
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
pre 

 
obchodné meno:   Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s. 
   
 sídlo:             Môťovská cesta 259/11,   960 03 Zvolen 
 
IČO:            31 615 783 
 
 

 montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, revízie a skúšky 
určených technických zariadení tlakových 

 
 
Rozsah a podmienky oprávnenia sú uvedené v prílohe č. 1 tohto oprávnenia. 
 
Oprávnenie je vydané na základe žiadosti č. 077/R/2018 spoločnosti RICoS, a. s. 
Švermova č.2, 038 61 Vrútky zo dňa 11.12.2018 a inšpekčnej správy z overenia splnenia 
požiadaviek na vykonávanie určených činností podľa zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach 
zo dňa 27. 11. 2018, č. j.: 005/2018-RICoS-K/RA vykonanej poverenou právnickou 
osobou RICoS, a. s., Švermova č.2, 038 61 Vrútky. 
 

Platnosť oprávnenia: do 11.03.2022 
 

Evidenčné číslo: K – 3/2019 
 
Bratislava  11. 03. 2019 
č.spisu: 07913/2019/OUTZ-0002 

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



 
 
Príloha č.1 Oprávnenia evidenčné číslo K – 3/2019: 

 
Rozsah: 
Oprávnenie platí na vykonávanie montáží, opráv, údržieb, rekonštrukcií, revízií a skúšok 
určených technických zariadení tlakových v rozsahu prílohy č.1, časť 3 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. 
o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených 
technických zariadeniach :  
 
K 1 – parné kotly rušňové na dráhových vozidlách : 

 oprava prehrievačových článkov 
 výmena žiarových a dymových rúr kotla 
 úprava koncov rúr a priváranie nástavkov rúr 
 opravy trhlín stien skriňového a valcového kotla zváraním formou záplaty 
 opravy trhlín krížov trubkovníc zváraním 
 odstraňovanie netesností kotlových rúr zavalcovaním a zavarením zo strany kúreniska 
 odstraňovanie netesností rozperiek a stropných rozpier zváraním 
 oprava miestnej korózie tlakových stien kotla naváraním 
 oprava varných rúr a varníkov 
 výmena rozperiek skriňového kotla 

 
K 6 – vzduchojemy dráhových hnacích vozidiel, traťových strojov 
K 7 – vzduchojemy ťahaných koľajových vozidiel 
K 8 – tlakové nádoby stabilné 
 
podmienky upresňujúce rozsah: 
materiál podľa TNI CEN ISO/TR 15608 : podskupiny 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 8.1, 23.1  
spôsob zvárania podľa STN EN ISO 4063: 111, 131, 135, 141, 311 
 
Obmedzenia: 
 opravy a rekonštrukcie sú neprípustné na vzduchojemoch vyrobených podľa EN 286. 

 
Ďalšie podmienky: 
 pri činnosti podľa tohto oprávnenia musia byť dodržané všetky ustanovenia noriem,   

predpisov a technických pravidiel platných pre túto činnosť, 
 technologické postupy opráv a rekonštrukcií parných rušňových kotlov zváraním formou 

záplaty musia byť odsúhlasené v zmysle platných predpisov, 
 na zváranie sa použije iba základný a prídavný materiál s dokladovaným hutným atestom a 

predpísaný schválenou technickou dokumentáciou a technologickými postupmi, 
 žiadané činnosti budú vykonávať iba pracovníci, ktorí majú platnú kvalifikáciu pre túto 

činnosť, 
 bude vykonávaná stála kontrola prípravných, zváračských a dokončovacích prác a bude 

vedená predpísaná dokumentácia, 
  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, alebo zistí 
nedodržiavanie podmienok tohto oprávnenia, začne konanie o obmedzenie rozsahu oprávnenia 
alebo o jeho zrušenie.  
  
 
Košice  11. 03. 2019  
spracoval: Ing. Karol Šeliga
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