
 
 
 
 

 
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  513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

 
pre 

 
obchodné meno:                      STREICHER SK, a.s. 
 
sídlo:          Hruštiny 602,  010 01 Žilina 
                                                         
IČO:               36 425 851 
 

  na  vykonávanie montáži, opráv, rekonštrukcií , revízií a skúšok 
určených technických zariadení tlakových  

 
Rozsah a podmienky oprávnenia sú uvedené v prílohe č. 1  tohto Oprávnenia. 
 
Oprávnenie  je  vydané  na  základe  žiadosti spoločnosti: RICoS, a.s. zn: bez značky  zo 
dňa 19.01.2018 a Inšpekčnej správy  z overenia splnenia požiadaviek určených na 
vykonávanie určených činností   podľa  zákona  513/2009 Z.z., zn.: 002/2018-RICoS-
K/Šv, zo dňa  15.01.2018 vykonanej poverenou právnickou osobou RICoS, a.s.. 
 

Platnosť oprávnenia: do 05.03.2021 
 
 

Evidenčné číslo: K – 03/2018 
 

V Bratislave, dňa 05.03.2018 
Spis č.:  06180/2018/OUTZ 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Ing. Ivan Škoda, EUR ING 
                                                        riaditeľ divízie dráh  
                                                                                                a dopravy na dráhach  
 
 
 
 



 
Príloha č. 1 Oprávnenia  ev. číslo : K- 3/2018 
 
Toto oprávnenie platí na vykonávanie montáží, opráv,  rekonštrukcií určených 
technických zariadení (UTZ) tlakových  v rozsahu:  
 

-  K 5, tlakové celky teplovodných a nízkotlakových parných  kotolní 
-  K 8, tlakové nádoby stabilné 

 
vykonávanie revízií určených technických zariadení tlakových v rozsahu platného 
osvedčenia revízneho technika UTZ 
 
Obmedzujúce podmienky: 

- materiál: oceľ skupiny 1.1 a 1.2  podľa TNI CEN ISO/TR 15 608 
- metódy zvárania a rozsahy zvárania :podľa platných osvedčení zváračov v súlade 

s STN EN 287-1 
 
Ďalšie podmienky: 
 
1.  Držiteľ tohto Oprávnenia zodpovedá za to, že: 
       a/  na zváranie bude použitý iba základný a prídavný materiál predpísaný   
            schválenou  technickou dokumentáciou a schválenými technologickými  
            postupmi, príp.  pWPS a WPS.   Používaný materiál musí mať hutný atest   
            (inšpekčný certifikát v zmysle  STN EN 10 204) 
       b/  zváracie a defektoskopické práce budú vykonávať iba oprávnení pracovníci  
            s predpísanou kvalifikáciou, 
       c/  bude  vykonávať stálu kontrolu prípravných, zváračských a dokončovacích  
            prác a bude sa viesť predpísaná dokumentácia 
 
Upozornenie :  
 

-    V prípade 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. 

 
- Každá zmena, ktorá ovplyvní základné podmienky činností podľa tohto Oprávnenia 

musí byť odsúhlasená Dopravným  úradom. 
 
 
   

 
V Bratislave, dňa 05.03.2018 
 
 
Spracoval:  Ing. Majchrák Miroslav 
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