DOPRAVNÝ ÚRAD
LETISKO M. R. ŠTEFÁNIKA, 823 05 BRATISLAVA
TRANSPORT AUTHORITY
M. R. STEFANIK AIRPORT, 823 05 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

OPRÁVNENIE
vydané podľa § 17 ods. 2 zákona č. 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:
sídlo:

Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s.
Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen

IČO:

31 615 783

na zváranie dráhových vozidiel.
Rozsah a podmienky oprávnenia sú uvedené v prílohe č. 1 tohto oprávnenia.
Oprávnenie je vydané na základe žiadosti zn.: 011/2022/VH spoločnosti Železničné opravovne
a strojárne Zvolen, a.s., 960 03 Zvolen zo dňa 25. 03. 2022 a inšpekčnej správy číslo: RA 22 001
ZV OSO zo dňa 18. 03. 2022 z overenia splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností
podľa § 17 zákona o dráhach, vykonaného poverenou právnickou osobou IDO, s.r.o.,
J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen.
Platnosť oprávnenia: do 25. 04. 2025
Evidenčné číslo: Zv – 8/2022
Bratislava 25. 04. 2022
č. spisu: 10713/2022/OUTZ-0002

Ing. Ivan Škoda, EUR ING, MBA
riaditeľ divízie dráh a dopravy na dráhach
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Príloha č. 1 Oprávnenia evidenčné číslo Zv – 8/2022:
Rozsah:
Zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich súčastí s certifikačnou
úrovňou CL 1 podľa ustanovení STN EN 15085-2:2021 na druhy činnosti: D, P, M, S a zváranie
električiek podľa ustanovení STN EN 3834-2:2006.
Metódy zvárania podľa
STN EN ISO 4063

111, 131, 135, 141, 311

Materiálová skupina podľa
TNI CEN ISO/TR 15608

1.1, 1.2, 2.2, 3.1, 8.1, 23.1
hrúbky v rozsahu certifikátov zváračov a schválených
špecifických postupov zvárania (WPQR)

Zodpovedný zváračský dozor: Ing. Ľubica Martinská (IWE/EWE)
Zástupca zodpovedného zváračského dozoru: Ing. Marián Marcinek (IWE)
Ďalší zváračský dozor: Ján Sadovský (IWS), Peter Gonda (IWP), Jozef Záruba (IWP).
Ďalšie podmienky:
- pri činnosti podľa tohto oprávnenia musia byť dodržané všetky ustanovenia noriem,
právnych predpisov a technických pravidiel platných pre túto činnosť,
- technologická dokumentácia zvárania ŽKV musí byť posúdená poverenou právnickou
osobou podľa § 4 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.“),
- na zváranie bude použitý iba základný a prídavný materiál predpísaný schválenou
technickou a technologickou dokumentáciou; použitý materiál musí mať inšpekčný
certifikát podľa EN 10204,
- vykonávanie určených činností musí byť vykonávané zamestnávanými osobami
s platnou kvalifikáciou pre túto činnosť a osobami s odbornou spôsobilosťou
na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach podľa § 18 zákona o dráhach
a § 29a vyhlášky č. 205/2010 Z. z.,
- bude vykonávaná stála kontrola prípravných, zváračských a kontrolných prác a bude
sa viesť predpísaná dokumentácia,
- činnosti zabezpečované v rámci kooperácie inými subjektami akceptovať len
od fyzických alebo právnických osôb, ktoré sú oprávnené vykonávať predmetné určené
činnosti podľa § 17 ods. 2 zákona o dráhach,
- zváranie ŽKV a električiek zabezpečovať podľa stavu zistenom pri preskúmavaní odbornej
spôsobilosti poverenou právnickou osobou,
- každá zmena, ktorá ovplyvní základné podmienky činnosti podľa tohto oprávnenia,
musí byť odsúhlasená Dopravným úradom.
Upozornenie:
Ak bezpečnostný orgán zistí pri zváraní ŽKV a električiek závažné nedostatky, alebo zistí
nedodržiavanie podmienok tohto oprávnenia, začne konanie o obmedzení rozsahu oprávnenia
alebo o jeho zrušení.
Bratislava 25. 04. 2022
spracoval: Ing. Karol Šeliga, štátny radca
tel.: +421 55 720 4878
e-mail: karol.seliga@nsat.sk
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