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ROZHODNUTIE 
 

DOPRAVNÝ ÚRAD 
 

poveruje 
 

podľa § 103 ods. 2 písm. g) bod prvý 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 I v oddiele Sa, vložka číslo 2652/B  zastúpenú 

predsedom predstavenstva Ing. Petrom Fodrekom, PhD. 

    
posudzovaním technickej dokumentácie 

 
v rozsahu podľa § 16 ods. 3, a to: 

  
posudzovaním technickej dokumentácie pre nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel, 

koľajníc a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

Podmienky platnosti poverenia 

 

1. Poverenie je vydané pre: PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. – INŠPEKČNÝ ORGÁN. 

 

2. Rozsah vydaného poverenia je upresnený na posudzovanie technickej dokumentácie  

pre nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových mostných a mostom 

podobných dráhových konštrukcií v rozsahu podľa § 4 a prílohy č. 2 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. 

 

3. Posudzovanie technickej dokumentácie bude vykonávané a vyhodnocované podľa všeobecne 

platných zásad a podmienok daných technickými normami pre uvedenú oblasť. 

 

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

a technických pravidiel platných pre túto činnosť. 

 

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

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

 

6. Záznamy (doklady) z vykonania posúdenia technickej dokumentácie musia zaručiť 

reprodukovateľnosť a výsledky posudzovania musia byť doručené do 14-tich pracovných dní 

nasledujúceho mesiaca bezpečnostnému orgánu (Dopravný úrad). 

 

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

 

8. Odborne spôsobilé osoby na posudzovanie technickej dokumentácie pre nedeštruktívne skúšanie 

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

sú pracovníci s odbornou spôsobilosťou na vykonávanie kontroly činnosti v nedeštruktívnom 

skúšaní:  

 

- Ing. Vladimír Simonides – ev. č. osvedčenia 0117-18/D-NDT s platnosťou do 28.11.2023 

- Ing. Andrea Škulavíková, PhD. – ev. č. osvedčenia 0175-18/D-NDT s platnosťou do 28.11.2023 

 

9. Pracovník bezpečnostného orgánu má právo zúčastniť sa výkonu posudzovania technickej 

dokumentácie. 

 

10. 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.  

 

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

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

 

12. Pre zaistenie nezávislosti a nestrannosti posudzovanie dokumentácie v zmysle tohto poverenia 

nesmie byť vykonávané u spoločnosti, s ktorými má žiadateľ iný obchodný vzťah alebo vykonáva 

činnosti podľa iných rozhodnutí o poverení vydaných Dopravným úradom. Uvedené platí aj  

pre spoločnosti s personálnymi alebo organizačnými väzbami na uvedenú spoločnosť.  

 

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. 
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Poverenie sa vydáva na dobu určitú :                            do 30. apríla 2022 

 

Evidenčné číslo Poverenia :                                             P – D/01 – 2021 – 16 

 

 

Odôvodnenie: 

 

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

listom zn.: 227/3/21, zo dňa 19.02.2021 Dopravný úrad o vydanie poverenia na posudzovanie technickej 

dokumentácie  podľa § 103 ods. 2 písm. g) bod prvý zákona o dráhach na vykonávanie určených činností 

podľa §16 ods. 3 a to na nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových mostných  

a mostom podobných dráhových konštrukcií, strojnotechnologických podsystémov lanových dráh 

a oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení. 

 

Žiadateľ vlastní osvedčenia o akreditácii č. P-041 vydané Slovenskou národnou akreditačnou službou 

(ďalej len „SNAS“) na vykonávanie certifikácie výrobkov a procesov v zmysle normy STN EN 

ISO/IEC 17065 platné do 21.08.2023 v oblasti určených technických zariadení tlakových, procesov 

zvárania určených technických zariadení tlakových, železničných aplikácií a železničných koľajových 

vozidiel. 

 

Žiadateľ má spracované a zavedené akreditované systémy pre certifikáciu výrobkov a procesov,  ďalej 

boli predložené doklady o kvalifikácii odborne spôsobilých zamestnancov na vykonávanie daných 

činností s osvedčením odbornej spôsobilosti podľa § 18 zákona o dráhach. 

 

Žiadateľ doplnil svoju žiadosť o kópiu žiadosti na SNAS o akreditačnú službu na rozšírenie rozsahu 

akreditácie o oblasť posudzovania technickej dokumentácie na nedeštruktívne skúšanie. Žiadosť bola 

na SNAS zaslaná 09.04.2021. 

 

Platnosť Poverenia úrad obmedzil do 30.04.2022 z dôvodu čiastočného nesplnenia podmienok 

stanovených platnou legislatívou na požadovaný rozsah a špecifikáciu činností uvedených v žiadosti 

podľa § 32a ods. 1 písm. b) 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 15.03.2021 a 29.04.2021. 

 

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, MBA 

                                                                                                                      riaditeľ divízie dráh  

                                                                                                                     a dopravy na dráhach 

 

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

                                                    e-mail: igor.camaj@nsat.sk  

 

 

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa:  .............................. 
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