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1. POUŽITÉ POJMY 
 
1.1. Dopravný úrad (ďalej len „úrad“) je orgán štátnej správy s celoslovenskou pôsobnos-

ťou pre oblasť dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby 
zriadený na základe zákona č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických ko-
munikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov. Dopravný úrad je od 1.1.2014 právnym nástupcom Úradu pre reguláciu želez-
ničnej dopravy, Leteckého úradu Slovenskej republiky a Štátnej plavebnej správy. 

1.2. Preukaz je doklad na vedenie hnacieho železničného vozidla alebo na vedenie dráho-
vého vozidla špeciálnej dráhy, ktorý sa vydáva v zmysle § 25 ods. 3 zákona o dráhach. 

1.3. Dráhové vozidlo je dopravný prostriedok s pohonom alebo bez neho určený na pohyb 
dráhových vozidiel na dráhe, prepravu osôb, zvierat a vecí, na vykonávanie činností sú-
visiacich s výstavbou a údržbou dráhy alebo s prevádzkovaním dráhy, vedený pri svo-
jom pohybe po dráhe.1) 

1.4. Špeciálna dráha je koľajová dráha na mestskú a prímestskú verejnú osobnú dopravu, 
najmä metro a mestské a prímestské rýchlodráhy, ako aj železničná dráha nezaústená do 
železničnej trate, ktorá slúži len miestnym alebo turistickým potrebám, najmä miestne 
úzkorozchodné dráhy. 2) 

1.5. Za účelom implementovania rodovej rovnosti v podmienkach úradu sa pod pomeno-
vaním funkcie v mužskom rode rozumie aj pomenovanie funkcie v ženskom rode, tým 
však nie sú dotknuté osoby ženského pohlavia. 

 
2.        VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 
2.1 Účel 

 
Tento postup zaručuje používanie jednotného postupu úradu pre žiadateľov o vydanie 
preukazu na vedenie hnacieho železničného vozidla a preukazu na vedenie hnacieho 
dráhového vozidla špeciálnej dráhy podľa § 25 ods. 3 zákona č. 513/2009 Z. z. 
o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
príslušných ustanovení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slo-
venskej republiky č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti 
a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „preukaz“).   
 

2.2 Súvisiaca legislatíva 
 

2.2.1 Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dráhach“). 

2.2.2 Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o doprave na dráhach“). 

                                                 
1) § 2 písm. a) vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 351/2010 Z. z. o 
dopravnom poriadku dráh. 
2) § 2 ods. 6 zákona č. 513/2009 Z. z.  o dráhach  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.    
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2.2.3 Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky               
č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôso-
bilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov. 

2.2.4 Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o správnych poplatkoch“). 

2.2.5 Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky             
č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh. 
 
 

2.3 Súvisiace formuláre 
 

DÚ/F013-D  -      Žiadosť o vydanie preukazu na vedenie hnacieho železničného 
vozidla 

DÚ/F014-D  -  Žiadosť o vydanie preukazu na vedenie hnacieho dráhového 
vozidla špeciálnej dráhy 

DÚ/F015-D  -  Vyhlásenie o ochrane osobných údajov 
DÚ/F016-D  -  Oznámenie o odobratí preukazu 

 

 

 
3. VYDÁVANIE PREUKAZU NA VEDENIE DRÁHOVÉHO  

VOZIDLA  
 
3.1 Preukaz 

 
3.1.1 Preukaz vydáva úrad, ako bezpečnostný orgán  na základe ustanovenia osobitného 

predpisu.3) 

3.1.2 Preukaz na vedenie hnacieho železničného vozidla v zmysle § 24 ods. 2 písm. b) až e) 
zákona o doprave na dráhach patrí osobe (vodičovi), ktorá pôsobí: 

- na tých častiach železničných tratí, ktoré sú pre obvyklú železničnú dopravu do-
časne uzavreté z dôvodu údržby, obnovy alebo modernizácie, 

- na železničnej sieti, ktorá je funkčne oddelená od ostatného železničného systému 
a zabezpečuje len mestské a prímestské dopravné služby, 

- na súkromnej infraštruktúre, ktorú jej majiteľ používa výlučne pre vlastnú náklad-
nú dopravu, 

- na vlečkách a na dráhach, ktoré nie sú zaústené do železničnej trate.4) 

3.1.3 Preukaz na vedenie dráhového vozidla špeciálnej dráhy v zmysle § 24 ods. 2 písm. a) 
zákona o doprave na dráhach patrí osobe (vodičovi), ktorá vedie hnacie dráhové vo-
zidlo na špeciálnej dráhe.5) 

 
 

                                                 
3) § 25 ods. 3 a § 103 zákona č. 513/2009 Z. z.  o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
4 ) § 24 ods. 2 písm. b) až písm. e) zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov. 
5 ) § 24 ods. 2 písm. a) zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov. 
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3.2 Požiadavky na získanie preukazu 
 

3.2.1 Preukaz vydá úrad tomu, kto splnil požiadavky podľa ustanovenia § 25 ods. 3 zákona 
o dráhach: 
a) má doklad o odbornej spôsobilosti na vedenie hnacieho železničného vozidla ale-

bo hnacieho vozidla na špeciálnej dráhe (ďalej len „osvedčenie o odbornej spôso-
bilosti"),  

b) je podľa výsledku lekárskej preventívnej prehliadky a psychologického vyšetrenia 
zdravotne a psychicky spôsobilý na vedenie hnacieho dráhového vozidla, 

c) dosiahol vek 
- 20 rokov, ak ide o vedenie hnacieho železničného vozidla a hnacieho dráho-

vého vozidla pre špeciálnu dráhu, 
- 19 rokov, ak ide o vedenie hnacieho dráhového vozidla na špeciálnej dráhe, na 

ktorej je obmedzená rýchlosť na 40 km/hod, alebo hnacieho železničného vo-
zidla na vlečke, 

- 18 rokov, ak ide o vedenie hnacieho dráhového vozidla na špeciálnej dráhe pri 
manipulačných jazdách, 

d) absolvoval úspešne výcvik a vykonal praktickú skúšku, 
e) je bezúhonný. 

3.2.2 Preukazy sa začnú vydávať pre nových vodičov od nadobudnutia účinnosti tohto po-
stupu. 

3.2.3 Úrad odporúča žiadateľovi požiadať o vydanie preukazu po najbližšom úspešnom 
absolvovaní periodickej odbornej skúšky. 
 

3.3 Predkladanie a obsah žiadosti 
 

3.3.1 Žiadosť o vydanie preukazu, jeho zmenu, obnovenie alebo vyhotovenie duplikátu 
môže podať uchádzač (vodič), alebo zamestnávateľ v jeho mene (ďalej len „žiada-
teľ").6) 

3.3.2 Žiadosť vo forme čitateľne vyplneného formulára (uvedené nižšie) spolu s príslušný-
mi priloženými dokumentmi doručí žiadateľ poštou alebo osobne na adresu sídla úra-
du – Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava alebo osobne na pra-
covisko divízie dráh a dopravy na dráhach – Prístavná 10, 821 09 Bratislava. 

Obsah žiadosti: 

3.3.3 PREUKAZ NA VEDENIE HNACIEHO ŽELEZNIČNÉHO VOZIDLA 

Pre účely vydania preukazu na vedenie hnacieho železničného vozidla odporúčame 
použiť formulár žiadosti uvedený v prílohe č. 1 (fomulár DÚ/F013-D).  

a) Žiadosť o prvé vydanie preukazu 

Prvým vydaním preukazu sa rozumie vydanie preukazu podľa § 25 zákona o drá-
hach. Vo formulári žiadosti žiadateľ označí rámček „Prvé vydanie" a priloží na-
sledovné doklady: 
- kópia platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti, 
- kópia lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti, 
- kópia posudku o psychickej spôsobilosti, 

                                                 
6 ) § 25 ods. 2 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
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- originál alebo overená kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako 3 me-
siace, 

- farebná fotografia tváre s rozmermi 30 x 35 mm, 
- podpísané vyhlásenie o ochrane osobných údajov (príloha č. 3 - fomulár 

DÚ/F015-D), 
- doklad o zaplatení správneho poplatku (podľa bodu 3.4 písm. a) tohto postu-

pu). 
 

b) Žiadosť o vykonanie zmeny v preukaze 

Ak dôjde k zmene niektorého z údajov v preukaze, žiadateľ požiada o vykonanie 
zmeny v preukaze. Pre účely vykonania zmeny v preukaze na vedenie hnacieho 
železničného vozidla odporúčame použiť formulár žiadosti uvedený v prílohe č. 1 
(fomulár DÚ/F013-D). Vo formulári žiadosti žiadateľ označí rámček „Zmena", 
uvedie dôvod zmeny a priloží nasledovné doklady: 
- doklad preukazujúci zmenu, 
- farebná fotografia tváre s rozmermi 30 x 35 mm, 
- doklad o zaplatení správneho poplatku (podľa bodu 3.4.2 písm. b) tohto postu-

pu). 
 

Pri prevzatí preukazu vydaného v dôsledku zmeny  držiteľ pôvodného preukazu 
doterajší preukaz odovzdá úradu. Platnosť preukazu vydaného v dôsledku zmeny 
ostáva rovnaká ako v pôvodnom preukaze. 

 
c) Žiadosť o obnovenie preukazu  

Platnosť preukazu je 10 rokov. Obnovením preukazu sa rozumie vydanie ďalšieho 
preukazu po uplynutí doby jeho platnosti. 

Úrad odporúča žiadateľovi v dostatočnom časovom predstihu, minimálne 30 dní 
pred koncom platnosti, podať žiadosť o obnovenie preukazu. Pre účely obnovenia 
preukazu na vedenie hnacieho železničného vozidla odporúčame použiť formulár 
žiadosti uvedený v prílohe č. 1 (fomulár DÚ/F013-D). Vo formulári žiadosti žiada-
teľ označí rámček „Obnovenie preukazu" a priloží nasledovné doklady: 
---- kópia platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti, 
---- kópia lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti, 
---- kópia posudku o psychickej spôsobilosti, 
---- originál alebo overená kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako 3 me-

siace, 
---- farebná fotografia tváre s rozmermi 30 x 35 mm, 
---- doklad o zaplatení správneho poplatku (podľa bodu 3.4.2 písm. a) tohto postu-

pu). 

d) Žiadosť o vydanie duplikátu preukazu 

Ak dôjde k strate, odcudzeniu, zničeniu alebo výraznému poškodeniu preukazu, 
žiadateľ požiada o vydanie duplikátu preukazu. Pre účely vydania duplikátu preu-
kazu na vedenie hnacieho železničného vozidla odporúčame použiť formulár 
žiadosti uvedený v prílohe č. 1 (fomulár DÚ/F013-D). Vo formulári žiadosti žiada-
teľ označí rámček „Vydanie duplikátu", uvedie dôvod žiadosti o duplikát (strata, 
krádež a pod.) a priloží nasledovné doklady: 
- písomné zdôvodnenie požiadavky na vydanie duplikátu preukazu, 
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- farebná fotografia tváre s rozmermi 30 x 35 mm, 
- čestné vyhlásenie o strate alebo o odcudzení preukazu (predloží sa len v prípa-

de, ak sa žiada o vydanie duplikátu z dôvodu straty a odcudzenia preukazu), 
- pôvodný preukaz (odovzdá sa len v prípade, ak sa žiada o vydanie duplikátu 

preukazu z dôvodu zničenia alebo výrazného poškodenia), 
- doklad o zaplatení správneho poplatku (podľa bodu 3.4.2 písm. c) alebo d) toh-

to postupu). 

Ak sa stratený alebo odcudzený preukaz, za ktorý bol vydaný duplikát neskôr nájde, 
držiteľ preukazu bezodkladne odovzdá takýto preukaz úradu. Platnosť vydaného dup-
likátu preukazu ostáva rovnaká ako bola uvedená v pôvodnom preukaze. 

3.3.4 PREUKAZ NA VEDENIE HNACIEHO DRÁHOVÉHO VOZIDLA ŠPECIÁLNEJ 
DRÁHY 

Pre účely vydania preukazu na vedenie hnacieho dráhového vozidla špeciálnej dráhy 
odporúčame použiť formulár žiadosti uvedený v prílohe č. 2 (fomulár DÚ/F014-D). 

a) Žiadosť o prvé vydanie preukazu 

Prvým vydaním preukazu sa rozumie vydanie preukazu podľa § 25 zákona o drá-
hach. Vo formulári žiadosti žiadateľ označí rámček „Prvé vydanie" a priloží na-
sledovné doklady: 
- kópia platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti, 
- kópia lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti, 
- kópia posudku o psychickej spôsobilosti, 
- originál alebo overená kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako 3 me-

siace, 
- farebná fotografia tváre s rozmermi 30 x 35 mm, 
- podpísané vyhlásenie o ochrane osobných údajov (príloha č. 3 - fomulár 

DÚ/F015-D), 
- doklad o zaplatení správneho poplatku (podľa bodu 3.4.2 písm. a) tohto postu-

pu). 

b) Žiadosť o vykonanie zmeny v preukaze 

Ak dôjde k zmene niektorého z údajov v preukaze, žiadateľ požiada o vykonanie 
zmeny v preukaze. Pre účely vykonania zmeny v preukaze na vedenie hnacieho 
dráhového vozidla špeciálnej dráhy odporúčame použiť formulár žiadosti uvedený 
v prílohe č. 2 (fomulár DÚ/F014-D). Vo formulári žiadosti žiadateľ označí rámček 
„Zmena", uvedie dôvod zmeny a priloží nasledovné doklady: 
- doklad preukazujúci zmenu, 
- farebná fotografia tváre s rozmermi 30 x 35 mm, 
- doklad o zaplatení správneho poplatku (podľa bodu 3.4.2 písm. b) tohto postu-

pu). 
 

Pri prevzatí preukazu vydaného v dôsledku zmeny držiteľ pôvodného preukazu  
doterajší preukaz odovzdá úradu. Platnosť preukazu vydaného v dôsledku zmeny 
ostáva rovnaká ako v pôvodnom preukaze. 
 

c) Žiadosť o obnovenie preukazu 

Platnosť preukazu je 10 rokov. Obnovením preukazu sa rozumie vydanie ďalšieho 
preukazu po uplynutí doby jeho platnosti. 
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Úrad odporúča žiadateľovi v dostatočnom časovom predstihu, minimálne 30 dní 
pred koncom platnosti, podať žiadosť o obnovenie preukazu. Pre účely obnovenia 
preukazu na vedenie hnacieho dráhového vozidla špeciálnej dráhy odporúčame 
použiť formulár žiadosti uvedený v prílohe č. 2 (fomulár DÚ/F014-D). Vo formu-
lári žiadosti žiadateľ označí rámček „Obnovenie preukazu" a priloží nasledovné 
doklady: 
- kópia platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti, 
- kópia lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti, 
- kópia posudku o psychickej spôsobilosti, 
- originál alebo overená kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako 3 me-

siace, 
- farebná fotografia tváre s rozmermi 30 x 35 mm, 
- doklad o zaplatení správneho poplatku (podľa bodu 3.4.2 písm. a) tohto postu-

pu).  
 

d) Žiadosť o vydanie duplikátu preukazu 
 
Ak dôjde k strate, odcudzeniu, zničeniu alebo výraznému poškodeniu preukazu, 
žiadateľ požiada o vydanie duplikátu preukazu. Pre účely vydania duplikátu preu-
kazu na vedenie hnacieho dráhového vozidla špeciálnej dráhy odporúčame použiť 
formulár žiadosti uvedený v prílohe č. 2 (fomulár DÚ/F014-D). Vo formulári žia-
dosti žiadateľ označí rámček „Vydanie duplikátu", uvedie dôvod žiadosti o dupli-
kát (strata, krádež a pod.) a priloží nasledovné doklady: 
- písomné zdôvodnenie požiadavky na vydanie duplikátu preukazu, 
- farebná fotografia tváre s rozmermi 30 x 35 mm, 
- čestné vyhlásenie o strate alebo o odcudzení preukazu (predloží sa len ak sa 

žiada o vydanie duplikátu z dôvodu straty a odcudzenia preukazu), 
- pôvodný preukaz (odovzdá sa len v prípade, ak sa žiada o vydanie duplikátu 

preukazu z dôvodu zničenia alebo výrazného poškodenia) 
- doklad o zaplatení správneho poplatku (podľa bodu 3.4.2 písm. c) alebo d) toh-

to postupu). 
Ak sa stratený príp. odcudzený preukaz, za ktorý bol vydaný duplikát neskôr ná-
jde, držiteľ preukazu  bezodkladne úradu odovzdá takýto preukaz . Platnosť vyda-
ného duplikátu preukazu ostáva rovnaká ako bola uvedená v pôvodnom preukaze. 
 

3.4 Správne poplatky 
 

3.4.1 Výška správnych poplatkov za príslušné úkony vykonané v súvislosti s preukazmi 
vyplýva zo sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona o správnych 
poplatkoch. 

3.4.2 Výška správneho poplatku je za: 
a) vydanie preukazu na vedenie dráhového vozidla ...................... položka 75 písm. a) 
b) vykonanie zmeny v preukaze na vedenie dráhového vozidla ... položka 75 písm. b) 
c) vydanie preukazu ako náhrady za zničený, stratený,  

odcudzený alebo poškodený preukaz ......................................... položka 6 písm. b) 
d) vydanie preukazu ako náhrady za stratený, zničený,  

odcudzený alebo poškodený preukaz opakovane v priebehu  
dvoch po sebe  nasledujúcich rokov  .......................................... položka 6 písm. d) 
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3.4.3 Správne poplatky budú uhrádzané formou e-kolkov, ktoré sa priložia k žiadosti o vy-
danie preukazu. 
Úhradu správneho poplatku je tiež možné uhradiť aj inými spôsobmi: 
- prevodom na účet úradu, 
- poštovou poukážkou, 
- v hotovosti v pokladni na sídle úradu, 
- platobnou kartou cez platobný terminál na sídle úradu. 

 
3.5 Posúdenie žiadosti a vydanie preukazu 

 
3.5.1 Úrad posúdi žiadosť a priložené dokumenty. Ak zistí, že podaná žiadosť nie je úplná, 

resp. nie je preukázané splnenie všetkých stanovených požiadaviek na vydanie preu-
kazu, vyzve žiadateľa, aby zistené nedostatky v stanovenej lehote odstránil. V prípade, 
ak žiadateľ nedostatky v stanovenej lehote neodstráni, úrad vydá rozhodnutie o zasta-
vení konania vo veci vydania preukazu.7) 

3.5.2 Ak je podaná žiadosť s priloženými dokumentmi úplná, úrad vydá preukaz do 30 dní 
odo dňa podania (doplnenia) žiadosti.8) 

3.5.3 Preukaz sa vydáva v jedinom origináli. 
 

3.6 Prevzatie (doručenie) preukazu 
 

3.6.1 Preukaz je možné prevziať osobne na sídle úradu, alebo doručiť poštou. Spôsob pre-
vzatia preukazu vyznačí žiadateľ vo formulári žiadosti. 

3.6.2 Osobné prevzatie: 
- individuálne žiadateľom, ktorý preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom, 
- splnomocneným zástupcom zamestnávateľa uchádzača, ktorý sa preukáže občian-

skym preukazom a písomným splnomocnením na prevzatie preukazu (preukazov) 
podpísaným štatutárnym zástupcom. 

3.6.3    Doručenie poštou: 
- na adresu uchádzača doporučene, 
- na adresu zamestnávateľa, ktorý uchádzača zamestnáva. 

3.6.4 Po prevzatí preukazu žiadateľ/splnomocnený zástupca doručí úradu  pôvodný preukaz 
(preukazy), ak sa preukaz vydáva podľa ustanovenia 3.3.3 písm. b) a d) a bodu 3.3.4 
písm. b) a d). 
 

3.7 Platnosť preukazu 
 

3.7.1 Preukaz vydáva úrad na dobu platnosti najviac 10 rokov a nestráca platnosť skonče-
ním pracovného pomeru, ani zmenou zamestnávateľa.9) 

3.7.2 Preukaz platí len na území Slovenskej republiky. 

3.7.3 Preukaz, ktorý nevydal úrad je neplatný. Preukaz je tiež neplatný, ak bola porušená 
jeho celistvosť, rozmer a uplynula doba platnosti. 

                                                 
7 ) § 30 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. 
8) § 25 ods. 2 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
9) § 25 ods. 2 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  
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3.8 Odobratie preukazu 
 

3.8.1 Ak zamestnávateľ držiteľa preukazu, príp. subjekt, ktorý ho najíma zistí, že držiteľ 
prestal byť bezúhonný, stratil zdravotnú spôsobilosť, psychickú alebo odbornú spôso-
bilosť, zabezpečí odobratie preukazu a jeho následné doručenie úradu. Tlačivo ozná-
menia o odobratí preukazu je uvedené v prílohe č. 4 (fomulár DÚ/F016-D). 

3.8.2 Pre opätovné získanie preukazu musí uchádzač preukázať splnenie stanovených po-
žiadaviek pre získanie preukazu uvedených v bode 3.2. 

 
3.9 Evidencia preukazov 

 
3.9.1 Úrad vedie evidenciu vydaných, odobratých, vrátených, poškodených, odcudzených a 

stratených preukazov. 
 
4.       ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
4.1 Kontakty v prípade nejasností 

Ing. Daniela Snováková; tel.: +421 2 48 777 414; e-mail: daniela.snovakova@nsat.sk 
 
4.2 Prílohy a ich použitie 

4.2.1 Neoddeliteľnou súčasťou tohto postupu sú prílohy č. 1 až č. 4. 

4.2.2 Prílohy č. 1 až č. 4 sú na webovom sídle úradu www.nsat.sk zverejnené ako odporú-
čané formuláre vo forme upravovateľných dokumentov. 

 
4.3       Platnosť a účinnosť 

4.3.1 Tento postup nadobúda platnosť dňom jeho podpisu predsedom Dopravného úradu  
na titulnej strane a účinnosť dňom 1.2.2015. 

 
5.        PRÍLOHY   

 Príloha č. 1 Žiadosť o vydanie preukazu na vedenie hnacieho železničného vozidla 

(formulár DÚ/F013-D) 

 Príloha č. 2 Žiadosť o vydanie preukazu na vedenie hnacieho dráhového vozidla 
špeciálnej dráhy (formulár DÚ/F014-D) 

 Príloha č. 3  Vyhlásenie o ochrane osobných údajov (formulár DÚ/F015-D) 

 Príloha č. 4 Oznámenie o odobratí preukazu (formulár DÚ/F016-D)  
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PRÍLOHA Č. 1 
 

 

  
 

 
 
 
 

                 DÚ/F013-D 

 
ŽIADOSŤ O VYDANIE PREUKAZU  

NA VEDENIE HNACIEHO ŽELEZNI ČNÉHO VOZIDLA 
 
 

Toto je žiadosť o  
 

  Prvé vydanie  
  Zmenu                  (uveďte dôvod  zmeny) 

 
  Obnovenie preukazu   
  Vydanie duplikátu          (uveďte dôvod  žiadosti o duplikát) 

 
Evidenčné číslo preukazu  
(nepožaduje sa pri prvom vydaní) 
 
Dátum prvého vydania 
   
 
ÚDAJE O ŽIADOSTI 
 

  Žiadosť predložená uchádzačom 
 

  Žiadosť predložená zamestnávateľom v mene uchádzača 
 
Názov zamestnávateľa 
    
Poštová adresa  
   
Telefónne číslo 
   
E-mailová adresa 
  
  
ÚDAJE O UCHÁDZA ČOVI 
 
Priezvisko a meno, titul   
 
Pohlavie      Muž    Žena 
 
Dátum narodenia 
   
Miesto narodenia    
 
Štátna príslušnosť 
  
Trvalé bydlisko uchádzača  
(ulica/číslo/PSČ/mesto)  
 
Telefón 

      

      

      

      

      

      

+421      

 

      

      

      

      

      

+421      
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E-mail  
   
 
Rad hnacieho železničného vozidla, ktoré je držiteľ oprávnený samostatne viesť: 

 
 
Dodatočné informácie (o zdravotnej spôsobilosti, obmedzenia, školenia a pod.) 

 
DORUČENIE PREUKAZU 
 

  Poštou na adresu:  
 

  Prevzatie osobne/splnomocneným zástupcom zamestnávateľa na adrese úradu 
 
 
Čestné vyhlásenie 
 
Čestne vyhlasujem, že všetky informácie uvedené v tejto žiadosti a pripojených dokumentoch sú pravdivé. Ak sa 
následne zistí, že uvedené informácie boli nepravdivé alebo že neboli uvedené všetky potrebné údaje, som si 
vedomý (-á), že moja žiadosť môže byť zamietnutá a/alebo že preukaz mi môže byť odobratý. 
 
 
Dátum     
 
 
 
Podpis žiadateľa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum prijatia žiadosti:  
 
 
 
Číslo vnútornej referencie:    
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PRÍLOHA Č. 2 
 

 

  
 

 
 
 

 
                    DÚ/F014-D 

 
ŽIADOSŤ O VYDANIE PREUKAZU  

NA VEDENIE HNACIEHO DRÁHOVÉHO VOZIDLA ŠPECIÁLNEJ DR ÁHY 
 

Toto je žiadosť o  
 

  Prvé vydanie 
  Zmenu                 (uveďte dôvod  zmeny) 

 
  Obnovenie preukazu   
  Vydanie duplikátu                               (uveďte dôvod  žiadosti o duplikát) 

 
 
Evidenčné číslo preukazu  
(nepožaduje sa pri prvom vydaní) 
 
Dátum prvého vydania 
   
 
ÚDAJE O ŽIADOSTI 
 

  Žiadosť predložená uchádzačom 
 

  Žiadosť predložená zamestnávateľom v mene uchádzača 
 
Názov zamestnávateľa 
    
Poštová adresa  
   
Telefónne číslo 
   
E-mailová adresa 
   
 
 
 
ÚDAJE O UCHÁDZA ČOVI 
 
Priezvisko a meno, titul   
 
Pohlavie      Muž    Žena 
 
Dátum narodenia 
   
Miesto narodenia 
    
 
Štátna príslušnosť 
 
 

      

      

      

      

      

      

+421      
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Trvalé bydlisko uchádzača  
(ulica/číslo/PSČ/mesto) 
  
 
Telefón  
   
E-mail  
   
Rad hnacieho dráhového vozidla špeciálnej dráhy, ktoré je držiteľ oprávnený samostatne viesť: 

 
 
Dodatočné informácie (o zdravotnej spôsobilosti, obmedzenia, školenia a pod.) 

 
DORUČENIE PREUKAZU 
 

  Poštou na adresu:  
 
 

  Prevzatie osobne/splnomocneným zástupcom zamestnávateľa na adrese úradu 
 
 
Čestné vyhlásenie 
 
Čestne vyhlasujem, že všetky informácie uvedené v tejto žiadosti a pripojených dokumentoch sú pravdivé. Ak sa 
následne zistí, že uvedené informácie boli nepravdivé alebo že neboli uvedené všetky potrebné údaje, som si 
vedomý (-á), že moja žiadosť môže byť zamietnutá a/alebo že preukaz mi môže byť odobratý. 
 
 
Dátum     
 
 
 
Podpis žiadateľa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum prijatia žiadosti:  
 
Číslo vnútornej referencie:    

 
 
 
 

      

+421      
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PRÍLOHA Č. 3 
 

 

  
 

 
 
 
 

                    DÚ/F015-D 

 
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov 

 

Dopravný úrad spracúva s použitím automatizovaných a neautomatizovaných prostried-
kov osobné údaje dotknutých osôb za účelom vydania preukazu na vedenie hnacieho želez-
ničného vozidla alebo na vedenie dráhového vozidla špeciálnej dráhy podľa § 25 ods. 3 záko-
na č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vedenia evidencie 
preukazov.   

Všetky osobné údaje sa spracúvajú v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene niektorých zákonov a len na uvedené účely. Dotknutá osoba má 
právo prístupu k svojim osobným údajom a právo žiadať o opravu takých údajov, ktoré sú 
nesprávne alebo neúplné. 
 
 
 

Súhlas dotknutej osoby 
na spracúvanie osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osob-

ných údajov a o zmene niektorých zákonov 
 
pre prevádzkovateľa: Dopravný úrad 
  Letisko M. R. Štefánika 
  823 05  Bratislava 
 

 
Dotknutá osoba (meno a priezvisko) ........................................................................................... 

dátum narodenia   ........................................................................................................................  

adresa   ......................................................................................................................................... 

 

bola informovaná o účele a postupe spracúvania osobných údajov a dáva súhlas na spracúva-
nie osobných údajov súvisiacich s vydávaním preukazov, ako aj zaznamenávanie údajov 
v evidencii preukazov v rozsahu osobných údajov uvedených v žiadosti o vydanie preukazu a 
priložených dokumentov na dobu neurčitú. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvo-
lať. 

 
 
 

V ..................................... dňa .......................           ...............................................................  
                  vlastnoručný podpis dotknutej osoby 
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PRÍLOHA Č. 4 
 

 

  
 

 
 
 

                       DÚ/F013-D 

 
Oznámenie o odobratí preukazu 

 
Údaje o zamestnávateľovi 
 
Názov zamestnávateľa  
 
Sídlo   
 
 
Kontaktná osoba  
 
Telefón  
 
E-mail  
 
Údaje o držiteľovi preukazu: 
 
Meno a priezvisko  
 
Bydlisko  
 
 
Dátum narodenia  
 
Evidenčné číslo preukazu  
 
Dátum odobratia preukazu  

 
 

Dôvod odobratia preukazu 

 
Dátum:             Pečiatka a podpis: 

      

      

      

+421      

 

      

      

      

      

      

      




