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Dialóg je základom každého kroku vpred  

Už dvadsať rokov funguje Únia dopravy, pôšt a  telekomunikácií Slovenskej republiky. 
Nie celý čas pod týmto názvom, ale stále s  rovnakým poslaním - zastrešovať 
komunikáciu a presadzovať spoločné záujmy členov spoločností, aj celých odvetví. Ak 
sa dnes rozprávate s predstaviteľmi tejto únie, tak prakticky komunikujete 
s podstatnou časťou takmer 50-tisíc ľudí, ktorých únia zastrešuje.  
Pre štát, a samozrejme aj pre ministerstvo je veľmi dôležité, aby mali pri rokovaniach 
o návrhoch zákonov či vytváraní politík, odborných a  relevantných partnerov. Hlavne 
v dnešnom období, keď je nielen politická, ale aj celospoločenská diskusia veľakrát 
tak zjednodušená, že prakticky neexistuje odborný pohľad na vec.  
Vždy totiž budem oveľa pozornejšie počúvať ľudí, ktorí v  danej problematike roky 
pôsobia a majú za sebou výsledky, ako niekoho, kto trvá na tom, že iba jeho riešenia 
sú tie správne. 
A práve odbornosť a systematická práca predstaviteľov Únie dopravy, pôšt 
a telekomunikácií Slovenskej republiky vytvorila priestor na to, aby boli odborníci 

z tejto organizácie prizývaní nielen v rámci tripartity alebo odborných organizácií na Slovensku, ale aj 
v zahraničí. Rovnako pôsobia aj priamo na ministerstve, kde sa pravidelne stretávame na mo nitorovacích a 
riadiacich výboroch. 
Dvadsať rokov je dlhé obdobie a ťažko dnes môžeme vybrať iba jeden z kľúčových bodov, ktoré táto únia 
pomohla presadiť a zlepšila tak situáciu v oblasti dopravy, pôšt alebo telekomunikácií. Podľa mňa je však 
dôležitejšie nie to, čo bolo, ale čo nás čaká.  
Preto by som rád zaželal nielen predstaviteľom Únie, ale každému jej členovi a  každému zamestnancovi, ktorého 

táto únia zastupuje, aby si boli vedomí váhy kvalitného dialógu.  
Je  mojím osobným želaním, ako ministra dopravy, mať silného a kvalitného partnera, s ktorým  budem viesť 
dialóg konštruktívny, na ktorého základe môžem veci posúvať vpred.  
 

Na začiatku  svojej existencie sa ÚDPT SR etablovala predovšetkým ako 
zamestnávateľský partner vtedajšiemu Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií  SR 
a začala sa tvoriť spolupráca, ktorá sa orientovala na rezortnú komunikáciu za účelom 
prenášania informácií o zámeroch ministerstva a o možnostiach aktívnej spolupráce 
členskej základne ÚDPT SR  na deklarovaných  zámeroch. Vznikli pracovné skupiny (tzv. 
malé tripartity), ktorých úlohou bolo ešte detailnejšie sa zaoberať problematikou, ktorú 
zastrešujú jednotlivé odborné sekcie na ministerstve.  

Táto spolupráca neskôr vyústila, na úrovni rezortu, k uzatvoreniu Dohody o  spolupráci 
pri realizovaní hospodárskeho a  sociálneho partnerstva  s Ministerstvom dopravy, pôšt 
a telekomunikácií SR, Úniou dopravy, pôšt a  telekomunikácii SR a  Asociáciou 
odborových zväzov dopravy, pôšt a  telekomunikácií. Táto dohoda sa každoročne, 
v závere príslušného roka, vyhodnocuje a prijímané závery sú orientované na riešenie 

aktuálnych  problémov rezortu. 

Napriek  tomu, že členská základňa ÚDPT SR je  orientovaná na dopravu týkajú sa nás 
aj problémy presahujúce pôsobnosť rezortu dopravy. Preto sme smeroval i naše aktivity 
na riešenie aj celospoločenských problémov prostredníctvom Asociácie 

zamestnávateľských zväzov a združení SR, kde aktívne spolupracujeme predovšetkým na tvorbe legislatívy 
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Zákonn ík práce, Zákon o kolektívnom vyjednávaní, 
Národná sústava povolaní) a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (Zákon o odbornom vzdelávaní 
a príprave, Národná sústava kvalifikáci í).  
ÚDPT SR a jej členské subjekty majú dobre rozvinutú aj spoluprácu  s akademickou obcou. Sú to predovšetkým 
stredné odborné školy so zameraním na dopravu,  teraz už aj v rámci duálneho vzdelávania. Významnú pozíciu 
má v spolupráci s ÚDPT SR  Žilinská univerzita v  Žiline, kde preferujeme silné prepojenie teórie s  praxou 
a spoluprácu vo vedeckej a výskumnej oblasti. Je realizovaná účasť odborníkov na maturitných skúškach na 
stredných odborných školách a na štátnych záverečných skúškach na Žilinskej univerzite v  Žiline. 
Medzinárodná pôsobnosť je v súčasnosti realizovaná predovšetkým prostredníctvom AZZZ SR. Dlhodobo však 
funguje spolupráca ÚDPT SR so Svazem průmyslu a dopravy ČR. Každoročné stretnutia  vedenia Svazu a  Únie sú 
stále nevyčerpateľnou výmenou poznatkov a  skúseností. Napriek tomu, že to považujeme za medzinárodné 
rokovanie sú predmetom rokovania témy veľmi podobné, ktoré riešia naše krajiny. Sú samozrejmé operatívne 
telefonické a elektronické konzultácie a  výmeny dokumentov k aktuálnym témam. Za túto spoluprácu sme našim 

českým kolegom samozrejme povďační.  
 
ÚDPT SR bude aj v budúcom období aktívnou súčasťou rezortného tripartitného dialógu na úrovni Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Ako člen AZZZ SR sa naďalej bude podieľať na skvalitňovaní 
podnikateľského prostredia, a to predovšetkým prostredníctvom  sociálneho dialógu a aktívnou  spoluprácou so 
sociálnymi partnermi. Myslím si, že využitie potenciálu členskej základne ÚDPT SR je predpokladom k  zostave 
dobrej legislatívy využívanej  smerom k  budovaniu medzinárodnej konkurencieschopnosti a  prosperite, smerom k 
vyššej životnej úrovni v Slovenskej republike. 
 

 

 

 

Ján Žačko  
prezident ÚDPT SR 

 

Árpád Érsek 
minister DVRR SR 



 

Som veľmi rád, že môžem aj z  tohto miesta pogratulovať významnej slovenskej 
zamestnávateľskej organizácii - Únii dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 
- k jej aktuálnemu jubileu, okrúhlemu 20. výročiu založenia, ktoré si tohto roku spolu so 
svojimi predstaviteľmi, členmi, spolupracovníkmi a priaznivcami pripomína.  

Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky patrí ku kľúčovým členským 
subjektom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky, a  to 
nielen z pohľadu významu odvetví, ktoré v rámci slovenskej ekonomiky zastupuje, 
či podľa počtu a významu svojich členských firiem a organizácií, ale aj podľa počtu ich 
zamestnancov, ktorými parametrami sa zaraďuje medzi najväčšie a  najvplyvnejšie 
sektorové zamestnávateľské organizácie na Slovensku.  
Sme hrdí na to, že Únia je členom Asociácie a  môžeme sa spolu s ňou ako aj ostatnými 
členmi usilovať o napĺňanie nášho spoločného cieľa, ktorým je skvalitňovanie 
podnikateľského prostredia na Slovensku a ochrana a presadzovanie oprávnených 
spoločných zamestnávateľských, podnikateľských a  obchodných záujmov slovenských 
zamestnávateľov a podnikateľov, a v neposlednom rade aj o vytváranie podmienok na 

ďalší rozvoj a  prehlbovanie uplatňovania princípov sociálneho dialógu, tripartizmu a  kolektívneho vyjednávania 
na Slovensku. 
Náročné úlohy spojené s dosahovaním vytýčených cieľov možno zvládnuť len s  tímom kvalitných  
odborníkov, ktorých Únia do našej spolupráce vždy vedela ponúknuť. Nedá sa vymenovať všetkých, ktorí by si to 
zaslúžili, preto dovoľte mi na tomto mieste spomenúť aspoň zopár z  nich.  
Moje osobné, ale i naše spoločné Asociačné poďakovanie za dlhoročnú spoluprácu patrí pánovi Milanovi 
Chúpekovi, bývalému prezidentovi Únie, dnes jej generálnemu  tajomníkovi, ktorý dlhé roky  zastupoval Asociáciu 
ako podpredseda slovenskej tripartity, pánovi Jánovi Žačkovi, prezidentovi Únie a  viceprezidentovi Asociácie, 
ktorý fundovane obhajuje naše pozície v  oblasti odborného vzdelávania a prípravy, pánovi Víťazoslavovi Moricovi, 
skúsenému zástupcovi záujmov podnikateľského prostredia a dlhoročnému predsedovi Dozornej rady našej 
Asociácie a tiež pánovi Danielovi Hrdinovi, ktorý mnoho rokov aktívne pôsobí ako zástupca slovenských 
zamestnávateľov v rôznych medzinárodných štruktúrach, najmä však ako delegát na konferenciách Medzinárodnej 
organizácie práce. 
Keďže sme práve v tomto roku na jar spoločne oslavovali aj jubileum našej o päť rokov staršej Asociácie 
zamestnávateľských zväzov a združení SR, dovoľte mi, s čerstvými skúsenosťami na tomto  
poli, zaželať Únii dopravy, pôšt a  telekomunikácií SR príjemnú oslavu,  veľa úspechov pri svojej ďalšej  činnosti, 
spokojnú a rastúcu členskú základňu a pevné zdravie všetkým jej predstaviteľom 
 
 
 

Dňa 1.7.1996 sme zorganizovali stretnutie rozhodujúcich organizácií v pôsobnosti 
vtedajšieho Ministerstva dopravy, pôšt  a telekomunikácii SR. Na základe súhlasného 
stanoviska vznikol Zväz zamestnávateľov dopravy, pôšt a  telekomunikácií S lovenskej 
republiky.                                                                                     
Zakladajúcimi členmi boli tieto subjekty:    

 Železnice Slovenskej republiky,  

 Slovenské telekomunikácie,  

 Slovenská pošta,  

 Zväz dopravy Slovenska a  

 Slovenská plavba dunajská                                                                                  
 

ZZDPT SR vznikol dňa 1. júla 1996  ako združenie presadzujúce záujmy svojich členov pri rokovaniach so štátnymi, 
regionálnymi odborovými orgánmi a  organizáciami pri riešení hospodárskych a  sociálnych problémov. Počas 
doterajšieho pôsobenia prešla naša organizácia rôznymi zmenami, ale v  konečnom dôsledku  posilnila svoje 
postavenie hlavne na medzinárodnej a  národnej úrovni. Došlo i k zmene názvu na Únia dopravy, pôšt 
a telekomunikácií Slovenskej republiky. V súčasnosti tvorí našu základňu 18 členských organizácií s  počtom 
takmer 50 tisíc zamestnancov. V nadväznosti so vstupom Slovenska do Európskej Únie sa Únia zapojila do 
Európskeho sociálneho dialógu na európskej úrovni prostredníctvom členstva v  CEEP – Európskeho centra 
podnikov so všeobecným hospodárskym záujmom so sídlom v  Bruseli. Na národnej úrovni má stáleho zástupcu 

v Rade hospodárskeho a sociálneho partnerstva. Na úrovni rezortu má dlhodobo uzatvorenú Dohodu o spolupráci 
pri realizovaní hospodárskeho a  sociálneho partnerstva  s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a  
Asociáciou odborových zväzov dopravy, pôšt a  telekomunikácií. Po zmene názvu na Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR sa od roku 2011 stal naším partnerom Zväz stavebných podnikateľov 
Slovenska, zastúpený prezidentom Zsoltom Lukáčom.  
Sme členom najväčšieho zamestnávateľského zväzu Asociácie zamestnávateľských zväzov a  združení SR, 
v ktorej máme zastúpenie v prezídiu a dozornej rade. Prostredníctvom AZZZ SR sme zastávali funkcie vo vedení 
HSR SR a tiež na medzinárodných rokovaniach MOP – Generálna konferencia medzinárodnej organizácie práce, 
v komisii CEDEFOP – Európske centrum pre rozvoj odbornej prípravy a vzdelávania (Thessaloniki),  UNICE – 
Únia európskych priemyselníkov a  zamestnávateľov (Brusel), ESF - Európsky sociálny fond Brusel a ACVT - 
Poradný výbor pre odbornú prípravu a vzdelávanie Brusel. 

Pravidelne zabezpečujeme účasť našich členov na matur itných skúškach na školách v našich odboroch 
a tiež ako predsedovia a členovia štátnych záverečných skúšok na príslušných fakultách Žilinskej univerzity 
v Žiline. 

 

Tomáš Malatinský 
prezident AZZZ SR 

Milan Chúpek 
GT ÚDPT SR 

Milan Chupek 

GT ÚDPT SR 



Naša hlavná činnosť je zameraná na:  
● zaujímanie spoločných stanovísk k materiálom strategického, koncepčného a hospodárskeho charakteru, ktoré 

sa dotýkajú záujmov jeho členov, najmä prostredníctvom tripartitných a  bipartitných 
rokovaní na odvetvovej, národnej i európskej úrovni, 

● predkladanie stanovísk a pripomienok k novo vytváranej legislatíve tak, aby táto v čo najväčšej miere 
vyhovovala  potrebám členskej základne,  

●  presadzovanie záujmov svojich členov pri aproximácii právnych noriem EÚ tak, aby bola zabezpečená rovnosť   
podnikateľských podmienok členov Únie v  podmienkach liberalizovaného  európskeho sektoru, 

 ochranu záujmov svojich členov pri rokovaniach s  ústrednými orgánmi štátnej správy, samosprávy 
a odborovými orgánmi, najmä v problematike, ktorá je predmetom kolektívneho vyjednávania, uzatvárania 
dohôd a kolektívnych zmlúv, 

   vytváranie stálych i dočasných odborných pracovných sekcií, prostredníctvom ktorých poskytujeme odbornú, 
konzultačnú a poradenskú činnosť svojim členom . 

V úzkej spolupráci s MDVRR SR sa podieľame na projektoch EÚ, v riadiacom výbore, monitorovacom výbore a  tiež 
na príprave projektov. Neoddeliteľnou súčasťou našej spolupráce sú pravidelné rokovania na úrovni riaditeľov 
jednotlivých sekcií MDVRR SR (malé tripartity), kde riešime aktuálnu problematiku, legislatívne návrhy 
a pripravované zmeny spoločne so zástupcami odborových organizácií.  
Som presvedčený, že Únia sa dokázala presadiť ako rozhodujúci sociálny partner a  svojím prístupom prispieva 
k zdarnému sociálnemu dialógu s  našimi partnermi. 
Verím, že do ďalšieho obdobia má Únia prehlbujúcu sa stabilitu v  sile členskej základne a je predpoklad, že sa 
bude výrazne podieľať  nielen na prehlbovaní domáceho sociálneho dialógu, nástroja zamestnávateľskej politiky, 
ale i na úrovni EÚ. Prostredníctvom svojich členov bude zastávať výrazné postavenie v  rozhodujúcom poštovom, 
telekomunikačnom a dopravnom systéme pri integrovaní sa do európskych štruktúr.   

 

Národná sústava povolaní 
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby garantovala spolu 99 zamestnaní. 
Počas aktuálnej etapy NSP, teda počas NSP III, bolo vytvorených, pripomienkovaných 
Sektorou radou a Alianciou sektorových rád schválených 68 národných štandardov 
zamestnaní. Projekt NSP 3, ktorý naša sektorová rada riešila v  spolupráci s firmou 
TREXIMA bol úspešne ukončený v  novembri 2015 zhodnotením dosiahnutých výsledkov 
v jeho rámci a predstavením novej webovej platformy NSP.  
Národná sústava kvalifikácií  
Sektorová rada pre dopravu, logistiku 
a poštové služby v rámci projektu Tvorba 
Národnej sústavy kvalifikácií  vypracovala 

v spolupráci s firmou Asseco Central Europe, 
a. s. 48 kariet kvalifikácií.  Celkovo sme sa 
zo všetkých 24 na Slovensku pôsobiacich 
sektorových rád umiestnili na 1. mieste. 

Projekt NSK bol ukončený v októbri 2015 predstavením  portálu NSK.   

Rozvoj stredného odborného vzdelávania  
Únia prostredníctvom členov Sektorovej rady pre dopravu, logistiku 
a poštové služby sa aktívne  zapájala do projektu Rozvoj stredného 
odborného vzdelávania, ktorého hlavným cieľom bola transformácia odborného vzdelávania a  prípravy na 
Slovensku. Projekt pokračuje aplikáciou duálneho systému vzdelávania v 33 vybraných podnikoch a  organizáciách 
na Slovensku. 
 
Spoločné rokovanie Únie dopravy, pôšt a  telekomunikácií SR so Svazem dopravy ČR 
 
Spoločné rokovanie  Únie dopravy, pôšt a  telekomunikácií SR a českého Svazu  dopravy ČR sa naposledy 
uskutočnilo na Slovensku  v priestoroch kúpeľného hotela Aphrodite Palace, Rajecké Teplice, 25. – 26. novembra 
2015. Predmetom rokovania bola výmena skúseností z  riešení problémov z oblasti dopravy v oboch krajinách.  
Zoznam účastníkov  za Svaz dopravy ČR: Ing. Jaroslav Hanák, prezident SP ČR, SD ČR; Ing. Miroslav Němec, 
viceprezident SP ČR, silniční hospodářství; Petr Kašík, výkoný 
ředitel SD ČR; Ing. Vladimír Brzek, ředitel sekretariátu GR 
SŽDC; Ing. Michal Štěpán, člen představenstva SD  ČR, člen 
představenstva České dráhy, a.s., náměstek GR pro osobní 
dopravu.  

Zoznam účastníkov  za Úniu dopravy, pôšt 
a telekomunikácií SR: Ing. Ján Žačko, prezident Únie; Ing. 
Pavol Gábor viceprezident Únie, predseda predstavenstva a  GR 
ZSSK Slovensko, a.s.; JUDr. Igor Cap, viceprezident Únie, 
predseda predstavenstva a GR WAGON SLOVAKIA Košice, a.s.; 
Ing. Milan Chúpek, PhD., generálny tajomník Únie, Ing. Daniel 
Hrdina, špecialista pre zahraničné vzťahy a  odvetvové tripartity 
Únie. 
 
 
 
 
 

Daniel Hrdina 
špecialista ÚDPT SR 



Vážení sociálni partneri, 
v mene Asociácie odborových zväzov dopravy, pôšt a  telekomunikácií ďakujem 
za spoluprácu a úroveň sociálneho dialógu zástupcom Únie dopravy, pôšt 
a telekomunikácií SR. V priebehu 20. rokov sme sa stretali na rôznych úrovniach, tak ako 
si to vyžadovala situácia. 
Dôkazom dobre fungujúceho dialógu boli aj rokovania odvetvových tripartít, ktoré sa 
konali v zmysle prijatého harmonogramu a ba aj nad jeho rámec, podľa požiadaviek 
sociálnych partnerov.   
Snažili sme sa svojimi podnetmi a pripomienkami riešiť spoločné problémy, ktoré nám 
priniesli uplynulé roky v našom rezorte.  
Musím vyzdvihnúť našu spoluprácu v  pracovnej skupine pre koordináciu rozvoja 
odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce v rezorte dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorá sa odvíja od nášho spolupodieľania 
sa na tvorbe Národnej sústavy povolaní a  Národnej sústavy kvalifikácií.  
Našu spoluprácu sme ocenili i v našom vyhodnotení plnenia „Dohody o  spolupráci pri 
realizovaní hospodárskeho a sociálneho partnerstva“.   
Spoločne sme sa aktívne podieľali na plnení koncepčných, strategických a  legislatívnych 

úloh ministerstva a svojimi odbornými pripomienkami prispeli k  zlepšeniu priechodnosti predkladaných materiálov. 
Sociálny dialóg v rezorte dopravy, výstavby, elektronických komunikácií a poštových služieb so zástupcami 
zamestnancov a zástupcami zamestnávateľov prebiehal vo forme výmeny informácií, konzultácií a  spoločných 
rokovaní na úrovni sociálneho partnerstva a  vzájomného rešpektovania sa.   
Sociálny dialóg a spolupráca sociálnych partnerov v  rezorte prebiehali intenzívne vzhľadom na nutnosť 
koordinovať postup a úlohy rozvoja rezortu a nachádzať vzájomne prijateľné riešenia pre rezort, zamestnávateľov 
a zamestnancov.  
Boli aj obdobia, kedy niektorí členovia Únie a Asociácie sa  názorovo nestretli a tým bol sociálny dialóg narušený, 
ale aj tieto prekážky sme dokázali spoločne prekonať.  
Ciele máme spoločné a tie vyžadujú okrem vzájomnej informovanosti a  konzultácií aj cieľavedomý systémový 
prístup a súčinnosť sociálnych partnerov. Sociálny dialóg prispieva k  stabilite rezortu a plneniu úloh signatárov 
Dohody. 
Záverom mi dovoľte, Vážení sociálni partneri, aby som na nasledujúce obdobie vyjadril presvedčenie, že 
spoločnými rokovaniami a vzájomným rešpektovaním sa, sa nám podarí predchádzať nedorozumeniam 
a problémom. Naše úsilie smerujme k spokojnosti všetkých, ktorí v rezorte pracujú. Za odborové združenia, 
federácie a zväzy združené v Asociácii odborových zväzov dopravy, pôšt a telekomunikácií chcem prehlásiť, že  
sme vždy pripravení na konštruktívny dialóg.  
 
        
 

K 20-tému výročí založení Únie dopravy  pôšt a  telekomunikácií SR bych nejdříve chtěl 
jménem Svazu průmyslu a dopravy a Svazu dopravy České republiky poděkovat za 
dosavadní příkladnou spolupráci a popřát mnoho úspěchů do činnosti budoucí. Vzájemné 
pravidelné předávání zkušeností při připomínkování zákonů, vzdělávání a  výchově 
zaměstnanců přinesla v obou zemích zkvalitnění celého dopravního trhu. Rovněž 
spolupráce zaměstnavatelských svazů při přípravě a vyjadřování k návrhům dopravních 
zákonů, nařízení  a vyhlášek na úrovni EU je pro konkurenceschopný dopravní 
trh nezbytností.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Hanák 
prezident Svazu 

průmyslu a dopravy 
ČR 

František Zaparanik 
prezident AOZDPT 

  
  
  
       prezident 
Asociácie 

 



 

PREHĽAD PREZIDENTOV ORGANIZÁCIE  
OD ROKU 1996 DO 2016 

 

 
Rok 1996   -  Milan Chúpek 
 
Rok 1997-1998    -  Peter Valent 
 
Rok 1999  -  Jaroslav Mrviš 
 
Rok 2000-2003    -  Andrej Egyed 
 

Rok 2004-2006    - Ladislav Saxa 
 
Rok 2006-2010    - Milan Chúpek 
 
Rok 2011-2012    - Pavel Kravec 
 
Rok 2012-2016    - Ján Žačko 

 

 
 

DOZORNÁ RADA ÚDPT SR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
predseda   podpredseda    člen 

Ing. Jaroslav Gudába Ing. Anton Kukučka Ing. Juraj Donoval 

        zamestnanec zamestnanec  riaditeľ sekcie personálneho  

Železničná spoločnosť  Železnice slovenskej    controllingu a motivácie 
 Slovensko, a.s. republiky   Slovenská pošta, a.s. 

  



 
Prezídium 

 Únie dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 
   ČLENOVIA ÚNIE DOPRAVY, POŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SR 
 

 
Funkcia a meno Adresa Telefonický kontakt, fax, Mail 

prezident 
 
Ing. Ján Žačko 

 
Železnice SR, Klemensova  8, 
813 61  Bratislava 

 
02/2029  7019 
Zacko.Jan@zsr.sk 
 

1. viceprezident 
 
JUDr. František Michvocík  

riaditeľ úseku ľudských zdrojov 
Slovenská pošta, a.s. 
Partizánska cesta 9, 975 99  
Banská Bystrica 

 
048/4339206 
michvocik.frantisek@slposta.sk 
 

viceprezident 
 
Mgr. Imrich Sloboda 

riaditeľ odboru ľudských zdrojov 
Železničná spoločnosť Cargo 
Slovakia, a.s., Drieňová 24, 820 
09  Bratislava 

 
02/2029 7776 
cargo.gr@zscargo.sk 

viceprezident 
Ing. Víťazoslav Moric, PhD. 

prezident 
ŽOS Vrútky, a.s., Dielenská 
Kružná 2, 038 61  Vrútky 

 
043/4282 134 
sekretariatpp1@zos-vrutky.sk 

viceprezident 
 
JUDr. Igor Cap 

predseda predstavenstva 
a generálny riaditeľ 
WAGON SLOVAKIA Košice, a.s., 
Bencúrova 13, 040 02  Košice 

 
055/6334 911 
gr@wgske.sk 
 

viceprezident 
 
Ing. Michal Vereš 
 

riaditeľ úseku prevádzky 
Železničná spoločnosť 
Slovensko, a.s. Rožňavská l, 
832 72 Bratislava 

 
02/20297880, 5656 
zssk.gr@slovakrail.sk 
 
 

viceprezidentka 
 
 
Ing. Darina Rojková 
 

vedúca odboru všeobecnej 
správy 
Letové prevádzkové služby, š.p., 
Ivanská cesta 93, 823 07 
Bratislava 216 

 
 
02/48572160 
darina.rojkova@lps.sk 
 

 
viceprezident 
 
Ing. Peter Kováčik, MPH 
 

člen predstavenstva a finančný  
riaditeľ 
Národná diaľničná spoločnosť, 
a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04  
Bratislava 

 
 
02/5831 1501 
edita.cambalova@ndsas.sk 
 

 
generálny tajomník: 
Ing. Milan Chúpek, PhD.                 

 
Únia dopravy, pôšt a 
telekomunikácií SR, Bazová 2 , 
821 08  Bratislava      

 
02/5557 3525 
udpt@udpt.sk 
gt@udpt.sk 
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ČLENOVIA ÚNIE DOPRAVY, POŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SR 
 

Automatizácia železničnej dopravy, a.s. 
 

Za stanicou 1, 831 04 Bratislava 

Tel.: 02 / 44454790 

Fax.: 02 / 44454522 

e-mail: sekretariat@azd.sk 

web: www.azd.sk 

Ing. Milan Bojda – generálny riaditeľ  

Slovenská pošta, a. s.  
 

Námestie SNP 35, 814 20 Bratislava 

Tel: 02 / 5939 3255 

Fax: 02 / 5441 7768 

e-mail: michvocik.frantisek@slposta.sk 

web: www.posta.sk 

JUDr. František Michvocík – riaditeľ úseku 

ľudských zdrojov 

WAGON SLOVAKIA Košice, a. s.  
 

Bencúrova 13, 040 02 Košice 

Tel: 055 / 6334 911 

Fax: 055 /6324 080 

e-mail: gr@wgske.sk 

web: www.wgske.sk 

JUDr. Igor Cap – predseda predstavenstva 

a GR 

 

Dopravný podnik Bratislava, a.s. 
 

Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 

Tel.: 02 / 5950 1411 

Fax: 02 / 5950 1400 

e-mail: laurova.maria@dpb.sk 

web: www.dpb.sk 

Ing. Milan Urban – predseda predstavenstva a GR 

Slovenská správa ciest 
 

Miletičova 19, 826 19 Bratislava 

Tel.: 02 / 5025 5470 

Fax: 02 / 5556 7976 

e-mail: barbora.hulakova@ssc.sk 

web: www.ssc.sk 

Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ 

ŠPED-TRANS Levice, a. s. 
 

Ku Bratke 5, 934 05 Levice 

Tel: 036 / 622 3561 

Fax: 036 / 622 7834 

e-mail: hornakova@sped-trans.sk 

web: www.sped-trans.sk 

Alena Benedová – predseda predstavenstva 

Letové prevádzkové služby Slovenskej 

republiky, š. p.  
 

Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava 216 

Tel.: 02 / 4857 2160 

Fax: 02 / 4857 2165 

e-mail: darina.rojkova@lps.sk 

web: www.lps.sk 

Ing. Darina Rojková – vedúca odboru 

všeobecnej správy 

Technická obnova a ochrana železníc, a.s.  
 

Letisko 490, 013 41 Dolný Hričov 

Tel.: 041 / 553 2693 

Fax: 041 / 553 2693 

e-mail: srolova@tooz.sk 

web: www.tooz.sk 

Ing. Vladimír Svrček – predseda predstavenstva 

a GR 

Železnice Slovenskej republiky 
 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Tel.: 02 / 2029 7019 

Fax: 02 / 2029 4700 

e-mail: zacko.jan@zsr.sk 

web: www.zsr.sk 

Ing. Ján Žačko – námestník GR pre LZ 

METRANS (Danubia), a.s. 
 

Povodská cesta 18, 929 01 Dunajská Streda 

Tel.: 031 / 3234 103, 101 

Fax: 031 / 3234 901 

e-mail: metrans@metrans.sk 

web: www.metrans.cz 

Ing. Peter Kiss – predseda predstavenstva 

Únia zamestnávateľov v civilnom letectve SR 
 

Letisko M.R.Štefánika, Box 160, 823 11 

Bratislava 216 

Tel.: 02 / 3303 3353 

e-mail: sekretariat@bts.aero 

web: www.bts.aero 

Ing. Ivan Trhlík - predseda 

Železničná spoločnsosť Cargo Slovakia a. s.  
  

Drieňová 24, 820 09 Bratislava 

Tel.: 02 / 2029 7776 

Fax: 02 / 4342 0389 

e-mail: cargo.gr@zscargo.sk 

web: www.zscargo.sk 

Mgr. Imrich Sloboda – riaditeľ odboru 

ľudských zdrojov 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
 

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

Tel.: 02 / 5831 1500 

Fax: 02 / 5831 1706 

e-mail: daniel.mako@ndsas.sk 

web: www.ndsas.sk 

Ing. Peter Kováčik, MPH – člen 

predstavenstva a fin. riad. 

Výskumný ústav dopravný, a. s.  
 

Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina 

Tel.: 041 / 565 2819 

Fax: 041 / 565 2883 

e-mail: management@vud.sk 

web: www.vud.sk 

Ing. Ľubomír Palčák – generálny riaditeľ 

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.  
 

Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 

Tel.: 02 / 2029 7880, 5656 

Fax: 02, 5341 2714 

e-mail: zsskgr@slovakrail.sk 

web: www.slovakrail.sk 

Ing. Michal Vereš – riaditeľ úseku prevádzky 

Slovenská plavba a prístavy, a.s.  
 

Horárska 12, 815 24 Bratislava 

Tel.: 02 / 5827 1111 

Fax: 02 / 5827 1114 

e-mail: spap@spap.sk 

web: www.spap.sk 

Ing. Jaroslav Michalco – generálny riaditeľ 

WAGON SERVICE travel s. r. o.  
 

Čajakova 18, 811 05 Bratislava 

Tel:: 02 / 4464 5031 

Fax: 02 / 5262 6453 

e-mail: wagonservice@wagonservice.sk 

web: www.wagonservice.sk 

Ing. Ivan Gálik – konateľ spoločnosti 

ŽOS Vrútky, a. s.  
 

Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky 

Tel.: 043 / 420 5100 

Fax: 043 / 428 1595 

e-mail: sekretariatpp1@zos-vrutky.sk 

web: www.zos-vrutky.sk 

Ing. Víťazoslav Moric, PhD. - prezident 

 

 

ZOZNAM PRIDRUŽENÝCH ČLENOV ÚNIE 

Dopravná akadémia 

Školská 66, 912 50 Trenčín 

Tel.: 032 / 2855 203 

Fax.: 032 / 2855 666 

e-mail: sekretariat@dopravnakademia.sk 

web: www.dopravnakademia.sk 

Ing. Ján Lipták riaditeľ  

OLTIS Slovakia, s.r.o. 

Tomášikova 26, 821 01 Bratislava 

Tel: 02 / 2029 3790 

e-mail: sekretariat@oltis.sk 

web: www.oltis.sk 

Ing. Jozef Fejfár – riaditeľ a konateľ 

Stredná odborná škola dopravná 

Zelená 2, 036 08 Martin - Priekopa 

Tel: 043 / 4281 486 

Fax: 043 /4284 635 

e-mail: sosdmt@sosd.sk 

web: www.zssd-mt.edu.sk 

PhDr. Jarmila Matejčíková - riaditeľka 

 

Stredná odborná škola železničná 

Palackého 14, 040 01 Košice  

Tel.: 055 / 622 8363 

Fax: 552 / 678 0216 

e-mail: sozszke@iol.sk 

web: www.zsr.sk 

RNDr. Vladimír Korček – riaditeľ  

Združená stredná škola dopravná  

Sklenárova 9, 821 09 Bratislava  

Tel.: 02 / 5341 5250 

Fax: 02 / 5341 2502 

e-mail: skola@sosd-ba.sk 

web: www.sosd-ba.sk 

Ing. Miroslav Hrabovský - riaditeľ 

ZIRKONZAHN 

Bazová 2, 821 08 Bratislava 

Tel: 0905 598 777 

e-mail: stefan.sasinek@atlas.sk 

web: www.zirkonzahn.sk 
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Národná diaľničná spoločnosť (NDS) zabezpečuje niekoľko veľmi významných a štátom 
regulovaných činností. Predovšetkým je to plánovanie, príprava a výstavba diaľnic, ich 
údržba a realizácia opráv. Zabezpečuje výkon činností stavebného dozoru ako aj 
prevádzkovanie špecializovaného akreditovaného laboratória. Je správcom a súčasne 
vlastníkom nadradenej cestnej infraštruktúry v Slovenskej republike, o svoj majetok sa stará 

a zveľaďuje ho. 
V spolupráci s prevádzkovateľom mýtneho systému zabezpečuje spoplatnenie cestnej infraštruktúry v SR.  NDS v rámci svojich 
kompetencií a finančných možností poskytuje motoristickej verejnosti adekvátne služby. Svojou činnosťou zvyšuje úroveň 
bezpečnosti cestnej premávky  a zabezpečuje náležitý komfort cestujúcej verejnosti. NDS je otvorenou spoločnosťou, ktorá sa v 
rámci svojich možností snaží komunikovať so všetkými záujmovými a zainteresovanými skupinami a jednotlivcami. 
 
Výstavba 
NDS zabezpečuje v zmysle schváleného vládneho programu 
prípravu a výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest v 
Slovenskej republike. Investičnú predprípravu, prípravu a 
manažovanie majetkovoprávneho vysporiadania realizuje 
NDS aj prostredníctvom regionálnych Investičných odborov. 
Mnohé procesy v oblastiach projektovania, výkupov 
pozemkov, výstavby a dozorovania stavieb sa uskutočňujú 
v úzkej spolupráci s dodávateľskými subjektami na základe 
kontraktov, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania. 
Vzájomná spolupráca nie je obmedzená len na Slovenskú 
republiku, ale v mnohých prípadoch spolupracuje NDS s 
viacerými spoločnosťami predovšetkým z Európy. 
Správa a údržba 
NDS zabezpečuje na základe zákona zjazdnosť vlastnej 
cestnej infraštruktúry. Servis a údržbu pokrýva vlastnými kapacitami prevádzkový úsek NDS prostredníctvom regionálnej siete 
Stredísk správy a údržby diaľnic a rýchlostných ciest. Opravy a úpravy infraštruktúry sa zabezpečujú dodávateľským spôsobom 
na základe verejného obstarávania. NDS súčasne realizuje všetky náležité opatrenia, ktorých výsledkom je zvyšovanie 
bezpečnosti pre motoristov kontinuálne počas celého roka. 
 
 

Slovenská pošta, a. s., je popredný poskytovateľ moderných komunikačných, 
distribučných a platobných služieb na domácom trhu, s vytvorenými logistickými 
podmienkami na podnikanie v strednej a východnej Európe. 
Je dôveryhodným sprostredkovateľom, ktorý uspokojuje meniace sa potreby zákazníkov a ponúka aj 
nové produkty a komplexné riešenia s pridanou hodnotou a vysokou kvalitou služby.  

Slovenská pošta vznikla 1. januára 
1993. Od 1. marca 1996 má 
Slovenská pošta svoje sídlo v 

Banskej Bystrici. Transformácia Slovenskej pošty, š. p., na 
akciovú spoločnosť so 100-percentnou účasťou  štátu 1. 
októbra 2004 umožnila pretvorenie pošty na ekonomicky 
samostatný a konkurencieschopný hospodársky subjekt. 
Slovenská pošta hospodári od svojho vzniku 
samostatne, tzn. nedostáva dotácie zo štátneho 
rozpočtu. Jej podnikateľskou stratégiou je plná 
konkurencieschopnosť a finančná sebestačnosť. 

 



Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik (LPS SR, š. p.) zabezpečujú vysoký 
štandard bezpečnosti a kvality poskytovaných leteckých navigačných služieb vo vzdušnom priestore 
a na určených letiskách Slovenskej republiky.  

 

 

 

 

 

Hlavné činnosti: 

 letové prevádzkové služby 

 letecké telekomunikačné služby,  

 letecká informačná služba, 

 služby pátrania a záchrany, 

 výcvikové stredisko, 

 poradenské služby.     

Každý cestujúci pravidelných alebo nepravidelných leteckých liniek letiacich vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky je 
nepriamym klientom LPS SR, š. p. Riadiaci letovej prevádzky poskytujú službu riadenia lietadlám ktoré prelietavajú nad územím 

Slovenskej republiky, odlietavajú a prilietavajú z/na letisko, alebo sa pohybujú po rolovacej alebo vzletovej a pristávacej dráhe 
letiska. Základnou úlohou LPS SR, š. p., je zabrániť zrážkam lietadiel vo vzduchu a na zemi, udržiavať rýchly a usporiadaný tok 
letovej prevádzky, poskytovať inštrukcie a rady potrebné na bezpečné vykonanie letov v stanovenom vzdušnom priestore a na 
určených letiskách Slovenskej republiky. LPS SR, š. p. poskytuje službu riadenia letovej prevádzky pri dodržaní požadovanej 
úrovne bezpečnosti a minimálnych zdržaniach letov. LPS SR, š. p. sa v posledných rokoch okrem bezpečnosti zameriava aj na 
zvýšenie kapacity a efektivity svojich služieb. O tom, že sa to darí, svedčí aj trvalo rastúci počet pohybov a fakt, že zdržanie 
letov sa pohybuje na takmer nulovej hranici.  

LPS SR, š. p. sú dlhodobo stabilným subjektom. Na základe zhodnotenia dosiahnutých výsledkov ratingová spoločnosť Moody´s 
investors service udelila LPS SR, š. p. rating Aaa.sk so stabilným výhľadom, čo radí LPS SR, š. p. medzi podniky s najvyšším 
ratingovým hodnotením na Slovensku.  

Z pohľadu pôsobenia LPS SR, š. p. na medzinárodnej úrovni je potrebné spomenúť  Medzinárodnú organizáciu pre civilné 
letectvo ICAO, Európsku organizácii pre bezpečnosť civilného letectva, aktívnu účasť podniku v projekte FAB CE 
(Stredoeurópsky funkčný blok vzdušného priestoru).   

Cieľom LPS SR, š. p. je byť kvalitným, spoľahlivým a konkurencieschopným subjektom, ktorý plní očakávania a požiadavky 
zákazníkov.    

Železnice Slovenskej republiky 

vznikli 1. januára 1993 rozhodnutím 
vlády SR o zriadení štátneho podniku v 
nadväznosti na rozdelenie ČSFR a tým i 
na rozdelenie Česko – slovenských 
štátnych dráh na dva samostatné 
subjekty. Rozhodnutie vlády SR bolo 
rozpracované zákonom NR SR č. 

258/1993 Z. z. o Železniciach SR z 30. septembra 1993  v znení 
neskorších predpisov. Od 1. januára 2002 sa ŽSR podľa Projektu 
transformácie a reštrukturalizácie ŽSR rozdelili na dva samostatné 
subjekty – ŽSR a Železničnú spoločnosť, a. s. (ZSSK). A následne 1. 
januára 2005 sa ZSSK rozdelila na Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s. 
zabezpečujúcu osobnú dopravu a Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, 

a.s. zabezpečujúcu nákladnú dopravu. 

ŽSR zabezpečujú prepravné a dopravné služby, ktoré zodpovedajú 
záujmom dopravnej politiky štátu a požiadavkám trhu vrátane 
súvisiacich činností.  
Hlavným predmetom činnosti ŽSR je od 1. januára 2002:  

• správa a prevádzka železničnej dopravnej cesty (ŽDC)  
• poskytovanie služieb súvisiacich s obsluhou ŽDC  
• zriaďovanie a prevádzkovanie železničných, telekomunikačných 

a   rádiových sietí  
• výstavba, úprava a údržba železničných a lanových dráh  
• ďalšie podnikateľské činnosti zapísané v obchodnom registri 



Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) zabezpečuje osobnú železničnú dopravu na Slovensku. Stopercentným 
akcionárom ZSSK je Slovenská republika prostredníctvom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorá si 

zmluvne objednáva a platí služby vo verejnom záujme v osobnej železničnej doprave. 
Prioritnú časť majetku tvoria železničné koľajové vozidlá (rušne, vozne, vlakové 
súpravy). Spoločnosť vznikla v roku 2005 a je jedným z troch nástupníckych podnikov 
jednotných železníc (popri Železniciach SR a Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia). 
ZSSK denne vypravuje priemerne 1455 vlakov. Prevádzkuje dopravu v 69 zo 79 okresov 
Slovenska. Zastavuje v 690 staniciach a zastávkach na území Slovenska.ZSSK k 31. júlu 
2016 zamestnáva 5962 ľudí.   
 

 

        

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. 

• Preprava vozňových zásielok: jednotlivé vozňové zásielky, 
ucelené vlaky, logistické vlaky 

• Intermodálna preprava 
• Automotive 
• Vlečkové služby 
• Služby bezpečnostného poradcu pri preprave nebezpečného tovaru 
• Východoslovenské prekladiská – služby prekládky tovarov 
• Prenájom mobilných prostriedkov 
• Služby údržby a opráv koľajových vozidiel, modernizácia a prevádzkové úpravy 
• Prehliadky, kontroly, skúšky a merania železničných koľajových vozidiel 
• Váš jediný celosieťový operátor železničnej nákladnej dopravy na Slovensku

Základným poslaním našej spoločnosti je poskytovanie kvalitných služieb na profesionálnej 
úrovni v oblasti reštauračného stravovania v reštauračných vozňoch, služieb mobilbarov, 
ubytovania v ležadlových a lôžkových vozňoch a služieb autovlaku v železničných vozňoch 
špeciálnej stavby. Naši zamestnanci svojím zodpovedným prístupom  sa snažia 
spríjemňovať cestovanie svojim zákazníkom vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko, 
a.s. Naša spoločnosť Vám ponúka kvalitný servis v danom odbore. Neváhajte a využite 
naše služby. Náš profesionálny personál je vám vždy plne k dispozícii. Našou prednosťou 
je neustále skvalitňovanie a vylepšovanie nami ponúkaných služieb. 

 



Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť je jediným poskytovateľom MHD na území hlavného 
mesta SR Bratislava. História vzniku DPB siaha až do roku 1898, kedy bol podnik založený pod 
názvom Pozsony városi villamos vasút (PVVV). V nasledujúcich rokoch prešiel bratislavský dopravný 
podnik viacerými zmenami názvov a právnych foriem. Za najpamätnejší názov prevádzkovateľa MHD  
môžeme s istotou považovať BEÚS - Bratislavská elektrická účastinná spoločnosť, ktorý je často 
používaný až do súčasnosti.  
Od roku 1989 má oficiálny názvov - Dopravný podnik Bratislava. Dopravný podnik Bratislava ako 
akciová spoločnosť bol založený dňa 23. decembra 1993 zakladateľskou listinou. Zápis o vzniku 
spoločnosti ku dňu 20. apríla 1994 bol vykonaný na Obvodnom súde Bratislava I. Jediným 
zakladateľom a zároveň akcionárom spoločnosti je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hlavným predmetom činnosti DPB je prevádz-
kovanie trolejbusovej, autobusovej a električkovej  
dopravy, pričom električková doprava je najstaršou na 
území SR a prevádzkovaná je nepretržite od roku 
1895. Okrem liniek MHD prevádzkuje dopravca aj 
prímestské linky 630 (Bratislava - Chorvátsky Grob) a 
pravidelné medzinárodné autobusové linky: 901 
(Bratislava - Wolfsthal - Hainburg) a 801 (Bratislava-
Rajka). Doplnkovou činnosťou bratislavského do-
pravcu, okrem prevádzkovania pravidelných liniek 
mestskej dopravy v hlavnom meste, je aj 
ponuka prenájmu nepravidelnej dopravy za prijateľné 
ceny. Medzi turistami sú populárne najmä okružné 
vyhliadkové jazdy historickou električkou. Najmä v 
letných mesiacoch patrí jazda historickou električkou k 
obľúbeným atrakciám. Návštevníci mesta majú 
príjemnú možnosť spoznania Bratislavy, keďže trasa 
zahŕňa dôležité kultúrne a historické pamiatky Bratislavy. Jednou z hlavných priorít DPB je dosiahnutie vyššieho komfortu 
a skvalitňovania služieb, čo je však podmienené investíciami do vozového parku.  Bratislavský dopravca má do budúcna snahu 
preferovať ekologickú dopravu a je podporovateľom myšlienky nosného dopravného električkového systému v Bratislave.  
 
  

Skupina METRANS je poskytovateľom all-inclusive just-in-time intermodálnej železnično-cestnej 
prepravy, prevádzkovaním vlastných vlakov s námorným nákladom z / do Českej republiky, 
Slovenska, Maďarska a nových servisov do vnútrozemia Nemecka a Rakúska, ktoré sú spojené 
prostredníctvom železnice s hlavnými európskymi prístavmi vrátane Hamburgu, Bremerhavenu, 
Rotterdamu a Duisburgu, alebo hlavných južných železničných spojení do Kperu, Trieste, Rjeky 
a nového pravidelného servisu do Istanbulu.  

Spoločnosť METRANS má vybudovanú vlastnú sieť vysoko sofistikovaných kontajnerových 
terminálov a moderných železničných záchytných terminálov v Čechách, na Slovensku a Rakúsku.   

 
 
 

http://www.dpb.sk/o-podniku/profil-a-fotogaleria/trolejbusy/
http://www.dpb.sk/o-podniku/profil-a-fotogaleria/autobusy/
http://www.dpb.sk/o-podniku/profil-a-fotogaleria/elektricky/
http://www.dpb.sk/sluzby/prenajom-vozidiel/
http://www.dpb.sk/o-podniku/profil-a-fotogaleria/elektricky/


 

Spoločnosť ŽOS Vrútky a.s. sa zaoberá 
výrobou, modernizáciami a opravami 
železničných koľajových vozidiel a ich 
konštrukčných celkov a strojárskou 
výrobou na základe požiadaviek zákazníkov. Firma sa v posledných rokoch orientuje predovšetkým na výrobu elektrických a 
dieselelektrických vlakových jednotiek. V súčasnosti sa spoločnosť okrem iného venuje výrobe nových motorových jednotiek                                                 
s dieselhydraulickým prenosom výkonu radu DMJ 861 (REGIOMOVER) pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s. (ďalej len 
„ZSSK“), ktoré sú určené pre prevádzku  na celoštátnych a regionálnych železničných dráhach.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizuje koncepciu modernizácie veľkopriestorových a oddielových klimatizovaných vozňov.  
V rámci výroby elektrických a dieselelektrických vlakových jednotiek sa realizovala výroba riadiacich a vložených vozňov 
nízkopodlažných jednotiek rozchodu 760 mm pre spoločnosti rakúskych železníc Zillertalbahn a ÖBB – SLB. 
ŽOS Vrútky a.s. sa zaoberá výrobou a dodávkou nových osobných klimatizovaných vozňov 1. a 2. triedy pre diaľkovú aj 
regionálnu dopravu na rýchlosť 160 km/ hod. a 200 km/hod. 
Pre prímestskú a regionálnu dopravu je určená v ŽOS Vrútky a.s. vyrábaná motorová jednotka radu 840. ŽOS Vrútky a.s. ju ako 
vedúci konzorcia vyrobila pre ZSSK. Ako 
vedúci partner v konzorciu vyrobila 14 ks 
súprav elektrických jednotiek radu 
425.95 s úzkym rozchodom 1000 mm, 
ktoré premávajú na horských tratiach 
Tatranských elektrických železníc. 
Firma uskutočňuje rekonštrukcie 
jednosystémových hnacích dráhových 
vozidiel radu 163/162 typ 71E, 98 E – 
Škoda na dvojsystémový rušeň radu 361 
s rýchlosťou 140 km/hod. a 160 km/hod. 
pre napájacie napätie 3 kV DC a 25.  
Bežnou súčasťou výrobného programu ŽOS Vrútky a.s. sú rôzne druhy rekonštrukcií osobných vozňov a rušňov. 
A realizovala modernizáciu elektrických rušňov radu 350 a má taktiež skúsenosti s vykonávaním modernizácií klimatizovaných 
reštauračných vozňov. 
ŽOS Vrútky a.s. sa zaoberá tiež revíznymi a strednými opravami železničných koľajových vozidiel ako sú elektrické rušne, 
elektrické motorové jednotky, osobné a špeciálne vozne. 
Pre koľajové vozidlá vykonáva opravy aj ich celkov, ako sú podvozky, dvojkolesia, trakčné a pomocné motory, trakčné 
transformátory a ostatné elektrické a elektronické točivé stroje aj atypické, transformátory rôznych typov a konštrukčných 
vyhotovení a tiež vyrábajú náhradné diely pre železničné koľajové vozidlá. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

Špedičná spoločnosť, ktorá poskytuje komplexné riešenia sprostredkovania 
prepravy tovaru. Takmer dve desaťročia pôsobenia na dopravnom trhu nás radia 
medzi spoločnosti so silným zázemím, stabilnou štruktúrou, rozhodným vedením a 
spoľahlivými zamestnancami s maximálnou mierou osobnej zodpovednosti za 
vykonanú prácu. Nosnou činnosťou našej spoločnosti je medzinárodné i 
vnútroštátne zasielateľstvo. Našou filozofiou je poskytovanie služieb v najvyššej 
kvalite, neustále premýšľame o lepších možnostiach pre Vás. Robíme všetko pre 
získanie a udržanie Vašej dôvery, aby sme nesklamali Vaše očakávania. Inovatívne 
sa prispôsobujeme hospodárskemu rozvoju a budujeme tým dobré meno 
spoločnosti na trhu. V dynamicky sa rozvíjajúcej ekonomike, kde doprava je 

neoddeliteľnou súčasťou jej zabezpečenia, ponúkame a poskytujeme našim zákazníkom plnohodnotné prepravné služby. Na 
základe certifikačného auditu sme sa stali držiteľmi certifikovaného systému manažérstva kvality EN ISO 9001, čím sme spravili 
výrazný krok k zvýšeniu spokojnosti a  upevneniu našej pozície na domácom i zahraničnom trhu. 

 certifikát ISO 9001_2000 2005 
 certifikát ISO 9001_2000 2007 

Naším cieľom je vyjsť v ústrety každému jestvujúcemu i potenciálnemu zákazníkovi a uspokojiť jeho potreby v rámci našich 
možností.  

 

SLOVENSKÁ PLAVBA A PRÍSTAVY, a.s., 

Váš spoľahlivý partner 93 rokov tradície v riečnej plavbe, držiteľ certifikátu ISO 9001:2008 

Ponúka svoje kvalitné a spoľahlivé služby: 

Lodné prepravy tovarov všetkých druhov vrátane tekutých tovarov na Dunaji a na sieti 
západoeurópskych vodných ciest od Severného až po Čierne more 

Preklad a skladovanie tovarov v prístavoch Bratislava a Komárno s možnosťou uskladnenia v 
krytých skladoch i na voľných skládkach. Prekládka super ťažkých a nadrozmerných kusov tovaru 
do hmotnosti 560 ton 

RO-RO Poloha 

Komplexné služby kontajnerového terminálu, priame spojenie 
ucelenými kontajnerovými vlakmi, door to door služby, jediný 
trimodálny kontajnerový terminál na Slovensku 

Preprava, preklad a skladovanie hutného materiálu  

SPAP LODENICA S.R.O. 100% dcérska spoločnosť špecializujúca 
sa na generálne opravy a servis plavidiel všetkých druhov, vrátane 
stavby nových plavidiel www.spap.sk 

 

 

ÚNIA ZAMESTNÁVATEĽOV V CIVILNOM 
LETECTVE SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

 

 

Spoločnosť Únia zamestnávateľov v civilnom 
letectve Slovenskej republiky bola založená 10. 
októbra 2008  

Sídlo: Únia zamestnávateľov v civilnom letectve 
Slovenskej republiky  Letisko M.R. Štefánika    
82311  Bratislava - Ružinov  
94110 Činnosti podnikateľských a 
zamestnávateľských členských organizácií  
 
 

http://www.sped-trans.sk/sk/garancia_iso1.php
http://www.sped-trans.sk/sk/garancia_iso2.php


Výskumný ústav dopravný, a. s. vo svojej 60-ročnej existencii plní významné 
úlohy s celospoločenskými a národohospodárskymi dôsledkami, čo vyplýva z 
riešenia významných výskumných úloh v oblasti tvorby a realizácie dopravnej 
politiky. S tým súvisí rozsiahle know-how, ktoré ho kvalifikuje na zaradenie do 
vedecko-výskumnej základne Slovenskej republiky, čo je potrebné považovať za 
jeden z hlavných smerov strategického zamerania VÚD.  

Ústav je organizáciou vedy, výskumu a vývoja s dlhoročnou tradíciou. 
Pôsobí vo všetkých druhoch dopravy, najmä v oblastiach techniky, technológie, 

prevádzky, ekonomiky, legislatívy, riadenia a organizácie dopravy, informatiky a automatizácie v doprave, ekológie, energetiky, 
bezpečnosti a kvality dopravy, dopravnej infraštruktúry, dopravného zabezpečenia a riadenia cestovného ruchu, dopravnej 
politiky, skúšobníctva a certifikácie v oblasti stavebných výrobkov, určených výrobkov a interoperability. Ústav bol založený v 
roku 1954 ako Vedecko-výskumný ústav dopravný v Prahe. Názov 
Výskumný ústav dopravný nesie od roku 1956. Svoje pracoviská mal v 
Prahe, Brne, Bratislave a od roku 1964 aj v Žiline. Do Žiliny sa 
presunulo ťažisko riadiacej sféry ústavu v roku 1972. V roku 1976 bol 
postavený areál VÚD vo Veľkom Dieli, kde ústav sídli dodnes. VÚD, a. 
s. je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality podľa normy 
STN EN ISO 9001:2009. VÚD, a. s. je Autorizovanou osobou AO SK 05, 
AO SKTC 125 a notifikovaným orgánom s prideleným identifikačným 
číslom 1358. V roku 2002 prešiel ústav procesom transformácie zo 
štátnej príspevkovej organizácie a od 1. 11. 2002 sa stal súkromnou 
akciovou spoločnosťou. 

 

Spoločnosť WAGON 
SERVICE travel už 
16 rokov poskytuje 
na slovenskom a aj 
na európskom trhu 

špecializovanú 
železničnú dopravu, mimoriadne, turistické a exkluzívne 
prepravy, pripravuje rôzne eventy na kľuč pre veľké firmy 
a skupiny, poskytuje aj služby cestovnej kancelárie s ponukou 
zájazdov pre tých, ktorí preferujú železničnú dopravu.  

Zaisťujeme kompletný servis od technicko-hygienickej prípravy 
ležadlových, lôžkových, reštauračných a salónnych vozňov cez samotnú prepravu po služby personálu a sprievodcov počas celej 
akcie. Obstarávame catering, umožňujeme zábavu počas celej 
cesty vlakom a zabezpečujeme turistické služby v cieli cesty. Naše 
vozne jazdia i v nočných vlakoch v pravidelnej preprave na 
Slovensku, v Česku,  Maďarsku, Nemecku či Rakúsku. Sme 
členom Medzinárodnej železničnej únie (UIC) so sídlom v Paríži, 
Slovenskej Asociácie Cestovných Kancelárií a Cestovných Agentúr 
(SACKA), Únie dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (ÚDPT) 
a Forum Train Europe. 
 
 
 
 

Slovenská správa ciest ( ďalej 
len „SSC“) je to samostatná 
rozpočtová organizácia zriadená 
1.1.1996 bývalým Ministerstvom 
dopravy, pôšt a telekomunikácií 
Slovenskej republiky (ďalej len 
„MDPT“). Štatutárnym orgánom 
SSC je generálny riaditeľ, ktorý 

zastupuje SSC navonok, riadi jej činnosť, koná v jej mene vo všetkých 
veciach a je za jej výsledky hospodárenia zodpovedný ministrovi dopravy, 
pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. SSC má svoje regionálne 
zastúpenie prostredníctvom dislokovaných organizačných zložiek pod 
jednotným názvom Investičná výstavba a správa ciest (ďalej len „IVSC"). 
A to konkrétne v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach. 

Spoločnosť Technická obnova a ochrana železníc, a.s. (TOOŽ) pôsobí v dopravnom 
staviteľstve a jej hlavnou činnosťou je realizácia dočasných oceľových mostných 

http://www.vud.sk/documents/certifikat_kvality.pdf


konštrukcií a dočasných oceľových podporných konštrukcií pri výstavbe mostných objektov. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Automatizácia železničnej dopravy, a.s. 
Je významným dodávateľom a výrobcom 
dopravnej zabezpečovacej, signalizačnej a 
oznamovacej techniky na Slovensku. Svoje 
pôsobenie postupne rozšírila aj na oblasť  
dodávania a servisu telekomunikačných 
a informačných systémov od domácich 
i zahraničných dodávateľov. Viac ako 50 
ročné úspešné pôsobenie na slovenskom 
a českom trhu, flexibilná štruktúra a  
vysoko kvalifikovaný personál jej umožňujú 

realizovať aj technologicky náročné investičné celky podľa požiadaviek zákazníka. 
Spoločnosť vlastnými kapacitami zabezpečuje vývoj, projekčné práce, výrobu, 
montáž a servis zariadení - investičných celkov najmä pre železničnú, cestnú, lodnú 
a leteckú dopravu na Slovensku. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RONA a.s.  
Lednické Rovne 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Slovenská pošta, a. s.  

 

 

 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 

 

 

Letové prevádzkové služby Slovenskej 

republiky, š. p.  

 

 

Železnice Slovenskej republiky 

 

 

 

Dopravný podnik Bratislava, a.s. 

 

 

 

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.  

 

 

ŠPED-TRANS Levice, a. s. 

 

 

Železničná spoločnosť Cargo 

Slovakia a. s.  

 

 

WAGON SLOVAKIA Košice, a. s.  

 

 

ŽOS Vrútky, a. s. 
 

 

 

 

 

 

 

METRANS (Danubia), a.s. 

 

 
 

WAGON SERVICE travel s. r. o.  

 

 

 
 

Technická obnova a ochrana 

železníc, a.s.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

  

ÚNIA DOPRAVY, PÔŠT 
A TELEKOMUNIKÁCII 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Bazová 2  

821 08 Bratislava 
 

 

+421 02 / 5557 3525 
udpt@udpt.sk 
www.udpt.sk 

 

mailto:udpt@udpt.sk
http://www.udpt.sk/

