
 

 

 

 

 

 
  

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 

 

 

 
Č. sp. 08299/2022/OUTZ-0010                                                                                Bratislava 02. 03. 2022 

 
 

 

R O Z H O D N U T I E  
 

DOPRAVNÝ ÚRAD 
 

 

p o v e r u j e  
 

 

podľa § 103 ods. 2 písm. g) bod druhý 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: 

 

 

Obchodné meno:    PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 

IČO:    35 805 609 

 

 

so sídlom Kopčianska 14, 851 01 Bratislava zapísanú v Obchodnom registri Slovenskej republiky 

vedenom Okresným súdom Bratislava 1 v oddiele Sa, vložka číslo 2652/B, zastúpenú predsedom 

predstavenstva Ing. Petrom Fodrekom, PhD. 

 

 
overovaním splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností 

 
v rozsahu podľa § 17 ods. 1 písm. b) a ods. 3 zákona o dráhach, a to: 

 
overovaním splnenia požiadaviek právnických osôb na vykonávanie určených činností na zváranie 

dráhových vozidiel, oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií, 

strojnotechnologických podsystémov lanových dráh a oceľových konštrukcií zdvíhacích 

zariadení. 

 

 

 

 



 

 

 

Podmienky platnosti poverenia 

 

1. Rozsah vydaného poverenia je upresnený na overovanie plnenia požiadaviek na zváranie oceľových 

mostných a mostom podobných dráhových konštrukcii, dráhových vozidiel,  

strojnotechnologických podsystémov lanových dráh a oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení 

v zmysle systému riadenia kvality spoločnosti PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. – INŠPEKČNÝ ORGÁN. 

 

2. Overovanie splnenia požiadaviek právnických osôb bude vykonávané a vyhodnocované v rozsahu 

podľa dokumentovaného systému riadenia kvality INŠPEKČNÉHO ORGÁNU a príslušných 

predpisov, technologických postupov a technických noriem relevantných pre overované určené 

činnosti. 

 

3. Poverená právnická osoba musí dodržiavať všetky relevantné požiadavky legislatívy SR.  

Pri činnosti podľa tohto Poverenia musia byť dodržané všetky ustanovenia noriem, predpisov 

a technických pravidiel platných pre túto činnosť.  

 

4. Činnosti podľa tohto poverenia musia byť vykonávané nestranne, úplne a objektívne a výsledky 

musia byť dokladované, uložené podľa definovaného času a spôsobom zamedzujúcim zneužitiu. 

 

5. Záznamy z vykonania overovania musia zaručiť reprodukovateľnosť overovania a záver inšpekčnej 

správy musí jednoznačne špecifikovať odporučenie pre udelenie Oprávnenia. Záverečné stanovisko 

s kladným výsledkom môže byť žiadateľovi udelené len v prípade splnenia podmienok § 17 ods. 4 

zákona o dráhach. Inšpekčná správa z overovania musí byť doručená do 7 dní od ukončenia 

overovania overovanej organizácie bezpečnostnému orgánu (Dopravný úrad). 

 

6. V prípade udelenia kladného záverečného stanoviska inšpekčnej správy poverená právnická osoba 

upovedomí žiadateľa o oprávnenie, že je v ďalšom konaní s Dopravným úradom vo veci vydania 

oprávnenia v zmysle § 14 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „správny poriadok“) účastníkom konania. 

 

7. Odborne spôsobilé osoby na overovanie splnenia požiadaviek právnických osôb na vykonávanie 

určených činností na zváranie dráhových vozidiel, oceľových mostných a mostom podobných 

dráhových konštrukcii, strojnotechnologických podsystémov lanových dráh a oceľových 

konštrukcií zdvíhacích zariadení sú pracovníci s odbornou spôsobilosťou na vykonávanie kontroly 

činnosti vo zváraní: 

 

- Ing. Vladimír Simonides – ev. č. osvedčenia 0044-2022/D-Zv s platnosťou do 11.02.2027 

- Ing. Andrea Ľubiščáková, PhD. – ev. č. osv. 0045-2022/D-Zv s platnosťou do 11.02.2027 

 

8. Poverená právnická osoba oznámi elektronickou formou bezpečnostnému orgánu na e-mailovú 

adresu utz@nsat.sk termín, miesto konania, názov a sídlo spoločnosti, u ktorej sa bude vykonávať 

overovanie v min. 14-dňovom predstihu. Pracovník bezpečnostného orgánu má právo zúčastniť sa 

výkonu overovania. 

 

9. 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 

 

10. Držiteľ poverenia oznámi bezpečnostnému orgánu zmeny skutočností, ktoré boli rozhodujúce  

pre vydanie poverenia do 15 dní odo dňa, kedy ku zmenám došlo. 
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Upozornenie: 

 

Činnosti podľa tohto poverenia podliehajú dozoru Dopravného úradu. V prípade zistenia nekvalitného 

vykonávania predmetnej činnosti, resp. v prípade, že nebude splnená niektorá z hore uvedených 

podmienok, bezpečnostný orgán začne konanie o obmedzenie rozsahu vydaného poverenia  

alebo o jeho zrušenie. 

 

Poverenie sa vydáva na dobu určitú:      do 21. augusta 2023 

 

Evidenčné číslo Poverenia:        P – Zv/01 – 2022 – 17 

 

 

O d ô v o d n e n i e  

 

Právnická osoba PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. so sídlom Kopčianska 14, 851 01 Bratislava, požiadala 

listom zn.: 104/300/22, zo dňa 27. 01. 2022 Dopravný úrad o vydanie poverenia  

na overovanie splnenia požiadaviek právnických osôb v zmysle § 103 ods. 2 písm. g) bod druhý zákona 

o dráhach na vykonávanie určených činností podľa §17 ods. 1 písm. b) a to na zváranie dráhových 

vozidiel, koľajníc, oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií, 

strojnotechnologických podsystémov lanových dráh a oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení. 

 

Žiadateľ vlastí Osvedčenie o akreditácii č. P-041 na činnosť inšpekčného orgánu typu A podľa ISO/IEC 

170265:2012 platné do 21.08.2023 v oblasti overovania splnenia požiadaviek na vykonávanie určených 

činností v oblasti určených technických zariadení a určených činností. 

 

Žiadateľ má spracovaný a zavedený systém manažérstva inšpekčného orgánu, technologické postupy 

pre vykonávanie kontrol, inšpekcii, prehliadok a skúšok určených technických zariadení a určených 

činností. Určujúcim dokumentom je „Príručka systému manažérstva inšpekčného orgánu podľa STN EN 

ISO/IEC 17065 : 2012“. Ďalej boli predložené doklady o kvalifikácii odborne spôsobilých osôb  

na vykonávanie daných činností, doklady o ich pracovnoprávnom vzťahu, vyhlásenia o dodržiavaní 

dôvernosti a nestrannosti. 

 

Platnosť Poverenia úrad obmedzil do 21.08.2023 z dôvodu doby platnosti akreditácie udelenej 

akreditačným orgánom v súlade s požiadavkami podľa § 32a ods. 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. 

 

Overenie spôsobilosti bolo vykonané dokumentačne úradom dňa 01. 03. 2022 a 02. 03. 2022. 

 

P o u č e n i e  

 

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, MBA 

                                                                                   riaditeľ divízie dráh a dopravy na dráhach 
 

Za správnosť : Ing. Igor Čamaj, tel.: +421417010503 

e-mail: igor.camaj@nsat.sk,  utz@nsat.sk 
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