
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

D O P R A V N Ý  Ú R A D  
LETISKO M. R. ŠTEFÁNIKA, 823 05  BRATISLAVA 

T R A N S P O R T  A U T H O R I T Y  
M. R. STEFANIK AIRPORT, 823 05  BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC 

 

 

O P R Á V N E N I E 
 
vydané podľa § 17 ods. 2  zákona 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dráhach“) 
 

pre   
 

obchodné meno:             Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s. 
 
          
sídlo:                                    Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen 
 

IČO:                                                          31 615 783 
 

Vykonávanie určených činností: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, revízie  
a skúšky určených technických zariadení elektrických. 

 
Rozsah a podmienky oprávnenia sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Oprávnenia. 
Oprávnenie je udelené na základe Inšpekčnej správy IDO, s.r.o., J. Jesenského 259/11, 
Zvolen  číslo RV_22_006_UTZE_OSO_2, zo dňa 14. 04. 2022. 
 

platnosť oprávnenia:  do 24. 05. 2025 
 

 
číslo: 13630/2022/OUTZ-004                                      Evidenčné číslo:    E – 29/2022  
 

Bratislava 24. 05. 2022 

  

 

 

 

 

 
                      Ing. Ivan Škoda, EUR ING, MBA 
                                                                         riaditeľ divízie dráh a dopravy na dráhach  
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Príloha č. 1 oprávnenia ev. číslo E–29/2022. 

Toto oprávnenie platí pre vykonávanie:   

 
1. Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických 

zariadení  elektrických na železničných dráhach podľa § 17 ods. 1 písm. a) 
zákona o dráhach a podľa vyhlášky Ministerstva dopravy pôšt 
a telekomunikácií 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  
č. 205/2010 Z. z.“): 
 
a) E7 – Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia 

v rozsahu: 
- rádiostanice na hnacích dráhových vozidlách, 
- vlakové zabezpečovacie zariadenia, 
- zariadenia ETCS. 
 

Podmienky oprávnenia, upresňujúce požiadavky určené na vykonávanie určených činností: 
 
Pre činnosti podľa tohto Oprávnenia musia byť dodržané podmienky: 

1. Technická dokumentácia, podľa ktorej je vykonávaná činnosť, musí zodpovedať 
Slovenským technickým normám, právnym predpisom, skutočnému vyhotoveniu 
elektrického zariadenia a stavu zisteného pri overovaní. 

2. Činnosti zabezpečované v rámci kooperácie inými subjektmi akceptovať  
len od právnických osôb, ktoré sú oprávnené vykonávať predmetné určené činnosti 
podľa § 17 ods. 2 zákona o dráhach. 

3. Vykonávanie určených činností musí byť vykonávané zamestnávanými osobami 
s odbornou spôsobilosťou na vykonávanie činností na určených technických 
zariadeniach podľa § 18 zákona o dráhach a § 22 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. 

4. Vykonávanie určených činností zabezpečovať podľa stavu zistenom  
pri preskúmavaní odbornej spôsobilosti a podmienok právnickej osoby  
na vykonávanie určených činností. 

5. Oznámiť bezpečnostnému orgánu zmeny skutočností, ktoré boli rozhodujúce  
na vydanie oprávnenia do 15 dní odo dňa, keď ku zmenám došlo. 

Upozornenie 
- Ak bezpečnostný orgán zistí závažné nedostatky pri vykonávaní určených činností, 

ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť prevádzky určených technických zariadení 
elektrických alebo na bezpečnosť prevádzky dráhy alebo dopravy na dráhe, 
alebo zistí nedodržiavanie podmienok oprávnenia, začne konanie o obmedzení 
rozsahu oprávnenia alebo o jeho zrušení. 
 

Za vydanie oprávnenia podľa osobitných predpisov na výkon určených činností  
v oblasti určených technických zariadení na dráhach bol zaplatený správny poplatok podľa 
položky 203 písm. a) sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z. z.  
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 26,-€ dňa 23. 05. 2022 
vo forme e-kolku. Žiadateľ si tým splnil svoju poplatkovú povinnosť v plnej výške.  

 

Bratislava 24. 05. 2022 
 
Spracovateľ: Ing. Ján Drozd, štátny radca odboru určených technických zariadení 
 
Ing. Ján Drozd 
jan.drozd@nsat.sk 
+421248777401 
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