
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 

OPRÁVNENIE 
 

vydané podľa § 17 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:           TATRAVAGÓNKA a.s. 

   

 sídlo:            Štefánikova 887/53,  058 01 Poprad 

 

IČO:                               31 699 847 

 

 

na montáž, opravy a rekonštrukcie 

 určených technických zariadení tlakových. 

 
Rozsah a podmienky oprávnenia sú uvedené v prílohe č. 1 tohto oprávnenia. 
 

Oprávnenie na vykonávanie určených činností podľa zákona o dráhach je udelené na základe 

inšpekčnej správy zaslanej poverenou právnickou osobou RICoS, a. s., Švermova č. 2, 038 61 

Vrútky, č. j.: 005/2020-RICoS-K/RA, zo dňa 18.12.2020. Správa bola Dopravným úradom 

zaevidovaná dňa 12. 01. 2021 pod číslom 00592/2021. 

 

Platnosť oprávnenia: do 08. 02. 2024 

 

Evidenčné číslo: T – 2/2021 
 

Bratislava  08. 02. 2021 
č. spisu: 05250/2021/OUTZ-0003 

 

 

                  Ing. Ivan Škoda, EUR ING, MBA 

                                         riaditeľ divízie dráh  

          a dopravy na dráhach 



 
Príloha č. 1 oprávnenia evidenčné číslo T – 2/2021: 

 
 Rozsah pre pracovisko - TATRAVAGÓNKA a.s., Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad: 
 

montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení tlakových v rozsahu prílohy 

č. 1, časti 3 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 

205/2010 Z. z.“): 
 

T 7 - nádoby cisternových vozňov, cisternových kontajnerov a cisternových výmenných  

          nadstavieb s tlakovým vyprázdňovaním určených na prepravu bezpečných látok  

          a sypkých hmôt 

T 8 - nádoby určené na dopravu nebezpečných látok triedy 2, 3, 4, 5, 6, 8 a 9 podľa  

          predpisu RID okrem látok v p. č. 15, 16 a brómu 

T 11 - nádoby cisternových vozňov, cisternových kontajnerov a cisternových výmenných  

          nadstavieb s vnútornou gumovou výstelkou 
 

skupiny základných materiálov podľa STN CR ISO 15 608: 1, 8  

spôsoby  zvárania podľa STN EN ISO 4063: 111, 121, 135, 136, 141 

 

 Rozsah pre pracovisko - TATRAVAGÓNKA a.s., Prevádzkareň Trebišov,  

                                           Kpt. Nálepku, 2561/47, 075 20 Trebišov: 
 

montáž určených technických zariadení tlakových v rozsahu prílohy č. 1, časti 3 vyhlášky 

205/2010 Z. z.:  T 4 – vzduchojemy ťahaných koľajových vozidiel 

 

Ďalšie podmienky: 

- pri činnosti podľa tohto oprávnenia musia byť dodržané všetky ustanovenia noriem,  

predpisov a technických pravidiel platných pre túto činnosť, 

- technická dokumentácia určených technických zariadení tlakových musí byť posúdená 

podľa § 4 vyhlášky 205/2010 Z. z.,  

- 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, 

- 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, 

- bude vykonávaná stála kontrola a evidencia vykonávaných prác a bude vedená 

predpísaná dokumentácia, 

- vykonávanie určených činností zabezpečovať podľa stavu zistenom pri preskúmavaní 

odbornej spôsobilosti poverenou právnickou osobou, 

- každá zmena, ktorá ovplyvní základné podmienky činnosti podľa tohto oprávnenia, 

musí byť odsúhlasená v zmysle platných predpisov. 

 

Upozornenie:  

Ak bezpečnostný orgán zistí závažné nedostatky pri vykonávaní určených činností, ktoré 

môžu mať vplyv na bezpečnosť prevádzky určených technických zariadení tlakových, alebo 

zistí nedodržiavanie podmienok oprávnenia, začne konanie o obmedzení rozsahu oprávnenia 

alebo o jeho zrušení.   

  

Košice  08. 02. 2021  

spracoval: Ing. Karol Šeliga, e-mail: karol.seliga@nsat.sk, mobil: +421 948156049 


