
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

 
 
 
č. spisu: 09986/2021/OUTZ -0003/Še                                                              Bratislava 18. 05. 2021 

 
ROZHODNUTIE 

 

Dopravný úrad ako príslušný orgán na poverenie organizácií v súlade s ustanoveniami 

6.7, 6.8, 6.9 a 6.10 Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru 

(RID), uvedeného v prílohe C k dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COFIF), 

prijatého v Berne 9. mája 1980 a oznámeného vyhláškou ministra zahraničných veci ČSSR  

č. 8/1998 Zb. v znení protokolu 1999 o zmene Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave 

(COFIF) z 9. mája 1980 a doplnkov oznámených Ministerstvom zahraničných veci č. 165/2010 

Z. z. (ďalej len „RID“): 
  

poveruje 
 

právnickú osobu s obchodným menom: 

 

Technická inšpekcia, a.s.   IČO 36 653 004 
 

so sídlom Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, zapísanú v Obchodnom registri Slovenskej 

republiky vedenom Okresným súdom Bratislava I, v oddiele Sa, vložka číslo 3919/B  zastúpenú 

predsedom predstavenstva spoločnosti Ing. Dušanom Pernišom 

 
vykonávaním činnosti schvaľujúceho a inšpekčného orgánu   

 

podľa kapitoly 6.7, 6.8, 6.9 a 6.10 a v súlade s oddielom 1.8.6 RID.  
 

 

Podmienky platnosti: 
 

1. Poverenie sa vzťahuje na schvaľovanie konštrukčného typu (typové schválenie), skúšky 

pred prvým uvedením do prevádzky, periodické skúšky, predbežné skúšky, mimoriadne 

skúšky a označovanie tlakových zariadení určených na dopravu nebezpečných látok tried 

2, 3, 4, 5, 6, 8 a 9 podľa RID: 
 

a) prenosné nádrže, určené na prepravu látok triedy 2 až 9 (okrem triedy 7), 

b) UN viacčlánkové kontajnery na plyn (MEGC),  

c) viacčlánkové kontajnery na plyn (MEGC),  

d) podtlakové nádrže na odpad, 

e) nádoby cisternových železničných vozňov, 

 

 



 

 

 

f) nádržkové kontajnery, 

g) nádoby batériových vozňov, 

h) nádržkové vymeniteľné nadstavby, 

i) snímateľné cisterny, 

j) nádržkové vymeniteľné nadstavby z vystužených plastov (FRP), 

k) nádržkové kontajnery z vystužených plastov (FRP). 

 

2. Poverenie sa vzťahuje na zariadenia a činnosti podľa kapitoly 6.7, 6.8, 6.9 a 6.10 RID,  

na ktoré je poverenie umožnené uvedeným predpisom. Práva príslušného orgánu týmto 

poverením nie sú dotknuté. 

 

3. Poverenie sa nevzťahuje na ustanovenia v pôsobnosti zákona č. 254/2011 Z. z.  

o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

 

4. Poverená inšpekčná organizácia musí mať pred realizáciou schválenia konštrukčného typu 

realizované postupy tohto schválenia podľa 1.8.7.2 RID. Ak nový konštrukčný typ 

vyhovuje všetkým platným ustanovením, vydá osvedčenie o schválení konštrukčného  typu 

podľa 1.8.7.2.3 a relevantných ustanovení kapitol 6.7, 6.8, 6.9 a 6.10 RID. Kópia 

osvedčenia musí byť doručená na Dopravný úrad. 

 

5. Na vykonávanie skúšok pred prvým uvedením do prevádzky, periodických skúšok, 

predbežných skúšok a mimoriadnych skúšok musí poverená inšpekčná organizácia 

používať postupy posudzovania zhody uvedené v oddiele 1.8.7.4 a 1.8.7.5 a príslušných 

ustanovení kapitol 6.7, 6.8, 6.9 a 6.10. 

 

6. Predmetné činnosti musia byť vykonávané len nediskriminačným spôsobom a musí byť 

zabezpečená nestrannosť a nezávislosť pri dodržiavaní príslušných ustanovení častí 1 a 6 

RID, súvisiacich právnych a technických predpisov a technických noriem.  

 

7. Administratívny dozor nad vykonávaním predmetných poverených činností vykonáva 

príslušný orgán podľa oddielu 1.8.6. RID. Poverená právnická osoba oznámi elektronickou 

formou príslušnému orgánu termín,  miesto konania, názov a sídlo spoločnosti, u ktorej sa 

bude činnosť podľa tohto rozhodnutia vykonávať. 

 

8. Činnosti uvedené v prvej podmienke môžu vykonávať len zamestnanci poverovanej 

právnickej osoby s odbornou spôsobilosťou uznanou hlavným príslušným orgánom.  

Pri vykonávaní činnosti môžu používať len pečiatky a razidlá, ktorých vzory sú uvedené 

v zozname znalcov Centrálneho úradu OTIF. Zoznam odborne spôsobilých zamestnancov 

(znalcov) môže byť upravovaný len so súhlasom hlavného príslušného orgánu Slovenskej 

republiky. 

 

9. Ak sa pri administratívnom dozore poverenej organizácie zistí, že nespĺňa podmienky tohto 

rozhodnutia, alebo nedodržiava postupy uvedené v ustanoveniach RID, bude v súlade  

s ustanoveniami odseku 1.8.6.6. RID predmetné poverenie obmedzené resp. zrušené. 

Držiteľ poverenia oznámi príslušnému orgánu zmeny skutočností, ktoré boli rozhodujúce 

pre vydanie poverenia do 15 dní odo dňa, kedy ku zmenám došlo. 

  
 

Rozhodnutie sa vydáva na dobu určitú:                            do  21. mája 2024 

 

Evidenčné číslo Rozhodnutia:                                             P – RID – 01 -  2021 
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Odôvodnenie: 

 

         Štatutárny zástupca spoločnosti Technická inšpekcia, a.s. Bratislava požiadal listom  

č. 515/5,0/2021-Pr zo dňa 29.03.2021 o vydanie poverenia na výkon činnosti schvaľujúceho 

a inšpekčného organu a na schválenie znalcov pre vykonávanie činnosti podľa časti 6 RID. 

Žiadateľ v žiadosti deklaruje nemennosť podmienok Poverenia P – RID – 01 - 2020. Na podnet 

Dopravného úradu bola žiadosť následne doplnená, vrátane príloh. 

 

Z dôvodu, že tlakové nádoby (fľaše, trubice, tlakové sudy a pod.) a obaly na stlačený 

plyn sú začlenené do kapitoly 6.2 RID, boli následne z výrokovej časti tohto rozhodnutia 

vyňaté. Zoznam odborne spôsobilých zamestnancov aktualizuje hlavný príslušný orgán. 

 

Príslušný orgán na základe predložených dokladov a s ohľadom na zachovanie 

nepretržitého pokračovania vykonávanej činnosti žiadateľa rozhodol tak, ako je uvedené  

vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie: 

 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať rozklad na Dopravný úrad v lehote 15 dní  

odo dňa jeho doručenia v súlade s ustanovením § 61 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ivan Škoda, EUR ING, MBA 

                                         riaditeľ divízie dráh  

                                                                                                         a dopravy na dráhach  

         
 
 
Doručí sa:    

Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 

 
Na vedomie: 

2.) MDaV SR, Námestie slobody č. 6  P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava                                                                        
 

Za správnosť: Ing. Karol Šeliga, tel.: 055/720 4878, Karol.Seliga@nsat.sk 

 
 

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa:  ............................ 
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