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Problematika rušňovodičov (1/4)

Register preukazov rušňovodičov

§ 27a zákona č. 514/2009 Z. z. 
o doprave na dráhach

➢ prenos údajov o rušňovodičovi
do PIS ŽSR

➢ monitorovanie pracovného
času rušňovodiča



➢ Vystavované harmonizované doplnkové osvedčenia 
(HDO/doplnkové osvědčení strojvedoucího) pre rušňovodičov 
bez potrebných náležitostí – vzor správne vystaveného HDO sa 
nachádza na webovom sídle Dopravného úradu
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Problematika rušňovodičov (3/4)



➢ Rušňovodič musí mať počas výkonu práce rušňovodiča preukaz 
rušňovodiča a platné HDO pri sebe; HDO musí byť vystavené 
tým železničným podnikom, ktorého vlak rušňovodič vedie.

➢ V registri držiteľov preukazov rušňovodičov sa vedú údaje 
v rozsahu podľa spoločnej špecifikácie Európskej komisie 
vrátane údajov o vzniku a zániku pracovnoprávneho vzťahu 
rušňovodiča – t. j. každý železničný podnik vykonávajúci 
železničnú dopravu na území SR je povinný oznámiť 
Dopravnému úradu údaje o svojich rušňovodičoch, ktorých 
na vedenie vlakov využíva v SR.
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➢ Zásada pohraničných staníc = jednotné bezpečnostné osvedčenie 
platné bez rozšírenia oblasti prevádzky

➢ V prípade, že neexistujú dohody o prevádzke cez hranice, žiadateľ musí 
požiadať o oblasť prevádzky vzťahujúcu sa na druhý členský štát

➢ Pohraničné stanice môžu taktiež zahŕňať oblasť infraštruktúry 
(pohraničný úsek), pre ktorú je vhodné dosiahnuť dohodu

SK

CZ

SK

➢ Žiadosť na NSA alebo do Agentúry
➢ Jednotné bezpečnostné osvedčenie

pokrýva SK + pohraničné stanice

➢ Žiadosť do Agentúry
➢ Jednotné bezpečnostné 

osvedčenie pokrýva SK + CZ

CZ

Pohraničné stanice (1/2)



Prevádzka železničného podniku iba
v jednom členskom štáte?

Podanie žiadosti do Agentúry
nie je povinnéÁNO

NIE

Podanie žiadosti do Agentúry
je povinné

NIE

NIE

ÁNO

ÁNO

Podanie žiadosti do Agentúry
nie je povinné

Podanie žiadosti do Agentúry  
nie je povinné

Prevádzka železničného podniku iba v 
jednom členskom státe + do pohraničných 

staníc v susednom členskom štáte?

Prevádzka železničného podniku iba v 
jednom členskom štáte + má dohodu o 

partnerstve s certifikovaným železničným 
podnikom v inom členskom štáte?

Podmienky:
• podpísaná cezhraničná dohoda alebo
• ad-hoc dohoda medzi vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi
• + konzultácie s príslušným vnútroštátnym bezpečnostným orgánom

• prevádzka založená na dohodách o partnerstve, ktoré majú 
byť spravované prostredníctvom systému riadenia bezpečnosti 
oboch železničných podnikov

• schopnosť riadiť takúto prevádzku musí byť posúdená 
bezpečnostným certifikačným orgánom
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➢ Nesprávne definovaná oblasť prevádzky

➢ Nesprávne zvolený povoľujúci subjekt

➢ Neuvedenie konkrétnych pohraničných staníc

➢ Nerešpektovanie nových požiadaviek na systém riadenia 
bezpečnosti

➢ Nepriložené požadované dokumenty (predpisy, smernice, ...)

➢ Nevyplnená tabuľka zaraďovania TSI OPE

➢ Neposkytnuté dôkazy o zisťovaní príčin nehôd a nehodových 
udalostí a o vykonávaných interných auditoch

➢ Neposkytnuté informácie o zmenách počas platnosti (J)BO

➢ Neznalosť práce s OSS a denníkom problémov v OSS

Najčastejšie problémy pri žiadosti o JBO



http://drahy.nsat.sk/bezpecnost-na-zeleznicnych-specialnych-a-
lanovych-drahach/bezpecnostne-osvedcenia/postup-pre-

slovenskych-dopravcov/

➢ Postup Dopravného úradu č. 5/2021 – pre žiadateľov pri podávaní žiadosti 
o vydanie jednotného bezpečnostného osvedčenia

➢ Príručka pre žiadateľov pre prácu so systémom jednotného miesta kontaktu 
(OSS)

➢ Rýchly návod pre žiadateľov ako podať žiadosť o jednotné bezpečnostné 
osvedčenie cez systém jednotného miesta kontaktu (OSS)

➢ Rýchly návod pre žiadateľov ako pracovať s denníkom problémov cez 
systém jednotného miesta kontaktu (OSS)

➢ Rýchly návod pre bezpečnostný orgán ako pracovať s denníkom problémov 
pri ich vyhodnocovaní cez systém jednotného miesta kontaktu (OSS)

Návody a príručky pre žiadateľov o JBO



Jednotné miesto kontaktu (One-Stop Shop)

Podanie žiadosti

➢ prostredníctvom jednotného miesta kontaktu
na webovom sídle Agentúry

https://oss.era.europa.eu/logon.html



Testovacie prostredie (One-Stop Shop)

https://oss-uat.test-era.europa.eu/oss/

➢ Toto prostredie je skúšobným prostredím

➢ Nemusí byť trvale k dispozícií a môže sa mierne líšiť
od produkčného prostredia OSS

➢ Žiadatelia sa môžu zaregistrovať v tomto prostredí OSS
za účelom precvičenia si práce v OSS

Prihlasovací e-mail: oss.test.sk@gmail.com

Heslo: Slovakia2021

https://oss-uat.test-era.europa.eu/oss/


Školenie z obsluhy OSS

Termíny a adresa pre prihlásenie (v anglickom jazyku)

oss.training@era.europa.eu

Obsluha OSS pre žiadateľov o vydanie jednotného bezpečnostného osvedčenia

➢ 06. 10. 2021 – 10:00 – 16:00 (webinár)

Obsluha OSS pre žiadateľov o povoľovanie železničných vozidiel

➢ 05. 10. 2021 – 10:00 – 16:00 (webinár)

mailto:oss.training@era.europa.eu


Detailné informácie

Webové sídlo Dopravného úradu

http://drahy.nsat.sk



Ďakujeme Vám za pozornosť !
Ivan.Skoda@nsat.sk

Marek.Valentyni@nsat.sk


