
 

 

 

 

 

 

 

 

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 ods. 2 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

 

 pre 

 

obchodné meno:                   Rail Workshop, s.r.o.  

 

IČO:                                                            52 961 711 

   

sídlo:                     Šalviová 878/40, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov 
 

 

 

na zváranie dráhových vozidiel. 
  

 

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

 

Oprávnenie je vydané na základe žiadosti spoločnosti AVDOP s. r. o., zn. 167/2022/AVDOP,  

zo dňa 19. 04. 2022 a Inšpekčnej správy č. 6/2022/AVDOP-Ce/ZV/PO zo dňa 08. 04. 2022 

a dodatku k inšpekčnej správe č. 6/2022/AVDOP-Ce/ZV/PO zo dňa 15. 05. 2022 z overenia 

splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností, vykonaného poverenou právnickou 

osobou AVDOP s. r. o. 
 

 

Platnosť oprávnenia: do 25. 05. 2025 
 

 

Evidenčné číslo: Zv – 12/2022 
 

Bratislava 25. 05. 2022 

 
Číslo spisu: 12751/2022/OUTZ-0008 

 

 

 

       Ing. Ivan Škoda, EUR ING, MBA 

         riaditeľ divízie dráh a dopravy na dráhach 
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Príloha č. 1  Oprávnenia ev. číslo: Zv  – 12/2022 

 

Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí v súlade  

s ustanoveniami STN EN 15085-2 a zodpovedá rozsahu certifikačnej úrovne CL3. 
 

Miesto vykonávania žiadaných činností:  

Pracovisko Koľajná 7683, 831 06 Bratislava - Rača 
 

Oblasť použitia: zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí.  
 

Rozsah oprávnenia: 

Metóda zvárania podľa  EN 

ISO 4063 

Materiálová skupina podľa TNI CEN 

ISO/TR 15608 
Rozmery Poznámky 

111, 135 1.1, 1.2 V rozsahu WPQR - 

 

Zodpovedný zváračský dozor: Norbert Kočiš, (EWT) 

Rovnoprávny zástupca zváračského dozoru:    nepožaduje sa 

Ďalší zváračský dozor: nepožaduje sa. 
 

1. Pri činnosti podľa tohto Oprávnenia musia byť dodržané všetky ustanovenia noriem, 

predpisov a technických pravidiel platných pre túto činnosť. 
 

2. Dokumentácia pre zváranie koľajových vozidiel musí byť zaslaná k posúdeniu v rozsahu 

podľa platnej legislatívy. 
 

3. Na zváranie bude použitý iba základný a prídavný materiál predpísaný schválenou 

technickou dokumentáciou a schválenými technologickými postupmi. Použitý materiál  

musí mať inšpekčný certifikát podľa STN EN 10204:2005. 
 

4. Bude vykonávaná stála kontrola a evidencia vykonávaných prác a bude sa viesť predpísaná 

dokumentácia. 
 

5. Všetky činnosti v rozsahu vydaného oprávnenia budú vykonávať iba oprávnení pracovníci 

s predpísanou kvalifikáciou.  
 

6. Dodávateľské činnosti, ktoré sú v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určenými činnosťami,  

musia byť vykonávané subjektmi s Oprávnením vydaným Dopravným úradom. 

 

Upozornenie:   
 

Každá zmena, ktorá ovplyvní základné podmienky činnosti podľa tohto Oprávnenia,  

musí byť odsúhlasená Dopravným úradom. 
 

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

nedodržiavanie podmienok tohto Oprávnenia, začne konanie o obmedzenie rozsahu Oprávnenia 

alebo o jeho zrušenie. 

 

Bratislava 25. 05. 2022 
 

Spracoval:  Ing. Igor Čamaj 

e-mail: igor.camaj@nsat.sk  
tel.: +421417010503 
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