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

Č. sp.: 15378/2021/OUTZ-0006/Dz

Bratislava 23.08.2021

ROZHODNUTIE
Dopravný úrad (ďalej len „úrad“)

poveruje
podľa § 103 ods. (2) písm. g) prvý bod 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 s obchodným menom
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
IČO: 35 852 216
so sídlom Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, zapísanú v Obchodnom registri Slovenskej republiky
u Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 28235/B zo dňa zápisu 19.02.2003,
zastúpenú konateľom Ing. Branislavom Chmelom
vykonávaním
posudzovania technickej dokumentácie a overovania a schvaľovania spôsobilosti
určených technických zariadení elektrických na prevádzku a v prevádzke
podľa § 16 ods. (3) zákona o dráhach.

Podmienky platnosti poverenia:
Posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených
technických zariadení (ďalej len „UTZ“) elektrických, zariadení na ochranu
pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny a na ochranu pred negatívnymi účinkami
spätných trakčných prúdov podľa § 16 ods. (1) zákona o dráhach v rozsahu:
-

elektrických podľa špecifikácie určených technických zariadení § 1 ods. (1) písm. a),
§ 2 a prílohy č. 1, časť 5, vyhlášky MDPT SR 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.“)
v rozsahu:
a) E1 – Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia
napätia,
b) E2 – Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC
vrátane,
c) E3 – Trakčné napájacie a spínacie stanice železničných dráh,
d) E3a - Trakčné napájacie a spínacie stanice električkových, trolejbusových
a špeciálnych dráh,
e) E4 – Trakčné vedenie železničných dráh,
f) E4a – Trakčné vedenie električkových, trolejbusových a špeciálnych dráh, prívodná
koľajnica metra,
g) E5 – Elektrické zariadenia napájané z trakčného vedenia,
h) E6 – Elektrické zariadenia dráhových vozidiel železničných dráh vrátane vozňov
a traťových mechanizmov,
i) E6a – Elektrické zariadenia dráhových vozidiel električkových, trolejbusových
a špeciálnych dráh vrátane vozňov a traťových mechanizmov,
j) E7– Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia,
k) E8 – Elektrické zariadenia lanových dráh,
l) E9 – Náhradné zdroje elektriny na prevádzkovanie dráhy,
m) E10 – Skúšobne elektrických zariadení dráh,
n) E11 – Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny,
o) E12 – Zariadenia na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných
prúdov,
p) E13 – Elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, výbušných
plynných atmosfér (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pred účinkami
atmosférickej a statickej elektriny.

1.

Posudzovanie technickej dokumentácie a overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených
technických zariadení elektrických bude vykonávané v zmysle dokumentácie systému
zabezpečenia kvality: „Inšpekčný postup č. Q – 091 Postup pri inšpekciách určených
technických zariadení elektrických na dráhach“, účinný od 05.05.2021, vydanie 1.

2.

Posudzovanie technickej dokumentácie a overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených
technických zariadení elektrických bude vykonávané a vyhodnocované v rozsahu podľa
internej smernice „Návod č. N – Q – 091/1 Posudzovanie technickej dokumentácie
elektrických zariadení na dráhach“, účinná od 01.02.2021, vydanie 1 a „Návod č. N – Q –
091/2 Posudzovanie elektrických zariadení na dráhach Úradné skúšky“, účinný
od 01.02.2021, vydanie 1 a „Návod č. N – Q – 091/3 Úradné skúšky elektrických zariadení
lanových dráh“, účinný od 05.05.2021, vydanie 1.
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3.

Pri činnosti overovania plnenia požiadaviek 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, nezávislé, úplne
a objektívne a výsledky musia byť dokladované, uložené podľa definovaného času
a spôsobom zamedzujúcim zneužitiu.

5.

Protokoly z posudzovania technickej dokumentácie a schvaľovania spôsobilosti UTZ
musia jednoznačne špecifikovať spôsobilosť na prevádzku v zmysle § 16 ods. 2 zákona
o dráhach a § 5 vyhlášky č. 205/2020 Z. z. Evidencia z posudzovania technickej
dokumentácie UTZ musí obsahovať údaje o technickej dokumentácii, údaje
o predkladateľovi technickej dokumentácie a odborné stanovisko. Evidencia
o schvaľovaní spôsobilosti UTZ musí obsahovať údaje o UTZ a výsledok schvaľovania.
Uvedené evidencie za príslušný mesiac musia byť doručené do 7 pracovných dní
nasledujúceho mesiaca bezpečnostnému orgánu (DOPRAVNÝ ÚRAD).

6.

Poverená právnická osoba musí dodržiavať všetky relevantné požiadavky legislatívy SR.

7.

Odborne spôsobilé osoby poverené poverenou právnickou osobou na vykonávanie
posudzovania technickej dokumentácie a schvaľovania spôsobilosti na určených
technických zariadeniach:
- Ing. Juraj Ševc, osvedčenie ev. č. 0434-20/D-E1,E2,E3,E4,E4a,E5,E6,E6a,E7,
E8,E9,E10,E11,E12,E13(RT),
- Ing. Vladimír Kodus, osvedčenie, ev. č. 0387-19/D-E2,E11(RT), ev. č. 0418-19/DE4a,E5,E6(RT),
- Jaroslav Takáč, osvedčenie, ev. č. 0405-19/D-E2,E9,E11(RT), ev. č. 0406-19/DE1,E3,E10,E13(RT), ev. č. 0407-19/D-E4,E5,E12(RT).

8.

Poverená právnická osoba oznámi 14 dní vopred elektronickou formou bezpečnostnému
orgánu na adresu Jan.Drozd@nsat.sk termín, miesto konania, názov a sídlo spoločnosti,
u ktorej sa bude vykonávať overovanie. 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.
11. 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 obmedzení
rozsahu vydaného poverenia alebo o jeho zrušenie.
Poverenie sa vydáva na dobu určitú:

do 19. 08. 2024

Evidenčné číslo poverenia:

P – E/03 – 2021-16
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Odôvodnenie:
Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o. podala žiadosť č. 13.980.401 dňa 04.08.2021
na Dopravný úrad o vydanie poverenia na vykonávanie posudzovania technickej dokumentácie
a overovania a schvaľovania spôsobilosti určených technických zariadení elektrických
na prevádzku a v prevádzke.
Žiadateľ predložil kópiu Osvedčenia o akreditácii č. I-008 vydaného Slovenskou
národnou akreditačnou službou zo dňa 21.07.2021, ktoré osvedčuje, že TÜV SÜD Slovakia
s.r.o. je spôsobilý ako inšpekčný orgán typu A. Platnosť akreditácie je do 19.08.2024.
Žiadateľ má spracovaný a zavedený systém manažérstva inšpekčného orgánu,
technologické postupy pre vykonávanie kontrol, inšpekcií, prehliadok, skúšok a posudzovania
technickej dokumentácie určených technických zariadení. Určujúcim dokumentom je
„Smernica riaditeľa č. Q – 027 Postup vykonávania inšpekčnej činnosti“, účinná od 01.02.2021,
vydanie 3.
Ďalej boli predložené doklady o kvalifikácii odborne spôsobilých osôb na vykonávanie
daných činností a doklady o ich nestrannosti, pracovnoprávnom vzťahu a zoznam STN.
Overenie spôsobilosti bolo vykonané dokumentačne úradom v dňoch 16.08. –
19.08.2021.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať rozklad na Dopravný úrad, Letisko M. R.
Štefánika, 823 05 Bratislava v lehote 15 dní od doručenia v súlade s § 111 ods. 3 zákona
o dráhach. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ing. Ivan Škoda, EUR ING, MBA
riaditeľ divízie dráh
a dopravy na dráhach

Za správnosť: Ing. Ján Drozd, tel.: 02/48777401
e-mail: jan.drozd@nsat.sk
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa: ............................
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