacie
predpisy
TS 3, TS 3-1, S 4, VM 1, E 2, E 11, Z 14
DP 2, DP 8, Z 1, Z 10, Z 17
Platí iba pri činnosti na príslušnom zariadení:
D101/T101, D102/T102, D106/T106, D110/T110, SR 112(T), E 2, E4,
E8, Op 4, PMR 1/300/94, ZS 1, Z 12

Blok 2

predpisy podľa požiadaviek odberateľa
30

Odborná príprava:
Blok 1
Blok 2

Teoretická príprava v trvaní
28 hodín
podľa dohody odberateľa a ÚIVP
Výcvik pred OS 14 hodín na pracovisku vlečky
Odborná skúška

Forma teoretickej prípravy: kurz, interaktívne školenie
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Príloha č. 2
Odborná skúška č. 502
Pre činnosť: Správca vlečky s oprávnením vykonávať – skladníka vozňov vo
vlečke, expedienta
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: OS č. 501 a OS č. 504

Predpoklady pre vykonanie skúšky:

Odporučená spôsobilosť z BOZP BPO

Požadované znalosti:

Odborná spôsobilosť na elektrických
zariadeniach v zmysle Vyhlášky MDPT SR
č. 205/2010 Z. z. o UTZ - § 23a

Iné odporúčané znalosti:

Odborná spôsobilosť na elektrických
zariadeniach v zmysle Vyhlášky MDPT SR
č.205/2010 Z. z. o UTZ (pozri ponukový
katalóg služieb)
RID kapitola 1.3
Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov
na ochranu rastlín (herbicídy)

Zloženie prípravy: teoretická časť, výcvik pred odbornou skúškou, odborná skúška
Príprava na skúšku v poradí: B1, B2
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z blokov:
Blok 1

Zákon NR NR č.513/2009 Z. z. o dráhach, Zákon NR SR
č.514/2009 Z. z. o doprave na dráhach, Vyhláška MDPT SR
č.205/2010 Z. z., Vyhláška MDPT SR č.245/2010 Z. z, Vyhláška
MDPT SR č.350/2010 Z. z, Vyhláška MDPT SR č.351/2010 Z. z.,
OSV1, Z 3, Z 4
Zmluva AVV, Dohoda SMGS, GTM-CIT, GLV CIM, GLV CUV, JPP
CIM, Nakladacie predpisy
TS 3, TS 3-1, S 4, VM 1, E11
DP 2, DP 8, Z 1, Z 7, Z 8, Z 10, Z17, pomôcky GVD
Platí iba pri činnosti na príslušnom zariadení: D 101/T101
D102/T102, D106/T106, D110/T110, E 2, E4, E8, SR 112(T), Op 4,
PMR 1/300/94, ZS 1, Z14, Z 12

Blok 2

predpisy podľa požiadaviek odberateľa
32

Odborná príprava:
Blok 1
Blok 2

Teoretická príprava v trvaní
42 hodín
podľa dohody odberateľa a ÚIVP
Výcvik pred OS 35 hodín na pracovisku vlečky
Odborná skúška

Forma teoretickej prípravy: kurz, interaktívne školenie
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Príloha č. 2
Odborná skúška č. 504
Pre činnosť: Skladník vozňov vo vlečke, expedient
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: 0
Predpoklady pre vykonanie skúšky:

Odporučená spôsobilosť z BOZP BPO

Požadované znalosti:

Odborná spôsobilosť na elektrických
zariadeniach v zmysle Vyhlášky MDPT SR
č. 205/2010 Z. z. o UTZ - § 23a

Iné odporúčané znalosti:

Odborná spôsobilosť na elektrických
zariadeniach v zmysle Vyhlášky MDPT
SR č.205/2010 Z. z. o UTZ (pozri
ponukový katalóg služieb)
RID kapitola 1.3
Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov
na ochranu rastlín (herbicídy)

Zloženie prípravy: teoretická časť, výcvik pred odbornou skúškou, odborná skúška
Príprava na skúšku v poradí: B1, B2
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z blokov:
Blok 1

Zákon NR SR č.513/2009 Z. z. o dráhach, Zákon NR SR
č.514/2009 Z. z. o doprave na dráhach, Vyhláška MDPT SR
č.205/2010 Z. z., Vyhláška MDPT SR č.245/2010 Z. z, Vyhláška MDPT
SR č.350/2010 Z. z, Vyhláška MDPT SR č.351/2010 Z. z., OSV1
Zmluva AVV, Dohoda SMGS, GTM-CIT, GLV CIM, GLV CUV, JPP
CIM, Nakladacie predpisy
DP 2, DP 8, Z 1, Z 7, Z 10, Z17, Pomôcky GVD

Blok 2

predpisy podľa požiadaviek odberateľa

Odborná príprava:
Teoretická príprava v trvaní
Blok 1
Blok 2

35 hodín
podľa dohody odberateľa a ÚIVP
Výcvik pred OS 21 hodín na pracovisku vlečky
34

Odborná skúška
Forma teoretickej prípravy: kurz, interaktívne školenie
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Príloha č. 2
Odborná skúška č. 505
Pre činnosť: Výhybkár vo vlečke
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: 0
Predpoklady pre vykonanie skúšky:

Odporučená spôsobilosť z BOZP BPD

Požadované znalosti:

Odborná spôsobilosť na elektrických
zariadeniach v zmysle Vyhlášky MDPT SR
č. 205/2010 Z. z. o UTZ - § 23a

Iné odporúčané znalosti:

Odborná spôsobilosť na elektrických
zariadeniach v zmysle Vyhlášky MDPT SR
č.205/2010 Z. z. o UTZ (pozri ponukový
katalóg služieb)

Zloženie prípravy: teoretická časť, výcvik pred odbornou skúškou, odborná skúška
Príprava na skúšku v poradí: B1, B2
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z blokov:
Blok 1

Zákon NR SR č.513/2009 Z. z. o dráhach, Zákon NR SR č.514/2009
Z. z. o doprave na dráhach, Vyhláška MDPT SR č.205/2010 Z. z.,
Vyhláška MDPT SR č.245/2010 Z. z, Vy hláška MDPT SR č.350/2010
Z. z, Vyhláška MDPT SR č.351/2010 Z. z., OSV1
D 101/T 101, E 11, Z 1, Z 17, Z14
Platí iba pri činnosti na príslušnom zariadení: D 106/T 106, E 2,
E4, E8, Z12, D102/T102, D110/T110

Blok 2

predpisy podľa požiadaviek odberateľa

Odborná príprava:
Teoretická príprava v trvaní
47 hodín
podľa dohody odberateľa a ÚIVP
Výcvik pred OS 80 hodín na pracovisku vlečky
Odborná skúška
Výcvik pred praktickou skúškou 11 zmien
Praktická skúška (adekvátne podľa predpisu Z 3)
Forma teoretickej prípravy: kurz, interaktívne školenie
Blok 1
Blok 2
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Odborná skúška č. 505 – časť praktická
Realizácia praktickej skúšky:
1. Odborná skúška č. 505 sa koná len v denných zmenách, nesmie trvať dlhšie ako 8
hodín.
2. Skúšobnú komisiu menuje ÚIVP, ktorú tvoria:
zamestnanec ÚIVP – predseda skúšobnej komisie (s OS č. 20 alebo OS č. 47),
zamestnanec ÚIVP – člen skúšobnej komisie, ďalším členom je zamestnanec na
pracovisku odberateľa v službe s OS č. 505.
3. Odberateľ zabezpečí účasť udržujúceho zamestnanca zabezpečovacieho
zariadenia na praktickej skúške.
4.Praktická skúška sa vykonáva na pracovisku odberateľa, v ktorej skúšaný
zamestnanec bude vykonávať dopravnú službu, po úspešnom vykonaní teoretickej
skúšky.
Náplňou praktickej skúšky nie je overovanie teoretických vedomostí, ale posúdenie, či
skúšaný zamestnanec dokáže získané teoretické vedomosti aplikovať v praxi.
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Príloha č. 2
Odborná skúška č. 506
Pre činnosť: Dispečer, Výpravca vo vlečke
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: OS č. 505
Predpoklady pre vykonanie skúšky:

Odporučená spôsobilosť z BOZP BPD

Požadované znalosti:

Odborná spôsobilosť na elektrických
zariadeniach v zmysle Vyhlášky MDPT SR
č. 205/2010 Z. z. o UTZ - § 23a

Iné odporúčané znalosti:

Odborná spôsobilosť na elektrických
zariadeniach v zmysle Vyhlášky MDPT SR
č.205/2010 Z. z. o UTZ (pozri ponukový
katalóg služieb)
RID kapitola 1.3

Zloženie prípravy: teoretická časť, výcvik pred odbornou skúškou, odborná skúška
teoretická, výcvik pred praktickou skúškou, praktická skúška
Príprava na skúšku v poradí: B1, B2
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z blokov:

Blok 1

Zákon NR SR č.513/2009 Z. z. o dráhach, Zákon NR SR
č.514/2009 Z. z. o doprave na dráhach, Vyhláška MDPT SR
č.205/2010 Z. z., Vyhláška MDPT SR č.245/2010 Z. z, Vy- hláška
MDPT SR č.350/2010 Z. z, Vyhláška MDPT SR č.351/2010 Z. z.,
OSV1
D 101/T101, SR 112(T), ZS 1, E 11, D 2/81
Z 1, Z 7, Z 10, Z 12, Z 14,Z 17, DP 4, DP 2, pomôcky GVD
Platí iba pri činnosti na príslušnom zariadení: D 102/T 102, D
106/T106, D 110/T110, E 2, E 4, E8

Blok 2

predpisy podľa požiadaviek odberateľa

Odborná príprava:

Teoretická príprava v trvaní
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Blok 1
Blok 2

92 hodín
podľa dohody odberateľa a ÚIVP
Výcvik pred OS 80 hodín na pracovisku vlečky
Odborná skúška
Výcvik pred praktickou skúškou 11 zmien
Praktická skúška (adekvátne podľa predpisu Z 3)

Forma teoretickej prípravy: kurz, interaktívne školenie

Odborná skúška č. 506 – časť praktická
Realizácia praktickej skúšky:
1. Odborná skúška č. 506 sa koná len v denných zmenách, nesmie trvať dlhšie ako 8
hodín.
2. Skúšobnú komisiu menuje ÚIVP, ktorú tvorí: zamestnanec ÚIVP – predseda
skúšobnej komisie (s OS č. 20 alebo OS č. 47), zamestnanec ÚIVP – člen skúšobnej
komisie a ďalším členom je zamestnanec na pracovisku odberateľa v službe s OS č.
506.
3. Odberateľ zabezpečí účasť udržujúceho zamestnanca zabezpečovacieho
zariadenia na praktickej skúške.
4.Praktická skúška sa vykonáva na pracovisku odberateľa, v ktorej skúšaný
zamestnanec bude vykonávať dopravnú službu, po úspešnom vykonaní teoretickej
skúšky.
Náplňou praktickej skúšky nie je overovanie teoretických vedomostí, ale posúdenie, či
skúšaný zamestnanec dokáže získané teoretické vedomosti aplikovať v praxi.
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Príloha č. 2
Odborná skúška č. 508
Pre činnosť: Majster stavieb a tratí vo vlečke, Zámočník koľajových konštrukcií,
Kontrolór trate vo vlečke
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: 0

Predpoklady pre vykonanie skúšky:

Požadované znalosti:

Iné odporúčané znalosti:

Odporučená spôsobilosť z BOZP BPK

Odborná spôsobilosť na elektrických
zariadeniach v zmysle Vyhlášky MDPT SR
č. 205/2010 Z. z. o UTZ
§ 23c – Poučená osoba – osoba odborne
spôsobilá samostatne pracovať alebo riadiť
práce na železničnom zvršku a spodku a na
ukoľajnení na elektrifikovaných tratiach,
spätnom koľajnicovom vedení na koľajach,
ktoré sú súčasťou elektrického vykurovania vlakov.
Odborná spôsobilosť na elektrických
zariadeniach v zmysle Vyhlášky MDPT SR
č.205/2010 Z. z. o UTZ (pozri ponukový
katalóg služieb)
Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov
na ochranu rastlín (herbicídy)

Zloženie prípravy: teoretická časť, výcvik pred odbornou skúškou, odborná skúška
teoretická, výcvik pred praktickou skúškou, praktická skúška
Príprava na skúšku v poradí: B1, B2
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z blokov:

Blok 1

Zákon NR SR č.513/2009 Z. z. o dráhach, Zákon NR SR
č.514/2009 Z. z. o doprave na dráhach, Vyhláška MDPT SR
č.205/2010 Z. z., Vyhláška MDPT SR č.245/2010 Z. z, Vy- hláška
MDPT SR č.350/2010 Z. z, Vyhláška MDPT SR č.351/2010 Z. z.,
OSV1
E 2, TS 3, TS 3-1, TS 3-2, TS 3-3, TS 3-4, TS 3-5, TS 4, VM 1, SR
103-3(TS), SR 103-4(TS), STN 05 0601, STN 05 0610, STN 05
40

Blok 2

0630,STN 05 0650, STN 07 8304, STN 73 6360-1, STN 73 6360-2,
STN 73 6380, STN 34 3108, STN 34 3109, STN 69 0012,STN 27 0143
Z 1, Z 10, Z 12, Z 17
Platí iba pri činnosti na príslušnom zariadení: TS 5
Predpisy podľa požiadaviek odberateľa

Odborná príprava:
Teoretická príprava v trvaní
Blok 1
Blok 2

239 hodín
Podľa dohody odberateľa a ÚIVP
Výcvik pred OS 75 hodín na pracovisku vlečky
Odborná skúška
Výcvik pred praktickou skúškou 120 hodín

Praktická skúška (adekvátne podľa predpisu Z 3, mimo merania šalónou PŠR 3)
Forma teoretickej prípravy: internátny kurz

Odborná skúška č. 508 – časť praktická
Realizácia praktickej skúšky:
1. Odborná skúška č. 508 sa koná len v denných zmenách, nesmie trvať dlhšie ako 8
hodín.
2. Skúšobnú komisiu menuje ÚIVP, ktorú tvorí: zamestnanec ÚIVP – predseda
skúšobnej komisie (s OS č. 20 alebo OS č. 38), zamestnanec ÚIVP – člen skúšobnej
komisie a ďalším členom je zamestnanec na pracovisku odberateľa v službe s OS č.
508.
3. Odberateľ zabezpečí účasť udržujúceho zamestnanca zabezpečovacieho
zariadenia na praktickej skúške.
4.Praktická skúška sa vykonáva na pracovisku odberateľa, v ktorej skúšaný
zamestnanec bude vykonávať dopravnú službu, po úspešnom vykonaní teoretickej
skúšky.
Náplňou praktickej skúšky nie je overovanie teoretických vedomostí, ale posúdenie, či
skúšaný zamestnanec dokáže získané teoretické vedomosti aplikovať v praxi.
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Príloha č. 2
Odborná skúška č. 510
Pre činnosť: Vozmajster vo vlečke
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: 0
Predpoklady pre vykonanie skúšky:

Odporučená spôsobilosť z BOZP BPR

Požadované znalosti:

Odborná spôsobilosť na elektrických
zariadeniach v zmysle Vyhlášky MDPT SR
č. 205/2010 Z. z. o UTZ - § 23a
Odborná spôsobilosť na elektrických
zariadeniach v zmysle Vyhlášky MDPT SR
č.205/2010 Z. z. o UTZ (pozri ponukový
katalóg služieb)
RID kapitola 1.3

Iné odporúčané znalosti:

Zloženie prípravy: teoretická časť, výcvik pred odbornou skúškou, odborná skúška
Príprava na skúšku v poradí: B1, B2
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z blokov:
Zákon NR SR č.513/2009 Z. z. o dráhach, Zákon NR SR
č.514/2009 Z. z. o doprave na dráhach, Vyhláška MDPT SR
č.205/2010 Z. z., Vyhláška MDPT SR č.245/2010 Z. z, Vy- hláška
MDPT SR č.350/2010 Z. z, Vyhláška MDPT SR č.351/2010 Z. z.,
Blok 1
OSV1
Zmluva AVV + Prílohy 1,2,4,9-11, Konštrukcia ŽKV, SR 15, VM 1,
Nakladacie predpisy,
Z 1, Z 7, Z 17
Blok 2
predpisy podľa požiadaviek odberateľa
Odborná príprava:
Teoretická príprava v trvaní
61 hodín
podľa dohody odberateľa a ÚIVP
Výcvik pred OS 80 hodín na pracovisku vlečky
Odborná skúška
Forma teoretickej prípravy: kurz, interaktívne školenie
Blok 1
Blok 2
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Príloha č. 2
Odborná skúška č. 511
Pre činnosť: Rušňovodič – vedúci posunu vo vlečke
S touto skúškou je možné vykonávať činnosti ako so skúškami č. 17 a č. 21 A4
Predpoklady pre vykonanie skúšky:

OSč.17 + OS č. 21 A4

Po absolvovaní OS č.17 a OS č. 21 A4 predseda skúšobnej komisie vykoná zápis na
základe požiadavky odberateľa o OS č. 511 a vydá osvedčenie o vykonanej skúške
OS č. 511.
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Príloha č. 3
Účasť zamestnancov železničných dráh a vlečiek mimo siete ŽSR na
pravidelnom školení podľa odborných skúšok:
OS
číslo

Názov
skúšky

B1

B2

Účasť v
roku

6

3)

Správca vlečky s oprávnením
vykonávať - skladníka vozňov
vo vlečke, expedienta

10

3)

2x

504

Skladník vozňov vo vlečke,
Expedient

8

3)

2x

505

Výhybkár vo vlečke

8

3)

2x

506

Dispečer, Výpravca vo vlečke

12

3)

2x

508

Majster stavieb a tratí vo vlečke

3)

2x

510

Vozmajster vo vlečke

8+42)
6

511

Rušňovodič vedúci posunu

10

3)

501
502

Správca vlečky

3)

2x

2x
2x

vo vlečke

2) U OS 508 sa v sídle IV organizuje školenie na prácu s herbicídmi raz ročne
v rozsahu 4 hodiny
3) počet hodín PŠ sa zvyšuje o časovú dotáciu potrebnú na predpisy odberateľa na
základe jeho požiadavky
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Príloha č. 4
Rozsahy znalostí pre OS č. 501

Pre činnosť: Správca vlečky
Blok

1

Názov časti/ Predpis/ §, časti, články
Všeobecné právne predpisy
Zákon NR SR č.513/2009 Z. z. o dráhach, Zákon NR
SR č.514/2009 Z. z. o doprave na dráhach, Vyhláška
MDPT SR č.205/2010 Z. z., Vyhláška MDPT SR
č.245/2010 Z. z, Vyhláška MDPT SR č.350/2010 Z. z,
Vyhláška MDPT SR č.351/2010 Z. z.,
OSV1, Z 3, Z 4
Zmluva AVV, Dohoda SMGS, GTM-CIT, JPP CIM,
Nakladacie predpisy
TS 3, TS 3-1, S 4, VM 1, E 2, E 11, Z 14
DP 2, DP 8, Z 1, Z 8, Z 10, Z 17
Platí iba pri činnosti na príslušnom zariadení:
D101/T101, D102/T102, D106/T106, D110/T110, SR
112(T), E 2, E4, E8, Op 4, PMR 1/300/94, ZS 1, Z 12

Spolu Blok 1
2

Počet hodín
5

7
7
7

28
Predpisy dopravcu

Názov predpisu
Spolu Blok 2
Teoretická príprava spolu:
Výcvik pred OS na pracovisku vlečky (dopravcu)
Odborná skúška
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Príloha č. 4
Rozsahy znalostí pre OS č. 502
Pre činnosť: Správca vlečky s oprávnením vykonávať skladníka vozňov
vo vlečke, Expedienta

Blok

1

Názov časti/ Predpis/ §, časti, články
Všeobecné právne predpisy
Zákon NR SR č.513/2009 Z. z. o dráhach, Vyhláška MDPT SR
č.205/2010 Z. z. o UTZ, Vyhláška MDPT SR č.245/2010 Z. z,
Vyhláška MDPT SR č.350/2010 Z. z, Vyhláška MDPT SR
č.351/2010 Z. z., OSV1, Z 4
Z 3 – Odborná spôsobilosť na ŽSR
Úplná znalosť článkov:
3-6,8,10-13,22-24,32,33,37,38,42,49,53,56,57,6466,70,71,74,76,78
Príloha: 8
Informatívna znalosť
Z 7 – Mimoriadne zásielky
Úplná znalosť článkov:
1-7,14,27,28,33,35,37-42,45,48,50,51,55-58,90,93,95-103
Prílohy: 1a,2,12a,15,16
Z 1 – Pravidlá železničnej prevádzky
Úplná znalosť článkov:
1-3,5-9,18,24,26,27,143,144,147,149,152,285,303,369,
370,406,412,498-501,522,524,579,1242,1244,1264,
1306,1308,1309,1326-1328,1330-1334,1337-1342,1344
Prílohy: 2,3
Informatívna znalosť: Zoznam použitých termínov
Dohoda SMGS, čl. 1-29, Príl,1 Pravidlá prepravy tovaru, bod 15, 7.1-7.3, 7.5, 7.7, 8, 10, 11,12.1-12.10, 13-15, 16.1-16.6, 17.117.6, 18.1-18.10, 19, 20, 21, 22.1-22.5, 23, 40, Prílohy
k pravidlám prepravy tovaru – 1-5
Zmluva AVV
Úplná znalosť článkov: 8,11,14
Prílohy: 3,9 dodatok 11,článok 2.1-2.8, 2.11,2.13,2.14,
2.16, 2.17,4.1,4.2,5.1,5.4,5.5
Nakladacie predpisy
Úplná znalosť článkov:
2.1,2.3,2.4,2.5,3.2,4.2,4.3,5.1,5.2,5.3
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Počet
hodín
5

1

9

2

5

4

informačný list 0.1-0.4
informačný list 0.5,1.6.2,1.6.6,1.6.7
GTM – CIT Príručka CIT pre nákladnú prepravu
Úplná znalosť článkov:
01-01,01-02,02-01,02-02,02-03,02-04,02-05,03-02,0402,05-01,05-02,06-01,06-02,07-01,07-02,08-01,08-02,
09-01,09-02,09-03,09-04,13
Prílohy: 8-11,13-16,18-23
JPP CIM – Jednotné právne predpisy pre zmluvu o
medzinárodnej železničnej preprave tovaru
Úplná znalosť článkov:
2,3,6-22
GLV CIM – Príručka k nákladnému listu CIM
Príloha: 4
GLV CUV – Príručka k vozňovému listu CUV
Prílohy: 3a,3b
D101/T101, SR 112(T), D102/T102, D106/T106, D110/T110, Op
4, PMR 1/300/94, ZS 1, TS 3, TS 3-1, S 4, VM 1, E 2, E 4, E 8,
E 11
DP 2, DP 8, Z 8, Z 10, Z 12, Z 14, Z 17, Pomôcky GVD
Spolu Blok 1
2

2

1

1
1
7

4
42

Predpisy dopravcu

Názov predpisu
Spolu Blok 2
Teoretická príprava spolu:
Výcvik pred OS na pracovisku vlečky (dopravcu)
Odborná skúška
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Príloha č. 4
Rozsahy znalostí pre OS č. 504
Pre činnosť: Skladník vozňov vo vlečke, Expedient

Blok

Názov časti/ Predpis/ §, časti, články
Všeobecné právne predpisy
Zákon NR SR č.513/2009 Z. z. o dráhach, Vyhlášky MDPT
SR č.205/2010 Z. z. o UTZ, Vyhláška MDPT SR č.245/2010
Z. z, Vyhláška MDPT SR č.350/2010 Z. z, Vyhláška MDPT SR
č.351/2010 Z. z., OSV1

Z 7 – Mimoriadne zásielky
Úplná znalosť článkov:
1-7,14,27,28,33,35,37-42,45,48,50,51,55-58,90,93,95-103
Prílohy: 1a,2,12a,15,16
Z 1 – Pravidlá železničnej prevádzky
Úplná znalosť článkov:
1-3,5-9,18,24,26,27,143,144,147,149,152,285,303,369,
370,406,412,498-501,522,524,579,1242-1244,1264,
1306,1308,1309,1326-1328,1330-1334,1337-1342,
1344
Prílohy: 2,3
Informatívna znalosť: Zoznam použitých termínov
Dohoda SMGS, čl. 1-29, Príl,1 Pravidlá prepravy tovaru,
bod 1-5, 7.1-7.3, 7.5, 7.7, 8, 10, 11, 12.1-12.10, 13-15, 16.1-16.6,
17.1-17.6, 18.1-18.10, 19, 20, 21, 22.1-22.5, 23
Zmluva AVV
Úplná znalosť článkov:
8,11,14
Prílohy: 3,9 dodatok 11,článok 2.1-2.8,2.11,2.13,2.14,
2.16,2.17,4.1,4.2,5.1,5.4,5.5
Nakladacie predpisy
Úplná znalosť článkov:
2.1,2.3,2.4,2.5,3.2,4.2,4.3,5.1,5.2,5.3
informačný list 0.1-0.4
informačný list 0.5,1.6.2,1.6.6,1.6.7
GTM – CIT Príručka CIT pre nákladnú prepravu
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Počet
hodín

5

1

9

2

5

4

2

Úplná znalosť článkov:
01-01,01-02,02-01,02-02,02-03,02-04,02-05,03-02,0402,05-01,05-02,06-01,06-02,07-01,07-02,08-01,08-02,
09-01,09-02,09-03,09-04,13
Prílohy: 8-11,13-16,8-23
JPP CIM – Jednotné právne predpisy pre zmluvu o
medzinárodnej železničnej preprave tovaru
Úplná znalosť článkov:
2,3,6-22
GLV CIM – Príručka k nákladnému listu CIM
Príloha: 4
GLV CUV – Príručka k vozňovému listu CUV
Prílohy: 3a,3b
DP 2, DP 8, Z 10, Z 17, Pomôcky GVD
Spolu Blok 1
2
Predpisy dopravcu
Názov predpisu
Spolu Blok 2
Teoretická príprava spolu:
Výcvik pred OS na pracovisku vlečky (dopravcu)
Odborná skúška
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1

1
1
4
35

21

Príloha č. 4
Rozsahy znalostí pre OS č. 505
Pre činnosť: Výhybkár vo vlečke

Blok

Názov časti/ Predpis/ §, časti, články
Všeobecné právne predpisy
Zákon NR SR č.513/2009 Z. z. o dráhach, Vyhlášky MDPT SR
č.205/2010 Z. z. o UTZ, Vyhláška MDPT SR č.245/2010 Z. z,
Vyhláška MDPT SR č.350/2010 Z. z, Vyhláška MDPT SR
č.351/2010 Z. z., OSV1

1

Z1 – Pravidlá železničnej prevádzky
Úplná znalosť článkov:
5-13,15-21,24,26-29,31,33,35,37,39-46,49-51,128,-130,
139,143,144,146,147,149,150,152-154,157,168-171,
179-188, 190,191,193,194,196-204,206-210,212,-232,
234,236-239, 245-247,249-257,261,263-269,271,272,
275-278,280,283,289,293,303-308,314-316,369-371,
376,380,404-407,412,420,430-432,434,447,448,453,
456,481-489,491,492,494,496-498,505-508,522-530,
533,534,536-538,549,551-557,559-563,572,577-579,
581-583,590,592,595,596,598-604,653,656,661,686,
687,694,701,703,745,816,818,819,831,840,846,872883,885-889,1215,1230,1231,1242-1244,1264,1265,
1267,1268,1347,1412,1417,1418
Z 17 – Nehody a mimoriadne udalosti Úplná
znalosť článkov: 81,82,121,122,146,283
Príloha: 1
Informatívna znalosť článkov:
35,54,104,123,124,127,131,196-198,263,308
D101/T101 - Obsluha staničných zabezpečovacích
zariadení
Úplná znalosť článkov:
1-3,7-16,16/1,17-37,51,56-60,60/1,61-64,151-177,186197,206,207,211,213-224,336-348,361-406,441-447,
451,452,452/1,453-482,491-504,511-521,540,546-552,
560-564,582,632-641,645-654,661-682
Prílohy: 1-3,5
D110/T110 – Obsluha spádoviskových zabezpečovacích
zariadení
úplná znalosť časť 1.,2., 3. - typ zariadenia, ktoré obsluhuje
časť 4.

Počet
hodín

5
28

13

informatívna znalosť : príloha1
D106/T106 – Obsluha priecestných zabezpečovacích
zariadení
Úplná znalosť článkov:
1-12,14-86
Z 12
Úplná znalosť:
137–151; 157–163; 236–244; 251–256; 261–263; 269–272; 337;
360
Informatívna znalosť:
1–5; 10–23; 27–31; 36–52; 61–70; 76–83; 89–95; 191; 277–284;
326–331; 366–374; Príloha 1–10
Z 14
Vysvetlivky k predpisu Z 14:
1 – Len pre zamestnancov pracujúcich s rádiovými zariadeniami.
2 – Len pre zamestnancov používajúcich mobilné elektronické
komunikačné služby, koncové zariadenia mobilných
komunikačných služieb a koncové zariadenia mobilnej
komunikácie a zariadení ICT.
3 – Len pre vedúcich zamestnancov zodpovedných za správu a
prevádzku rádiových zariadení.
4 – Len pre zamestnancov používajúcich elektronickú poštu.
5 – Len pre zamestnancov riadiacich zamestnancov pracujúcich
so zariadeniami GSM–R.
6 – Len pre zamestnancov vykonávajúcich údržbu, správu a
kontrolu zariadení GSM–R.
7 – Len pre zamestnancov pracujúcich so zariadeniami, ktoré
majú záznamové zariadenie hovorov.
Úplná znalosť:
1; 5; 14; 23; 24; 29; 30 – 32; 392; 721; 751; 761; 984; 100 –
1074; 109 – 1114; 117 – 1204; Príloha č. 1: 1 – 12; 15 – 21; 31;
Príloha č. 21: 1; 4 –15; 36 – 43; Príloha č. 57: 9;10;
Informatívna znalosť: 2 – 4; 6; 12; 13; 16; 22; 25; 28; 29; 382; 40
– 422; 48; 53 – 583; 592; 60 – 843; 731; 75; 771; 974; 99 – 1084;
Príloha č. 1: 27; Príloha č. 57: 1 – 8
E 2 – Pravidlá montáže, obsluhy a údržby zariadení na
elektrický ohrev výhybiek
Úplná znalosť článkov: 45-57
E4
Úplná znalosť:
20–24; 48; 50
Informatívna znalosť:
1–4; 6–7; 15–17; 30–42
E8
Úplná znalosť:
15; 18; 41–43; 56–61
Informatívna znalosť:
1–7; 10–11; 16–17; 21–32; 40; 46–54; 66–76; 81–85; 90
1

1

E11 – Pravidlá prevádzky, obsluhy a údržby osvetlenia
vonkajších železničných priestranstiev
Úplná znalosť článkov:
51-53,62,64,71,72,75-77,80,81,112-116
Spolu Blok 1
2

47

Predpisy dopravcu

Spolu Blok 2
Teoretická príprava spolu:
Výcvik pred OS na pracovisku vlečky (dopravcu)
Odborná skúška

2

80

Príloha č. 4
Rozsahy znalostí pre OS č. 506
Pre činnosť: Dispečer, Výpravca vo vlečke

Blok
1

Názov časti/ Predpis/ §, časti, články
Všeobecné právne predpisy
Zákon NR SR č.513/2009 Z. z. o dráhach, Vyhlášky
MDPT SR č.205/2010 Z. z. o UTZ, Vyhláška MDPT SR
č.245/2010 Z. z, Vyhláška MDPT SR č.350/2010 Z. z, Vyhláška
MDPT SR č.351/2010 Z. z., OSV1
Z1- Pravidlá železničnej prevádzky
Úplná znalosť článkov:
5-22,24,26-29,31,33,35,37,39-51,54-64,66,87-91,94-96,
98-114,120,128-130,132,136,137,139-150,152-157,159,
160,168,174,176,179-188,190-194,196-204,206-210,212219,221-228,231,232,234,236-239,245-247,261,263-269,
275-278,280,281,283-286,289,290,293,294,300,301,303
1. odsek,304-308,310,311,318-336,338-346,349,351-354,
369-371,376,395-407,420-422,450-453,456-463,465,466,
469,471-476,481-488,491-492,494,497,506,508,536-538,
540,598-622,624-629,631-635,637-642,644,646-651,653663,665-669,672,674,675,677-684,686,687,689-691,693698,700-708,710-712,714-725,727-729,731,733,734,736743,745-752,754-756,773-778,788,790-794,808-811,813,
814,816-829,831-838,840-844,846-851,854-860,862-864,
866,867,869,870,872-883,885-903,905-910,912-920,922929,931-940,942-949,951-953,955-967,969-972,995,
1115, 119,1125,1128,1130,1131,1133,1134,1139,1140,
1142,1144,1146,1150-1154,1157,1158,1160-1174,11781185,1187,1188,1190-1206,1213-1215,1218,1220-1222,
1224,1225,1230-1233,1235-1238,1240-1256,1258-1262,
1264-1275,1277-1280,1282-1284,1286,1288-1291,12931297,1299,1311-1318,1330-1338,1340-1342,1344-1347,
1358,1360-1365,1368-1372,1375,1376,1378-1382,1384,
1387-1392,1397-1403,1405-1407,1412,1414,1417,1418,
1421,1422,1426,1427,1444,1445,1456,1457,1461,14791482,1484,1494
Prílohy: 1,2,5,6,8,9
3

Počet
hodín

5
44

Informatívna znalosť článkov:
1-3,68,69,71,72,115-117,121,123-126,133-135,161-166,
169-173,189,220,229,230,241-243,249-59,271,272,282,
295-299,314-316,350,358,360,388,390-92,423,424,426428,446,447,449,454,468,470,477,479,489,507,541,645,
664,732,974,1116-1118,1120-1124,1126,1127,1136,
1148,1149,1155,1156,1176,1208-1212,1216,1217,1257,
1326-1328,1339,1348,1352-1356,1366,1373,1374,1385,
1393,1395,1408-1410,1413,1415,1416,1495,1500
Pomôcky GVD
Z 7 – Mimoriadne zásielky
Úplná znalosť článkov:
1,3-7,8,9,11,12,18-24,27,31,35-49,50-55,60-73,77-87,90,
93,94,98,101
Prílohy: 1a,b,2-4,8,9,11,12a-c,14a-c,15,16,18
Z 10 – Pravidlá technickej prevádzky železničnej dopravnej cesty
Úplná znalosť článkov:
1-7,16-43,67-69,209-231,245,247,249-259
Z 12 - Železničné priecestia a priechody
Úplná znalosť článkov:
1-5,10-23,27-31,36-52,61-70,76-83,89-95,191,37-151,
157-163,236-244,251-256,261-263,269-272,277-284,326331,337,360,366-374
Prílohy: 1-10
Z 17 – Nehody a mimoriadne udalosti
Úplná znalosť článkov:
81,82,121,122,146,283
Príloha: 1
Informatívna znalosť článkov:
35, 54,104,123,124,127,131,196-198,263,308
D101/T101 Obsluha staničných zabezpečovacích zariadení
Úplná znalosť: 1–3; 7–16; 16/1; 17–37; 41–64; 71–138, 140,141;
151–177; 186–197;
206–207; 211–224;226– 261; 271–313; 321–328; 336–348; 361–
406; 411–432; 441–447;
451–482;491–504; 511–521; 526–540; 546–552; 560–564; 571–
602; 611–641; 645–654; 661–682; príloha 1–3; príloha 5,7.
Informatívna znalosť: príloha 4
Z 14
Vysvetlivky k predpisu Z 14:
1 – Len pre zamestnancov pracujúcich s rádiovými zariadeniami.
2 – Len pre zamestnancov používajúcich mobilné elektronické
komunikačné služby, koncové zariadenia mobilných
komunikačných služieb a koncové zariadenia mobilnej
komunikácie a zariadení ICT.
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3 – Len pre vedúcich zamestnancov zodpovedných za správu a
prevádzku rádiových zariadení.
4 – Len pre zamestnancov používajúcich elektronickú poštu.
5 – Len pre zamestnancov riadiacich zamestnancov pracujúcich
so zariadeniami GSM–R.
6 – Len pre zamestnancov vykonávajúcich údržbu, správu a
kontrolu zariadení GSM–R.
7 – Len pre zamestnancov pracujúcich so zariadeniami, ktoré
majú záznamové zariadenie hovorov.
Úplná znalosť:
1; 5; 14; 23; 24; 29; 30 – 32; 392; 721; 751; 761; 984; 100 – 1074;
109 – 1114; 117 – 1204; Príloha č. 1: 1 – 12; 15 – 21; 31; Príloha
č. 21: 1; 4 –15; 36 – 43; Príloha č. 57: 9;10;
Informatívna znalosť: 2 – 4; 6; 12; 13; 16; 22; 25; 28; 29; 382; 40
– 422; 48; 53 – 583; 592; 60 – 843; 731; 75; 771; 974; 99 – 1084;
Príloha č. 1: 27; Príloha č. 57: 1 – 8
D102/T102 – Obsluha traťových zabezpečovacích zariadení
Úplná znalosť článkov:
1,3-13,126-134,136-149,154-162,177-180,185,187,188,
192-213
D106/T106 – Obsluha priecestných zabezpečovacích
zariadení
Úplná znalosť článkov:
1-12,14-86
Z 12
Úplná znalosť:
137–151; 157–163; 236–244; 251–256; 261–263; 269–272; 337;
360
Informatívna znalosť:
1–5; 10–23; 27–31; 36–52; 61–70; 76–83; 89–95; 191; 277–284;
326–331; 366–374; Príloha 1–10

1

D110/T110 – Obsluha spádoviskových zabezpečovacích
zariadení
Úplná znalosť článkov:
1,4-14,17-27,31-48,138-146,148-166,169-183
E 2 – Pravidlá montáže, obsluhy a údržby zariadení na
elektrický ohrev výhybiek
Úplná znalosť článkov:
45-57
E 4 – Pravidlá prevádzky náhradných zdrojov elektriny
Úplná znalosť článkov:
1-4,6-7,20-25,30-42,45-46,48,50
Informatívna znalosť článkov:
15-17, 45, 46
E8
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Úplná znalosť:
15; 18; 41–43; 56–61
Informatívna znalosť:
1–7; 10–11; 16–17; 21–32; 40; 46–54; 66–76; 81–85; 90
E11 – Pravidlá prevádzky, obsluhy a údržby osvetlenia
vonkajších železničných priestranstiev
Úplná znalosť článkov:
5-53,62,64,71,72,75-77,80,81,82,83,112-116,120
Zmluva AVV
Úplná znalosť článkov:
1-4,7-28
Prílohy: 4,9-11
Informatívna znalosť : Prílohy: 1-3,5-7
DP 4 – Výluková činnosť železníc SR
Úplná znalosť článkov:
1,2,6-10,14,21,25,33-35,40-43,48-53,56-66,69-80,83-85,
88-90,93-97,100-108,112-114,117-123,126,127,132-142,
145-150,153-169,172-175
Informatívna znalosť článkov:
Prílohy
DP 2 - Prevádzkový informačný systém
Úplná znalosť článkov:
51,60-68,70,76-84,95,106,108-109,126-130
Prílohy: 1,2,5,10,13
Informatívna znalosť článkov: 1-4,11-13,39,52,85,88,107,
149, Prílohy: 3,7-9,11,12,14
Spolu Blok 1
Predpisy dopravcu
Spolu Blok 2
Teoretická príprava spolu:
Výcvik pred OS na pracovisku vlečky (dopravcu)
Odborná skúška
Výcvik pred praktickou skúškou 11 zmien
Praktická skúška (adekvátne podľa predpisu Z 3)
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Príloha č. 4
Rozsahy znalostí pre OS č. 508
Pre činnosť: Majster stavieb a tratí vo vlečke, Zámočník koľajových
konštrukcií, Kontrolór trate vo vlečke

Blok

Názov časti/ Predpis/ §, časti, články
Všeobecné právne predpisy
Zákon NR SR č.513/2009 Z. z. o dráhach, Vyhlášky
MDPT SR č.205/2010 Z. z. o UTZ, Vyhláška MDPT SR č.245/2010
Z. z, Vyhláška MDPT SR č.350/2010 Z. z, Vyhláška MDPT SR
č.351/2010 Z. z., OSV1

5

8

Kurz prvej pomoci

1

Počet
hodín

Z 17 – Nehody a mimoriadne udalosti
1
Úplná znalosť článkov: 81,82,121,122,146,283
Príloha: 1
Informatívna znalosť článkov:
35,54,104,123,124,127,131,196-198,263,308
Z 1- Pravidlá železničnej prevádzky
24
Úplná znalosť článkov:
5-7,9,10-11,15-19,24,26,27-29,41-46,74-78,139-142,
143,144,145,147,149-150,152,153-157,159-166,168-174,
176, 179-194,196-204,206-210,261,280-282,289-290,
303 1. odsek,369,370,371,376-378,380,390-393,395,398-399,
401-402,404-407,412-413,420-424,426-428,449-450,
453, 456-458,489,491-492,494,512,519,561,565,
567-570,573-575,579,581-583,588-589,653,655-656,664,686,932,10001001,1008-1011,1041-1054,1056-1057,1059,1166,1184,1235-1238,12401241,1242,1243,1244,1246-1248, 1251,1257,1264,1265-1270,1312-1318,1344,
1421-1422, 1444-1445,1456,1461,1482
Informatívna znalosť článkov:
1-3,8,20,31,33,35,49-50,52,54-59,61,66,82-85,100-102,
121,123-126,128-130,132-136,177,234,236-239,245-247, 249-259,263265,267-269,271-272,284-285,293,304,372373,430-432,434-437,447-448,661
Príloha: 2
E 2 - Pravidlá montáže, obsluhy a údržby zariadení na elektrický
1
ohrev výhybiek
Úplná znalosť článkov:
1-8,10-11,15-18,60-66
Informatívna znalosť článkov:
20-41
7

TS 3 - Železničný zvršok
Úplná znalosť článkov:
67
Prvá časť čl.1,2,4,7,32-45,Druhá časť čl.2,12,13,Tretia
časť čl.2-10,13-15,18-23,25-37,40-53,Štvrtá časť čl.2,5-7, 2-15,
18-33,35-37,Piata časť čl.3-16,20-22,27,29,36,37,
Šiesta časť čl.2-4,12-17,20-26,29,30,Siedma časť
čl.2-4, 7,8,Ôsma časť čl.2,3,5,8-11,Deviata časť čl.2-5,
8-21,24-46,48,49,52-63,66-68,70-75,78-85, Desiata
časť čl.2-5,8-15,18-20,22-29,32-37,40-44, 47-53,
56-63, Jedenásta časť čl.2-5,8-16,19-22,25-31,
34-43,46-48,51-56,59-69,72-74,77-85,
Dvanásta časť čl.2-5,7-9,12-15,17,20,21,24-26,29-40,43-46,49-55,
58-62,
Trinásta časť čl.2-4,7-10
TS 3-1 – Práce na železničnom zvršku
4
Úplná znalosť článkov:
Celý predpis vrátane príloh
TS 3-2 – Bezstyková koľaj
19
Úplná znalosť:
čl. 27-36; 39-49; 51-60; 62-65; 68-72; 75-88; 91-104; 107; 110; 112128; 131-140; 143-150; 153- 159; 162- 166; 170-178; 181-184; 187189; 192-199; 202-205; 208- 213; Príloha 9-10; Príloha 14 čl. 1-5; 7-10;
13-21; Príloha 2-8; Príloha 11-13
S 3-3 – Chyby koľajníc
2
Úplná znalosť článkov:
Časť I. čl.13,17-20,24,26-27,30-42,44,47-50
TS 3-4 – Nedeštruktívne skúšanie koľajníc
2
Úplná znalosť článkov:
7-11,14-18,21-25,34-39,43,44,49,53,77-82,119–129
TS 3-5 – Zváranie koľajníc a súčastí železničného zvršku
2
Úplná znalosť článkov:
Celý predpis
TS 4 - Železničný spodok
16
čl. 1, 11 – 30, 31 – 50, 51–55, 61, 63 – 67, 175 – 176, 178, 181 –
182, 188, 199 – 201, 233 – 243, 248 – 250, 255 – 256, 261 – 262,
269 – 282, 283 – 285, 308, 311 –333, 336 – 362, 364, 366 – 367,
371 – 395, 396 – 410
Informatívna znalosť článkov:
Zoznam použitých pojmov, zoznam použitých skratiek a značiek, čl.
2 – 10, 56 – 60, 62, 68 – 174, 177, 179– 180, 183 – 187, 189 – 198,
202 – 232, 244 – 247, 251 – 254, 257 – 260, 263 –268, 286 – 307,
309 – 310, 334 – 335, 363, 365, 368 – 370, Prílohy č. 1 – 29
S 5 – Správa železničných mostných objektov
8
Úplná znalosť článkov:
1-11,37-68,80-83
VM 1 – Prevádzkové činnosti zamestnancov ŽSR s koľajovými
1
8

vozidlami
Úplná znalosť článkov:
149-158
Informatívna znalosť článkov:
SR 103/3(S) – Výkresy materiálu pre železničný zvršok - koľaj,
SR 103-4(S) – Meranie a vyhodnocovanie geometrickej polohy
koľaje meracím vozňom GPK
Úplná znalosť článkov:
STN 05 0601, STN 05 0610, STN 05 0630, STN 05 0650,
STN 07 8304, STN 73 6360-1, STN 73 6360-2, STN 73 6380,
STN 34 3108, STN 34 3109, STN 69 0012, Časť: I.,II.,III. A, IV. D,
Príloha časť I-IV, STN 27 0143,Časť I.,
II. A,B,H
Z 10 – Pravidlá technickej prevádzky železničnej dopravnej
cesty
Úplná znalosť článkov:
1-7,16-43,67-69,209-231,245,247,249-259
Z 12 - Železničné priecestia a priechody
Úplná znalosť článkov:
14-70,89-95,101-131,137-185,191-231,236-272,277-311,
326-362,366-374
Prílohy: 1,3,6,10 Informatívna znalosť článkov: 1-13,
76-83
Prílohy: 2,4,5,7,8,9
SPOLU BLOK 1
Predpisy dopravcu
Spolu Blok 2
Teoretická príprava spolu:
Výcvik pred OS na pracovisku vlečky (dopravcu)
Odborná skúška
Výcvik pred praktickou skúškou 120 hodín
Praktická skúška (adekvátne podľa predpisu Z 3)
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Príloha č. 4
Rozsahy znalostí pre OS č. 510
Pre činnosť: Vozmajster vo vlečke

Blok

Názov časti/ Predpis/ §, časti, články
Všeobecné právne predpisy
Zákon NR SR č.513/2009 Z. z. o dráhach, Vyhlášky
MDPT SR č.205/2010 Z. z. o UTZ, Vyhláška MDPT SR č.245/2010
Z. z, Vyhláška MDPT SR č.350/2010 Z. z, Vyhláška MDPT SR
č.351/2010 Z. z., OSV1
Z 17 – Nehody a mimoriadne udalosti Úplná
znalosť článkov: 81,82,121,122,146,283
Príloha: 1

1

Zmluva AVV
Úplná znalosť článkov:
textová časť; Kapitola I,II,III; Príloha 9,10,11
Z 7 – Mimoriadne zásielky
Úplná znalosť článkov:
1,3,4,10,24,27,28,31,33,35,37,40,42,45,48,50-58,90,93,98, príloha –
1a,11,12a,15,16
Prílohy: 1a,2,12a,15,16
Konštrukcia ŽKV
SR 15 (V) – Popis bŕzd železničných vozidiel
Úplná znalosť článkov:
Prvá časť čl.1–5,Druhá časť čl.7,8,13,14,18,20,22,23,26-53,5976,Štvrtá časť čl.206– 234,263–297,Piata časť čl.298-305
VM 1 – Prevádzkové činnosti zamestnancov ŽSR s koľajovými
vozidlami
Úplná znalosť článkov:
76-80,82-83,85-88,97-101,105-108,113,120-123,149-158
Prílohy: 1,3,5,9,11,12
Nakladacie predpisy zv.1, zv. 2 – úplná znalosť
Z1- Pravidlá železničnej prevádzky
Úplná znalosť článkov:
5-7,9,11,15-19,24,26,27,43,139,144,147,284-285,293,314316,369,370,404-407,412,456-460,
481-482,565,579,686,1190,1199,1241-1244,1257,12641270,1306,1308-1309,1312-1318,
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Počet
hodín
5

1

12

2

8
8

8

8
9

1330-1334,1336-1340,1344-1352,1355-1356,1412-1418,14201422,1426-1427,1443-1446,1456,1457,1461,1466-1471,14771481,1484-1488,1494-14997,1500
Prílohy: 2,3
SPOLU BLOK 1
Predpisy dopravcu
Spolu Blok 2
Teoretická príprava spolu:
Výcvik pred OS na pracovisku vlečky (dopravcu)
Odborná skúška

11

61

56

Príloha č. 5
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