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ROZHODNUTIE 

O POVERENÍ PRÁVNICKEJ OSOBY VYKONÁVANÍM SKÚŠOK DRÁHOVÝCH VOZIDIEL 

 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako 

príslušný správny orgán podľa § 102 ods. 1 písm. q) bodu 5. zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o dráhach“) 

POVERUJE PRÁVNICKÚ OSOBU 

Výskumný ústav dopravný, a. s. 

so sídlom Veľký diel 3323, 010 08 Žilina, IČO 36402672 

do 30. 11. 2022 

VYKONÁVANÍM SKÚŠOK DRÁHOVÝCH VOZIDIEL 

ŽELEZNIČNÝCH DRÁH 

v nasledujúcom rozsahu: 

skúšky na overenie zhody s vnútroštátnymi predpismi podľa § 81b ods. 1 zákona o dráhach 

v súlade s prílohou osvedčenia o akreditácii č. P-001, vydaného Slovenskou národnou 

akreditačnou službou 15. 6. 2020. 

 

PODMIENKY PLATNOSTI ROZHODNUTIA: 

1. Poverená právnická osoba zabezpečí kvalitný a nestranný výkon predmetných činností 

podľa stanovených skúšobných postupov vlastnými odborne spôsobilými 

zamestnancami alebo zmluvne prostredníctvom oprávnených skúšobní, ak na konkrétnu 

skúšku nie je technicky vybavená. 

2. Poverená právnická osoba má po celý čas platnosti poverenia platné osvedčenie 

o akreditácii. 



Č. 28982/2020/SŽDD/82503  2 
  

  +421 2 594 94 414 IČO: 30416094   Mario.Kovac@mindop.sk 

3. Poverená právnická osoba zabezpečí ochranu údajov týkajúcich sa oprávnených 

záujmov žiadateľa o výkon činnosti. Zamestnanci poverenej právnickej osoby 

zachovajú voči tretím osobám mlčanlivosť o skutočnostiach súvisiacich s predmetom 

činnosti. 

4. Zamestnanci poverenej právnickej osoby zodpovední za výkon skúšok budú viesť 

podrobné záznamy o priebehu skúšok, o sprievodných javoch, o vstupných 

a odvodených údajoch a o použitom prístrojovom vybavení. Záznamy o každej skúške 

budú obsahovať také údaje, aby bolo možné skúšku opakovať za rovnakých podmienok. 

V záznamoch o skúške budú uvedené mená osôb zúčastnených na príprave skúšky a na 

vlastnej skúške. 

5. O výsledku každej skúšky v súlade s osvedčením o akreditácii č. P-001 bude 

vyhotovený protokol, obsahujúci údaje podľa technickej normy v rozsahu 

akreditovaných skúšok. Ak je pre výsledok skúšky technickými predpismi stanovený 

parameter alebo vlastnosť, bude uvedený v protokole včítane vyhodnotenia overovanej 

zhody. Protokol neobsahuje žiadne odporúčania vyplývajúce z výsledku skúšky. 

6. Protokoly zo skúšok budú podpisovať tieto osoby: 

 Ing. Michal Kais, zástupca riaditeľa divízie certifikácie, skúšobníctva a 

interoperability; 

 Ing. Vladimír Majerík, vedúci certifikačného orgánu pre výrobky. 

Osoby sú zodpovedné za riadenie a kvalitu činností vyplývajúcich z poverenia 

v rozsahu svojho funkčného zariadenia a uznanej odbornej spôsobilosti. 

7. Originály záznamov a protokolov zo skúšok budú archivované najmenej 10 rokov od 

ukončenia kalendárneho roku, v ktorom boli skúšky vykonané. 

8. Pri vykonávaní skúšok dráhových vozidiel budú činnosti súvisiace s používaním dráhy 

vykonávané so súhlasom prevádzkovateľa dráhy a zabezpečené osobami 

s požadovanou odbornou spôsobilosťou. 

9. Ak ministerstvo zistí, že poverená právnická osoba porušuje právne predpisy, neplní 

stanovené podmienky, nezamestnáva odborne spôsobilé osoby, nezabezpečuje ich 

odborný rast, neudržuje v riadnom stave a nemodernizuje prístrojovú základňu, zmení 

predmet činnosti alebo právne usporiadanie, účinnosť poverenia pozastaví alebo 

poverenie zruší. 

 

ODÔVODNENIE: 

Žiadosti predloženej listom z 23. 9. 2020 bolo vyhovené v plnom rozsahu. 

Správny poplatok za vydanie poverenia na vykonávanie skúšok dráhových vozidiel vo 

výške 200 € podľa položky č. 70 písm. p) sadzobníka zákona č. 145/1995 Z. z. o  správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov žiadateľ uhradil e-kolkom 5. 10. 2020. 
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POUČENIE: 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné v lehote 15 dní odo dňa doručenia podať rozklad na 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (§ 61 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov). Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych 

opravných prostriedkov. 

 

 

 

       Ing. Ján Farkaš 

          generálny riaditeľ sekcie 

 

 

 

DORUČÍ SA:  

Výskumný ústav dopravný, a. s. 

Veľký diel 3323, 010 08 Žilina 

 

NA VEDOMIE: 

Dopravný úrad, Divízia dráh a dopravy na dráhach 

Letisko Milana Rastislava Štefánika, 823 05 Bratislava 


