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513
ZÁKON
z 28. októbra 2009
o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
PRVÁ ÈAS
VEOBECNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) druhy dráh a pravidlá ich výstavby a prevádzky,
b) schva¾ovanie typov dráhových vozidiel a povo¾ovanie
ich prevádzky,
c) prevádzku urèených technických zariadení a oprávnenia na vykonávanie urèených èinností,
d) prevádzku elezniènej infratruktúry, pride¾ovanie
jej kapacity a urèovanie úhrad za jej pouívanie,
e) odbornú spôsobilos, zdravotnú spôsobilos a psychickú spôsobilos na výkon práce na dráhach,
f) interoperabilitu a bezpeènos eleznièného systému,
g) pôsobnos orgánov tátnej správy vo veciach dráh.
(2) Tento zákon sa nevzahuje na banské dráhy, priemyselné dráhy, lunaparkové dráhy, lanové vleky, doèasné prenosné dráhy a na visuté lanové dopravníky.
Dráhy
§2
Druhy dráh
(1) Dráhami sú ko¾ajové dráhy, trolejbusové dráhy
a lanové dráhy.
(2) Ko¾ajovými dráhami sú eleznièné dráhy, elektrièkové dráhy a peciálne dráhy.
(3) elezniènými dráhami sú eleznièné trate a vleèky.
(4) eleznièné trate tvoria dopravnú cestu eleznièným vozidlám na úèely elezniènej dopravy. eleznièné
trate sa pod¾a úèelu, významu a vybavenia èlenia na
hlavné a ved¾ajie. Hlavné eleznièné trate z h¾adiska
dopravného významu slúia na medzinárodnú dopravu
a na zabezpeèenie celotátnej dopravnej obslunosti.
Ved¾ajie eleznièné trate slúia na zabezpeèenie regionálnej dopravnej obslunosti a na mestské a prímestské dopravné sluby.
(5) Vleèkou je eleznièná dráha priamo alebo prostredníctvom inej vleèky zaústená do elezniènej trate;

pouíva sa na pohyb eleznièných vozidiel na úèely nakládky, prekládky a vykládky tovaru v podnikoch,
skladoch, prístavoch a v termináloch.
(6) peciálnou dráhou je ko¾ajová dráha na mestskú
a prímestskú verejnú osobnú dopravu, najmä metro
a mestské a prímestské rýchlodráhy, ako aj eleznièná
dráha nezaústená do elezniènej trate, ktorá slúi len
miestnym alebo turistickým potrebám, najmä miestne
úzkorozchodné dráhy.
(7) eleznièné trate, stanice, terminály a vetky druhy pevných zariadení, ktoré sú potrebné na zaistenie
bezpeènej a nepretritej prevádzky elezníc, tvoria elezniènú sie.
Obvod dráhy
§3
(1) Obvod dráhy tvoria pozemky urèené na umiestnenie dráhy a jej súèastí, ktoré sú potrebné na prevádzku
dráhy a na dopravu na nej. V pochybnostiach o tom,
ktoré pozemky patria do obvodu dráhy, rozhodne peciálny stavebný úrad na návrh prevádzkovate¾a dráhy.
(2) Obvod dráhy zriaïuje peciálny stavebný úrad
v stavebnom povolení alebo stavebný úrad vo vyvlastòovacom rozhodnutí. Obvod dráhy vzniká dòom právoplatnosti stavebného povolenia alebo vyvlastòovacieho
rozhodnutia.
(3) Obvod dráhy je vymedzený zvislými plochami vedenými na pozemok. Ak z rozhodnutia pod¾a odseku 2
nevyplýva inak, obvod dráhy je tri metre
a) od vonkajieho okraja telesa elezniènej dráhy a stavieb, kontrukcií a pevných zariadení, ktoré sú jej
súèasou, ak ide o elezniènú dráhu,
b) od osi krajnej ko¾aje elektrièkovej dráhy, od krajného nosného alebo dopravného lana lanovej dráhy
alebo od krajného vodièa trakèného trolejbusového
vedenia, najmenej vak 1,5 metra od vonkajieho
okraja súèasti dráhy; to neplatí, ak ide o elektrièkovú dráhu alebo trolejbusovú dráhu, ktorá vedie po
ceste alebo miestnej komunikácii (ïalej len cestná
komunikácia).
(4) Obvod dráhy zaniká dòom právoplatnosti rozhodnutia o zruení dráhy.
§4
(1) V obvode dráhy je zakázané vysádza stromy a kry
a umiestòova stavby, reklamné, propagaèné a informaèné zariadenia, kontrukcie a predmety, ktoré nesúvisia s prevádzkou dráhy ani s dopravou na dráhe.
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(2) V obvode dráhy mono umiestòova len súèasti
dráhy a vykonáva èinnosti, ktoré súvisia s prevádzkou
dráhy, najmä údrbu telesa dráhy a obvodu dráhy,
s dopravou na dráhe alebo s výkonom tátneho dozoru,
ako aj uskutoèòova záchranné práce a odstraòova
následky nehôd a mimoriadnych udalostí, ktoré ohrozujú prevádzku dráhy alebo bezpeènos a plynulos dopravy na dráhe. Vlastník alebo uívate¾ nehnute¾ností
v obvode dráhy je povinný uíva ich tak, aby neohrozovali dráhu alebo dopravu na dráhe, a je povinný umoni prevádzkovate¾ovi dráhy prístup k súèastiam dráhy
cez svoje pozemky.
(3) Prevádzkovate¾ dráhy je povinný trvalo zabezpeèova obvod dráhy a priechodný prierez dráhy v stave,
ktorý neohrozuje dráhu a jej súèasti, ani dopravu na
dráhe, a predchádza ohrozeniam prevádzky dráhy. Na
tento úèel je prevádzkovate¾ dráhy oprávnený vyzva
vlastníka alebo uívate¾a nehnute¾nosti v obvode dráhy, aby okliesnil alebo odstránil v nevyhnutnom rozsahu prekáajúce stromy a kry a odstránil spadnuté stromy, kamene a predmety, ktoré sú ohrozením prevádzky
dráhy alebo niektorej jej súèasti alebo ohrozením bezpeènosti a plynulosti dopravy na dráhe. Ak vlastník
alebo uívate¾ nehnute¾nosti neuposlúchne výzvu prevádzkovate¾a dráhy a hrozí bezprostredné nebezpeèenstvo pre prevádzku dráhy alebo pre dopravu na dráhe,
prevádzkovate¾ dráhy je oprávnený sám vykona tieto
èinnosti v nevyhnutnom rozsahu po upovedomení
vlastníka alebo uívate¾a nehnute¾nosti.
(4) Vlastník alebo uívate¾ nehnute¾nosti v obvode
dráhy je povinný strpie umiestòovanie súèastí dráhy
a vykonanie èinností pod¾a odsekov 2 a 3. Oprávnenia
prevádzkovate¾a dráhy pod¾a odsekov 2 a 3 sú vecnými
bremenami viaznucimi na nehnute¾nostiach v obvode
dráhy a na prístupových cestách k obvodu dráhy. Návrh na vykonanie záznamu v katastri nehnute¾ností
podá prevádzkovate¾ dráhy. Ak je vlastník alebo uívate¾ nehnute¾nosti obmedzený v dôsledku umiestnenia
súèasti dráhy v obvyklom uívaní nehnute¾nosti; má
právo na jednorazovú primeranú náhradu za nútené
obmedzenie uívania nehnute¾nosti; toto právo zaniká,
ak sa neuplatnilo u prevádzkovate¾a dráhy do jedného
roka odo dòa zapísania vecného bremena do katastra
nehnute¾ností.
(5) Èinnosti pod¾a odsekov 2 a 3 môe vykonáva len
prevádzkovate¾ dráhy a ním poverení zamestnanci; iné
osoby len na základe jeho poverenia alebo s jeho predchádzajúcim súhlasom. Ak nie je moné z dôvodu nevyhnutnosti bezprostredného vykonania záchrannej akcie
zabezpeèi súhlas prevádzkovate¾a dráhy vopred, musí
sa o nej upovedomi bezodkladne.
(6) Zakazuje sa vstupova na teleso dráhy a do obvodu dráhy iným osobám, ne sú uvedené v odseku 5; to
neplatí, ak ide o elektrièkovú dráhu vedenú po cestnej
komunikácii alebo o trolejbusovú dráhu.
(7) Iné osoby, ne uvedené v odseku 5, môu vstupova do obvodu dráhy a pohybova sa v òom so súhlasom
prevádzkovate¾a dráhy, ak tým neohrozia seba ani dopravu na dráhe. Bez súhlasu prevádzkovate¾a dráhy
mono vstupova do obvodu dráhy len
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a) na prechod dráhy v mieste úrovòového kriovania
dráhy s cestnou komunikáciou,
b) na osobných nástupitiach, na prístupových cestách k nim a na iných miestach urèených na pohyb
cestujúcich,
c) na nakladacích rampách a na prístupových cestách
k nim a na iných miestach urèených pre nakládku,
prekládku a vykládku tovaru,
d) po verejne prístupných úèelových komunikáciách
v obvode dráhy zriadených prevádzkovate¾om dráhy
alebo so súhlasom prevádzkovate¾a dráhy.
(8) Osoby pod¾a odseku 7 sú povinné pohybova sa
a správa sa v obvode dráhy pod¾a pravidiel urèených
prevádzkovate¾om dráhy, najmä repektova zákazy
a príkazy na oznaèeniach priestorov a na výveskách
a uposlúchnu pokyny oprávnených zamestnancov
prevádzkovate¾a dráhy.
Ochranné pásmo dráhy
§5
(1) Ochranné pásmo dráhy je priestor po oboch stranách obvodu dráhy vymedzený zvislými plochami vedenými v urèenej vzdialenosti od hranice obvodu dráhy;
zriaïuje sa na ochranu dráhy, jej prevádzky a dopravy
na nej.
(2) Ochranné pásmo novej dráhy vzniká dòom právoplatnosti stavebného povolenia. Ochranné pásmo zaniká dòom právoplatnosti rozhodnutia o zruení dráhy.
(3) Ak stavebné povolenie neurèuje inak, hranica
ochranného pásma dráhy je
a) pre elezniènú dráhu 60 metrov od osi krajnej ko¾aje, najmenej vak 30 metrov od vonkajej hranice
obvodu dráhy,
b) pre ostatné ko¾ajové dráhy a pre pozemnú lanovú
dráhu 15 metrov od osi krajnej ko¾aje,
c) pre visutú lanovú dráhu 15 metrov od nosného alebo dopravného lana,
d) pre trolejbusovú dráhu 10 metrov od krajného vodièa trakèného trolejového vedenia.
(4) Ak dráha vedie po cestnej komunikácii alebo
v uzavretom priestore prevádzkovate¾a dráhy, ochranné pásmo dráhy sa nezriaïuje.
§6
(1) V ochrannom pásme dráhy je zakázané bez súhlasu prevádzkovate¾a dráhy a bez záväzného stanoviska
peciálneho stavebného úradu
a) umiestòova stavby, kontrukcie, vzduné vedenia
a svetelné zariadenia, ktoré by boli zamenite¾né so
svetelnými signalizaènými zariadeniami slúiacimi
na chod a bezpeènos dopravy na dráhe,
b) umiestòova elektromagnetické zariadenia, ktoré by
ruili alebo inak ovplyvòovali trolejové vedenia, ich
napájanie, zariadenia na premenu, prívod a rozdelenie elektrického prúdu alebo zabezpeèovacie, signalizaèné, oznamovacie alebo spojové zariadenia dráhy alebo zariadenia trakèných vozidiel,
c) umiestòova predmety, ktorých farebné plochy sú
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zamenite¾né s oznaèeniami pouívanými v doprave
na dráhach,
d) uskladòova hor¾aviny a výbuniny a zriaïova
skládky, ktoré by mohli pokodi dráhu alebo jej súèas alebo ohrozi bezpeènos a plynulos dopravy
na dráhe,
e) vykonáva èinnosti, ktoré by mohli pokodi dráhu
alebo jej súèas, alebo ohrozi bezpeènos a plynulos dopravy na dráhe, najmä uskutoèòova terénne
úpravy, zemné práce, trhacie práce a èinnosti vykonávané banským spôsobom.

vate¾a nehnute¾nosti alebo správcu vodného toku alebo odkrytej podzemnej vody oprávnení vstúpi na nehnute¾nos a vykona nevyhnutné úpravy stromov
a krov, znefunkèni zariadenia a iné kontrukcie, alebo
odstráni skládky, naplaveniny na mostných pilieroch,
stavby na náklady vlastníka alebo uívate¾a nehnute¾nosti alebo správcu vodného toku alebo odkrytej podzemnej vody. Vlastník alebo uívate¾ nehnute¾nosti
a správca vodného toku alebo odkrytej podzemnej vody
je povinný tieto úpravy strpie a vzniknuté náklady
uhradi.

(2) Vlastníci a uívatelia nehnute¾ností a správcovia
vodných tokov a odkrytých podzemných vôd v ochrannom pásme dráhy sú povinní udriava pozemky a stromy a kry na nich, skládky, stavby, mostné piliere a iné
kontrukcie a vzduné vedenia v takom stave a uíva
ich takým spôsobom, aby neohrozili prevádzku dráhy
a jej súèastí, ani neobmedzili bezpeènos a plynulos
dopravy na dráhe.

(7) Zamestnanci prevádzkovate¾a dráhy a ostatné
osoby, ktoré vstupujú na nehnute¾nos v ochrannom
pásme pod¾a odsekov 5 a 6, sú povinní poèína si tak,
aby nespôsobili kodu neprimeranú vykonanej èinnosti a aby neobmedzili vlastníka alebo uívate¾a nehnute¾nosti nad mieru primeranú vykonanej èinnosti.

(3) Prevádzkovate¾ dráhy je oprávnený vyzva vlastníka alebo uívate¾a nehnute¾nosti alebo správcu vodného toku alebo odkrytej podzemnej vody v ochrannom
pásme, aby v urèenej lehote odstránil stromy a kry, naplaveniny na mostných pilieroch dráhy alebo znefunkènil zariadenie pod¾a odseku 1 písm. a) a b), odstránil
skládky, stavby a iné kontrukcie pod¾a odseku 1
písm. c) a d) a bezodkladne upustil od èinnosti pod¾a
odseku 1 písm. e).
(4) Ak vlastník alebo uívate¾ nehnute¾nosti alebo
správca vodného toku alebo odkrytej podzemnej vody
v urèenej lehote neuposlúchne výzvu pod¾a odseku 3,
peciálny stavebný úrad na podnet prevádzkovate¾a
dráhy uloí ich vlastníkovi alebo uívate¾ovi povinnos
v urèenej lehote odstráni ich alebo znefunkèni alebo
zakáza èinnosti pod¾a odseku 1 písm. e).
(5) Po upovedomení vlastníka alebo uívate¾a nehnute¾nosti alebo správcu vodného toku alebo odkrytej
podzemnej vody sú poverení zamestnanci prevádzkovate¾a dráhy oprávnení vstupova na nehnute¾nos
v ochrannom pásme dráhy z dôvodu údrby a opravy
dráhy a jej súèastí a stavieb, ktoré slúia dráhe alebo
doprave na dráhe, s nimi aj iné osoby nevyhnutne potrebné na vykonanie potrebných èinností. Oprávnenie
na vstup majú aj osoby, ktoré vykonávajú záchrannú
akciu alebo odstraòujú následky nehody alebo mimoriadnej udalosti, vykonávajú ich vyetrovanie alebo
tátny dozor. Ak je nevyhnutné vykona okamite záchrannú akciu a odstráni následky nehody alebo mimoriadnej udalosti a nemono vlastníka alebo uívate¾a nehnute¾nosti alebo správcu vodného toku alebo
odkrytej podzemnej vody upovedomi vopred, treba ho
upovedomi bezodkladne. Vlastník alebo uívate¾ nehnute¾nosti a správca vodného toku alebo odkrytej
podzemnej vody je povinný na tento úèel strpie vstup
týchto osôb na nehnute¾nos.
(6) Ak je bezprostredne ohrozená prevádzka dráhy
alebo niektorej jej súèasti alebo ak je ohrozená bezpeènos dopravy na dráhe, poverení zamestnanci prevádzkovate¾a dráhy sú po upovedomení vlastníka alebo uí1

Výstavba dráh
§7
Stavebno-technické poiadavky
na stavbu dráh a ich súèastí
(1) Ak ïalej nie je ustanovené inak, na navrhovanie,
projektovanie a uskutoèòovanie stavieb dráh a ich súèastí sa vzahujú základné poiadavky na stavby a veobecné technické poiadavky na navrhovanie a uskutoèòovanie stavieb pod¾a stavebných predpisov.1)
(2) Stavebno-technické poiadavky stavieb eleznièných dráh a peciálnych dráh sa vzahujú na
a) priestorové usporiadanie dráhy,
b) zaaenie ko¾ají,
c) geometrické usporiadanie ko¾ají,
d) tvar, rozmery a írkové usporiadanie eleznièného
spodku,
e) zaaite¾nos a priechodnos stavieb a zariadení eleznièného spodku,
f) spôsoby zabezpeèenia a parametre kriovaní s cestnými komunikáciami,
g) kontrukciu a parametre eleznièného zvrku,
h) oznaèenie elezniènej trate alebo trate peciálnej
dráhy,
i) vybavenie staníc a zastávok,
j) kontrukciu, vybavenie, spo¾ahlivos a bezpeènos
súèastí elezniènej dráhy.
(3) Stavebno-technické poiadavky stavieb elektrièkových dráh sa vzahujú na
a) priestorové usporiadanie dráhy,
b) geometrické usporiadanie ko¾ají,
c) tvar, rozmery a írkové usporiadanie spodku elektrièkovej trate,
d) kontrukciu a parametre elektrièkového zvrku,
e) oznaèenie elektrièkovej trate,
f) vybavenie koneèných a nácestných zastávok,
g) kontrukciu, vybavenie, spo¾ahlivos a bezpeènos
súèastí elektrièkovej dráhy.
(4) Stavebno-technické poiadavky stavieb trolejbusových dráh sa vzahujú na

) § 43d a 43e zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona è. 237/2000 Z. z.
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a) umiestnenie trolejbusovej dráhy na cestnej komunikácii,
b) zaaenie cestnej komunikácie trolejbusom,
c) pozdåny sklon trolejbusovej dráhy,
d) vybavenie koneèných a nácestných zastávok,
e) kontrukciu, polohu a parametre trolejového vedenia,
f) kontrukciu, vybavenie, spo¾ahlivos a bezpeènos
súèastí trolejbusovej dráhy.
(5) Stavebno-technické poiadavky stavieb lanových
dráh sa vzahujú na
a) priestorové usporiadanie dráhy,
b) dopravnú rýchlos a èasový interval medzi dráhovými vozidlami,
c) kontrukciu a parametre poháòacieho zariadenia
a jeho bàzd,
d) kontrukciu a parametre zariadenia na nesenie a vedenie lán a dráhových vozidiel,
e) kontrukciu a parametre lanových kotúèov a napínacieho zariadenia lana,
f) vybavenie nástupných a výstupných staníc,
g) kontrukciu, vybavenie, spo¾ahlivos a bezpeènos
súèastí lanovej dráhy,
h) zariadenie na prevádzku v noci,
i) vyhotovenie a parametre elektrického zariadenia lanovej dráhy a zariadenia na ochranu pred úèinkami
atmosférickej elektriny.
§8
Stavba dráhy
(1) Ak ïalej nie je ustanovené inak, na umiestòovanie stavieb dráh a ich súèastí a stavieb v ochrannom
pásme dráh, na povo¾ovanie a ohlasovanie stavieb,
ich zmien pred dokonèením a zmien dokonèenej stavby
a na ich kolaudáciu sa vzahujú stavebné predpisy.2)
(2) Pri stavbe dráhy alebo pri jej zmene je stavebník
povinný vybudova na vlastné náklady pre vlastníka
dotknutej stavby len úpravy priamo vyvolané stavbou
dráhy, a to na úrovni technického rieenia v èase vyvolanej úpravy. Vlastník dotknutej stavby je povinný bezodkladne po právoplatnosti kolaudaèného rozhodnutia
stavbu prevzia.
(3) Pri stavbe novej vleèky zaústenej do elezniènej
trate je stavebník vleèky povinný na vlastné náklady
vybudova odboèkovú výhybku a trvalo ju na vlastné
náklady prevádzkova a udriava. Ak ide o stavbu novej vleèky zaústenej do existujúcej vleèky, stavebník
novej vleèky je povinný na vlastné náklady vybudova
odboèkovú výhybku a na vlastné náklady ju trvalo prevádzkova a udriava.
(4) V konaniach o umiestnenie stavby, o povolenie
stavby a o povolenie èinností v ochrannom pásme dráhy, ktoré neslúia prevádzke dráhy ani doprave na dráhe, má vlastník dráhy alebo ním splnomocnený prevádzkovate¾ dráhy postavenie úèastníka konania.3)
2

(5) Súèasou kolaudácie stavby dráhy a jej súèastí je
technicko-bezpeènostná skúka stavby.
§9
Technicko-bezpeènostná skúka stavby
(1) Technicko-bezpeènostná skúka stavby je súbor
úkonov a èinností, ktorými sa v rámci kolaudaèného
konania overuje, èi dráha, jej samostatná èas alebo
niektorá súèas dráhy vyhovuje overenej projektovej
dokumentácii a podmienkam stavebného povolenia, èi
je funkèná, èi zaruèuje bezpeèné a trvalé prevádzkovanie dráhy a bezpeènú a plynulú dopravu na dráhe.
(2) Ak ide o mosty, tunely a iné obdobné ininierske
stavby, ktoré sú súèasou dráhy, nahrádza technicko-bezpeènostnú skúku stavby hlavná prehliadka. Obsahom hlavnej prehliadky je overenie, èi skutoèné rozmery, pouité stavebné výrobky, montá a parametre
kontrukcie ininierskej stavby sú v súlade s overenou
projektovou dokumentáciou a s podmienkami stavebného povolenia.
(3) Súèasou hlavnej prehliadky mosta je aj záaová
skúka. Obsahom záaovej skúky je overenie, èi most
vyhovuje projektovanému zaaeniu ko¾ají. Postup
a podmienky vykonávania hlavnej prehliadky a záaovej skúky upravujú technické normy.
(4) Technicko-bezpeènostnú skúku stavby vo vzahu k urèeným technickým zariadeniam nahrádza overenie pod¾a § 16 ods. 3.
(5) Overenia pod¾a odsekov 2 a 4, záväzné stanoviská dotknutých orgánov, povolenia a schválenia na prevádzku sú podkladom na kolaudáciu stavby dráhy a jej
súèastí.
(6) Náklady technicko-bezpeènostnej skúky stavby
a overovaní pod¾a odsekov 2 a 4 znáa zhotovite¾ stavby, ktorý aj zabezpeèí úèas odborného technického
personálu potrebného na jej uskutoènenie a poskytne
potrebné technické prostriedky.
§ 10
Skúobná prevádzka stavby
(1) Skúobnou prevádzkou stavby sa overuje funkènos dráhy a tie parametre dráhy a jej súèastí, ktoré
nie je moné overi technicko-bezpeènostnou skúkou
stavby.
(2) Rozsah a podmienky skúobnej prevádzky stavby
urèí peciálny stavebný úrad v rozhodnutí o doèasnom
uívaní stavby,4) najmä urèí
a) poiadavky na zaistenie bezpeèného prevádzkovania dráhy a bezpeènej a plynulej dopravy na dráhe,
b) trvanie skúobnej prevádzky,
c) spôsob monitorovania skúobnej prevádzky,
d) rozsah zaznamenávaných a vyhodnocovaných údajov.

) Zákon è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov.
) § 59 ods. 1 písm. b) zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov.
§ 14 ods. 1 zákona è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
4
) § 84 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov.
3
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(3) peciálny stavebný úrad urèí dåku skúobnej
prevádzky pod¾a druhu dráhy a spôsobu jej prevádzkovania, pod¾a rozsahu stavby a pod¾a charakteru dopravy na dráhe, najdlhie vak na 12 mesiacov.
§ 11
Vyvlastòovanie pozemkov a stavieb
(1) Na úèely uskutoènenia stavby dráhy a jej súèastí
alebo stavby v ochrannom pásme dráhy, ktorá slúi
prevádzke dráhy alebo doprave na dráhe, na úèely prístupu k dráhe alebo k jej súèastiam a na úèely zabezpeèenia prevádzky dráhy alebo dopravy na dráhe, mono
potrebné pozemky a stavby vyvlastni alebo zriadi
k nim vecné bremeno.
(2) Podmienky vyvlastnenia a vyvlastòovacie konanie upravujú veobecné predpisy.5)
§ 12
Zruenie dráhy
(1) Dráhu, ktorá slúi verejnej osobnej doprave, mono zrui len z dôvodu zániku potreby dopravnej obslunosti územia a ekonomickej neefektívnosti jej prevádzky.
(2) Rozhodnú o zruení dráhy môe správny orgán
len na návrh vlastníka dráhy alebo na návrh ním povereného prevádzkovate¾a dráhy so súhlasom vlastníka
dráhy. Ak ide o elezniènú dráhu, do ktorej sú zaústené
ïalie eleznièné dráhy, je potrebný aj súhlas vlastníkov týchto dráh.
(3) Rozhodnutie o zruení dráhy je podkladom na konanie peciálneho stavebného úradu o odstránenie
stavby dráhy a jej súèastí pod¾a stavebných predpisov.
(4) Ak dôjde po zruení dráhy aj k èiastoènému alebo
úplnému odstráneniu telesa dráhy a súèastí dráhy
a pre vlastníka dráhy sú zostávajúce nehnute¾nosti
prebytoèné, ponúkne ich do nájmu alebo na predaj.
Styk dráh
§ 13
Druhy styku dráh
(1) Stykom dráh je prepojenie dráh, ktoré umoòuje
plynulý prechod dráhových vozidiel z jednej dráhy na
druhú. Stykom dráh je súbeh dráh, zaústenie jednej
dráhy do druhej a kriovanie dráh.
(2) Hranica stýkajúcich sa dráh rôznych prevádzkovate¾ov musí by presne vymedzená a vidite¾ne oznaèená. Technické rieenie a práva a povinnosti zabezpeèenia styku dráh dohodnú ich prevádzkovatelia zmluvou.
5
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§ 14
Kriovanie dráh s cestnými komunikáciami
(1) Kriovanie nových hlavných eleznièných tratí
s cestnými komunikáciami sa zriaïuje ako mimoúrovòové. Pri modernizácii alebo významnej obnove existujúcich hlavných eleznièných tratí alebo kriujúcich
cestných komunikácií stavebník existujúce úrovòové
kriovanie prestavia na mimoúrovòové kriovanie, alebo ho zruí.
(2) Kriovanie ved¾ajích eleznièných tratí s cestnými komunikáciami sa zriaïuje spravidla mimo úrovne
ko¾ají. Výnimku povo¾uje cestný správny orgán pod¾a
osobitného predpisu.6) peciálny stavebný úrad na základe tejto výnimky urèí v stavebnom povolení podmienky jeho zhotovenia.
(3) Ak ide o úrovòové kriovanie dráhy s cestnou komunikáciou, na ktorom to vyaduje bezpeènos cestnej
premávky, peciálny stavebný úrad na návrh bezpeènostného orgánu (§ 103) nariadi správcovi cestnej komunikácie prestavbu kriovania na mimoúrovòové alebo prevádzkovate¾ovi dráhy vybavi ho priecestným
signalizaèným zariadením dráhy.
(4) Pri úrovòovom kriovaní dráhy s cestnou komunikáciou má prevádzka dráhy prednos pred cestnou
premávkou. Úrovòové kriovanie dráhy s cestnou komunikáciou musí by oznaèené pod¾a pravidiel pre dráhy a v súlade s pravidlami cestnej premávky a ak ide
o hlavnú elezniènú tra, musí by zo strany cestnej komunikácie vybavené aj priecestným signalizaèným zariadením dráhy.
(5) Ak ide o elektrièkovú dráhu alebo o trolejbusovú
dráhu, ktorá pouíva cestnú komunikáciu, úrovòový
styk dráhy a cestnej komunikácie sa neoznaèuje ani
nezabezpeèuje. Ak ide o spoloènú prevádzku elektrièkovej dráhy alebo trolejbusovej dráhy a cestnej premávky, vzahujú sa na ich prevádzku aj pravidlá cestnej premávky.7)
§ 15
Kriovanie dráh s vedeniami
(1) Kriovanie dráh s energetickými, telekomunikaènými, vodovodnými, kanalizaènými a inými vedeniami,
ktoré neslúia prevádzke dráhy ani doprave na dráhe,
sa musí navrhova a zriaïova tak, aby vedenia neovplyvòovali bezpeènú prevádzku dráhy ani bezpeènos a plynulos dopravy na dráhe, najmä aby neovplyvòovali zabezpeèovacie, spojové, záznamové
a signalizaèné zariadenia, trakèné napájacie vedenia
a iné zariadenia energetického vybavenia dráhy ani
prevádzkové energetické vybavenie trakèných vozidiel.
(2) Vedenia uvedené v odseku 1 mono pri kriovaní
s dráhou vies popod teleso dráhy kolmo na smerové
vedenie dráhy a pri súbenom vedení v ochrannom pásme dráhy. Súbené umiestnenie vedenia s dráhou v obvode dráhy je moné len na základe zmluvy vlastníka

) § 108 a 116 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov.
) § 18 ods. 2 a 10 zákona è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorích predpisov.
7
) Zákon è. 8 /2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
6
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vedenia s vlastníkom dráhy alebo ním splnomocneným
prevádzkovate¾om dráhy o zriadení vecného bremena
a o podmienkach údrby a opráv a po ohlásení peciálnemu stavebnému úradu.
(3) Ak dôjde k funkènej poruche alebo k havárii vedenia umiestneného v obvode dráhy, vlastník vedenia je
povinný bezodkladne informova prevádzkovate¾a dráhy o rozsahu nevyhnutných prác a o èase nevyhnutnom na ich vykonanie. Vlastník vedenia je povinný postupova pod¾a pokynov prevádzkovate¾a dráhy tak,
aby prevádzka dráhy a doprava na dráhe boli dotknuté
èo najmenej.
(4) Stavebník, ktorý vykonáva modernizáciu alebo
významnú obnovu dráhy, pri ktorej je potrebná preloka dráhy alebo preloka vedenia kriujúceho dráhu
alebo súbene smerovaného s dráhou v obvode dráhy,
je povinný na vlastné náklady zabezpeèi nové umiestnenie dráhy alebo vedenia ako vyvolanú investíciu a po
skonèení prác dráhu alebo vedenie odovzda vlastníkovi, ten je povinný dokonèenú stavbu prevzia.
Urèené technické zariadenia
§ 16
Urèené technické zariadenia
(1) Urèenými technickými zariadeniami sú dopravné
zariadenia, plynové zariadenia, tlakové zariadenia,
zdvíhacie zariadenia, elektrické zariadenia, zariadenia
na ochranu pred úèinkami atmosférickej a statickej
elektriny a na ochranu pred negatívnymi úèinkami
spätných trakèných prúdov, kontajnery a vymenite¾né
nadstavby, ktoré sa vyrábajú, sú urèené alebo slúia
na zabezpeèenie prevádzkovania dráhy alebo dopravy
na dráhe alebo sú súèasou dráh.
(2) V prevádzke sa môu pouíva len urèené technické zariadenia, ktoré sú spôsobilé na prevádzku. Spôsobilosou na prevádzku sa rozumie technický stav, ktorý
zodpovedá poiadavkám na zaistenie bezpeènosti jeho
prevádzky.
(3) Pred uvedením urèeného technického zariadenia
do prevádzky musí bezpeènostný orgán alebo ním poverená právnická osoba overi a schváli jeho spôsobilos. Ak ide o urèené technické zariadenie, ktoré je zároveò urèeným výrobkom,8) podkladom na schválenie
spôsobilosti na prevádzku je doklad o preukázaní zhody jeho úitkových vlastností s technickými poiadavkami, ktoré sa naò vzahujú.9)
(4) Ak bezpeènostný orgán zistí, e urèené technické
zariadenie má závané nedostatky, e nemono zaruèi
jeho ïaliu bezpeènú prevádzku alebo e nie sú splnené technické alebo prevádzkové podmienky na zaistenie bezpeènosti prevádzky, rozhodne o obmedzení prevádzky alebo o vyradení urèeného technického
zariadenia z prevádzky.
8
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(5) Prevádzkovate¾ urèeného technického zariadenia
je povinný
a) prevádzkova len také urèené technické zariadenie,
ktorého spôsobilos na prevádzku bola overená
a schválená, a v takom stave, ktorý je v súlade
s predpismi na zaistenie bezpeènosti prevádzky,
kontrukènej, projektovej a sprievodnej dokumentácie a schválenej spôsobilosti na prevádzku,
b) plni urèené podmienky a poiadavky na zaistenie
bezpeènosti prevádzky urèeného technického zariadenia,
c) zabezpeèi v prevádzke urèeného technického zariadenia v urèených lehotách a urèeným spôsobom
overovanie jeho bezpeènosti a spôsobilosti na prevádzku,
d) zabezpeèi, aby revízie, inpekcie, skúky a obsluhu
urèeného technického zariadenia vykonávali len
osoby s platným dokladom o odbornej spôsobilosti
pod¾a § 18.
§ 17
Urèené èinnosti
(1) Urèenými èinnosami sú
a) montá, opravy, rekontrukcie, revízie, skúky
a overovanie spôsobilosti urèených technických zariadení,
b) inpekcie, zváranie a nedetruktívne skúanie dráhových vozidiel, ko¾ajníc a oce¾ových mostných
a mostom podobných dráhových kontrukcií,
c) plnenie kovových tlakových nádob pouívaných na
dráhach plynmi a
d) plnenie cisternových vozòov, cisternových kontajnerov a vymenite¾ných nadstavieb plynmi a inými nebezpeènými látkami.
(2) Urèené èinnosti môu vykonáva len právnické
osoby na základe oprávnenia udeleného bezpeènostným orgánom po overení splnenia poiadaviek urèených na vykonávanie urèených èinností.
(3) Overovanie splnenia poiadaviek urèených na vykonávanie urèených èinností vykonáva bezpeènostný
orgán alebo ním poverená právnická osoba.
(4) Bezpeènostný orgán udelí oprávnenie iadate¾ovi,
ktorý
a) zamestnáva osobu s platným dokladom o odbornej
spôsobilosti pod¾a § 18,
b) má technické zariadenia potrebné na vykonávanie
urèených èinností,
c) má vytvorenú organizaènú truktúru, systém odborného riadenia a monitorovania vykonávaných
èinností,
d) má vypracované pokyny a postupy na vykonávanie
urèených èinností a má k dispozícii dokumentáciu
na vykonávanie urèených èinností.
(5) Ak bezpeènostný orgán zistí závané nedostatky
pri vykonávaní urèených èinností, ktoré môu ma
vplyv na bezpeènos prevádzky urèených technických

) § 9 ods. 1 zákona è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
9
) § 12 ods. 3 zákona è. 264/1999 Z. z. v znení zákona è. 436/2001 Z. z.
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zariadení alebo na bezpeènos prevádzky dráhy alebo
dopravy na dráhe, alebo zistí nedodriavanie podmienok oprávnenia, zaène konanie o obmedzenie rozsahu
oprávnenia alebo o jeho zruenie.
§ 18
Odborná spôsobilos na vykonávanie èinností
na urèených technických zariadeniach
(1) Revízie, inpekcie, skúky, obsluhu urèených
technických zariadení v prevádzke, overovanie spôsobilosti urèených technických zariadení, zapletanie
a opravy oce¾ových lán a zalievanie lanových koncoviek
a spojok pouívaných na zariadeniach lanových dráh
a kontrolu èinnosti vo zváraní a nedetruktívnom skúaní môu vykonáva len fyzické osoby s platným dokladom o odbornej spôsobilosti na vykonávanie èinností na urèených technických zariadeniach.
(2) Overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie
èinností na urèených technických zariadeniach vykonáva bezpeènostný orgán alebo ním poverená právnická osoba; doklad o odbornej spôsobilosti na vykonávanie èinností na urèených technických zariadeniach
vydáva bezpeènostný orgán.
(3) Doklad o odbornej spôsobilosti na vykonávanie
èinností na urèených technických zariadeniach vydá
bezpeènostný orgán tomu, kto
a) dosiahol vek 18 rokov,
b) je plne spôsobilý na právne úkony,
c) je bezúhonný (§ 110),
d) má ukonèené odborné vzdelanie v uèebnom alebo
tudijnom odbore, ktorého súèasou je vyuèovací
predmet, ktorý obsahuje aspoò opis kontrukcie
a funkcie urèeného technického zariadenia, odborné vzdelanie pre èinnos na urèenom technickom zariadení elektrickom ustanovuje vykonávací predpis
pod¾a § 102 ods. 2 písm. c),
e) absolvoval vstupnú odbornú prípravu v urèenom
vzdelávacom zariadení a vykonal závereènú skúku a
f) je zdravotne spôsobilý na výkon èinností na urèených technických zariadeniach.
(4) Drite¾ dokladu o odbornej spôsobilosti na vykonávanie èinností na urèených technických zariadeniach je povinný
a) zúèastòova sa na doplnkových koleniach organizovaných zamestnávate¾om o stave techniky týkajúcej sa urèených technických zariadení, o vykonávaní
èinností na nich a o organizaèných a prevádzkových
opatreniach v súlade s právnymi predpismi, prevádzkovými predpismi a s technickými pecifikáciami,
b) absolvova kadých pä rokov aktualizaènú prípravu v urèenom vzdelávacom zariadení ako predpoklad na predåenie platnosti dokladu o odbornej spôsobilosti na vykonávanie èinností na urèených
technických zariadeniach; vzdelávacie zariadenie
potvrdí absolvovanie aktualizaènej prípravy v doklade o odbornej spôsobilosti na vykonávanie èinností
na urèených technických zariadeniach alebo vykona periodickú odbornú skúku.
(5) Bezpeènostný orgán zakáe vykonávanie èinností
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a odníme doklad o odbornej spôsobilosti na vykonávanie èinností na urèených technických zariadeniach, ak
zistí, e jeho drite¾
a) nezúèastnil sa bez závaného dôvodu na doplnkovom kolení, neabsolvoval aktualizaènú prípravu,
alebo nevykonal úspene periodickú odbornú skúku,
b) závaným spôsobom poruil svoje povinnosti pri výkone èinnosti na urèenom technickom zariadení alebo opakovane napriek predchádzajúcemu upozorneniu osoby poverenej výkonom tátneho dozoru
vykazuje nedostatky vo vykonávanej èinnosti,
c) èinnosti na urèených technických zariadeniach vykonáva v rozpore s právnymi predpismi, s prevádzkovými predpismi alebo s technickými pecifikáciami, ktoré upravujú postup pri ich vykonávaní, alebo
d) prestal spåòa poiadavky pod¾a odseku 3 písm. b),
c) a f).
(6) Bezpeènostný orgán o zákaze vykonávania èinností upovedomí zamestnávate¾a. Do právoplatnosti
rozhodnutia bezpeènostného orgánu o odòatí dokladu
o odbornej spôsobilosti je pozastavená platnos dokladu o odbornej spôsobilosti. V rozhodnutí o odòatí dokladu o odbornej spôsobilosti na vykonávanie èinností
na urèených technických zariadeniach urèí podmienky
na jeho opätovné získanie v závislosti od dôvodu, pre
ktorý bol odòatý doklad o odbornej spôsobilosti na vykonávanie èinností na urèených technických zariadeniach.
(7) Odo dòa právoplatnosti rozhodnutia o odòatí dokladu o odbornej spôsobilosti na vykonávanie èinností
na urèených technických zariadeniach je doklad neplatný a jeho drite¾ je povinný vráti ho bezpeènostnému orgánu do piatich pracovných dní.
§ 19
Mimoriadne udalosti
v prevádzke urèených technických zariadení
(1) Mimoriadnou udalosou v prevádzke urèeného
technického zariadenia je havária, technická porucha
alebo iná udalos alebo stav, pri ktorom
a) bola ohrozená prevádzka urèeného technického zariadenia, prevádzka dráhy alebo doprava na dráhe,
b) bol váne ohrozený ivot a zdravie ¾udí, pokodený
majetok alebo zneèistené ivotné prostredie,
c) vznikol smrte¾ný úraz, aký úraz alebo hromadný
úraz.
(2) Prevádzkovate¾ urèeného technického zariadenia
je povinný vznik mimoriadnej udalosti v prevádzke urèeného technického zariadenia bezodkladne ohlási
bezpeènostnému orgánu a pod¾a okolností a následkov
privola záchranné zloky integrovaného záchranného
systému a vykona nevyhnutné opatrenia na mieste.
Ak ide o mimoriadnu udalos v prevádzke urèeného
technického zariadenia s následkami pod¾a odseku 1
písm. c), je povinný ohlási mimoriadnu udalos aj Policajnému zboru.
(3) Prevádzkovate¾ urèeného technického zariadenia
je povinný zabezpeèi miesto mimoriadnej udalosti
v prevádzke urèeného technického zariadenia pred iný-
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mi osobami a zachova pôvodný stav do príchodu prísluníkov Policajného zboru. Do príchodu prísluníkov
Policajného zboru je oprávnený na mieste mimoriadnej
udalosti v prevádzke urèeného technického zariadenia
vyslobodi postihnuté osoby a poskytnú im prvú pomoc alebo odvoz, zabráni ïalej kode alebo pokodeniu ivotného prostredia a uvo¾ni èas dráhy na obnovenie jej prevádzky alebo dopravy na nej, ak tým
neznemoní vyetrovanie. Ak je potrebné zasiahnu do
stavu a usporiadania miesta, je povinný zaznamena
pôvodný stav videozáznamom, fotografiami, náèrtkami
alebo inou úèinnou formou zdokumentovania a zisti
totonos postihnutých a svedkov.
(4) Prevádzkovate¾ urèeného technického zariadenia
je povinný vykona vlastné zisovanie príèiny vzniku
mimoriadnej udalosti v prevádzke urèeného technického zariadenia a vies evidenciu mimoriadnych udalostí
v prevádzke urèených technických zariadení a zistených príèin. Na základe vlastného zisovania je povinný
prija potrebné opatrenia na prevenciu mimoriadnych
udalostí v prevádzke urèeného technického zariadenia
a vykonané opatrenia oznámi bezpeènostnému orgánu.
(5) Bezpeènostný orgán zisuje príèinu mimoriadnej
udalosti v prevádzke urèeného technického zariadenia,
pri ktorej vznikol smrte¾ný úraz, aký úraz alebo hromadný úraz. Zisova príèiny ostatných mimoriadnych
udalostí v prevádzke urèeného technického zariadenia
nie je povinný.
Dráhové vozidlá

§ 20
Druhy dráhových vozidiel
(1) Dráhovými vozidlami sú ko¾ajové vozidlá, trolejbusy a vozidlá lanových dráh.
(2) Ko¾ajovými vozidlami sú eleznièné vozidlá, elektrièky a vozidlá peciálnych dráh.
(3) eleznièné vozidlo je ko¾ajové vozidlo s vlastným
pohonom alebo bez vlastného pohonu, ktoré sa pohybuje na vlastných kolesách po elezniènej dráhe a skladá sa z jedného alebo z viacerých trukturálnych
a funkèných subsystémov alebo z èastí týchto subsystémov.

Strana 3937

§ 21
Schva¾ovanie typu eleznièného vozidla
(1) Typy eleznièných vozidiel schva¾uje schva¾ovací
orgán na iados výrobcu alebo jeho splnomocneného
zástupcu so sídlom v èlenskom táte; ak ide o eleznièné vozidlo vyrobené v inom ako èlenskom táte (ïalej
len tretí tát), na iados dovozcu. Schva¾ovací orgán
je prísluný schva¾ova aj podstatné zmeny, ktoré sú
odchýlkou od schváleného typu eleznièného vozidla.
(2) Podmienkou schválenia typu eleznièného vozidla je preukázanie splnenia základných poiadaviek preukázaním zhody s technickými pecifikáciami, ktoré sa
vzahujú na typ eleznièného vozidla a na predpokladaný druh prevádzky. Ak ide o typ eleznièného vozidla,
na ktorý sa
a) vzahujú technické pecifikácie interoperability, pouije sa postup posudzovania zhody pod¾a prílohy
è. 4 a pod¾a technických pecifikácií interoperability,
b) nevzahujú technické pecifikácie interoperability,
pouije sa postup posudzovania zhody pod¾a veobecných predpisov10) a pod¾a európskych pecifikácií.
(3) Ak sa zmenili prísluné technické pecifikácie interoperability alebo technické a bezpeènostné predpisy, na ktorých základe bol schválený typ eleznièného
vozidla, schva¾ovací orgán urèí, èi sa predåi platnos
udeleného schválenia, alebo je potrebné nové schválenie typu. Ak urèí, e je potrebné nové schválenie typu,
predmetom kontroly sú len zmeny uskutoènené na
type eleznièného vozidla od schválenia. Obnovenie
schválenia typu eleznièného vozidla nemá vplyv na
ostatné skorie schválenia týkajúce sa typu eleznièného vozidla.
(4) Ak iadate¾ poiadal o schválenie typu eleznièného vozidla súèasne aj v inom èlenskom táte, schva¾ovací orgán v záujme zjednoduenia postupu a minimalizovania administratívnej èinnosti spolupracuje
so schva¾ovacím orgánom èlenského tátu, v ktorom
iadate¾ poiadal o schválenie typu eleznièného vozidla.
(5) Postupy posudzovania zhody a vykonanie typových skúok dráhových vozidiel zabezpeèuje iadate¾
o schválenie typu na vlastné náklady u oprávnenej
právnickej osoby.

(4) Dráhové vozidlá musia svojou kontrukciou
a technickým stavom v prevádzke zaruèova bezpeènos dopravy na dráhe a nesmú ohrozova cestujúcich
a personál, ani prepravované zvieratá a veci.

(6) Pred uvedením kadého jednotlivého eleznièného vozidla do prevádzky sa musí preukáza zhoda so
schváleným typom. Zhodu eleznièného vozidla so
schváleným typom vyhlasuje výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca so sídlom v Európskom spoloèenstve a ak ide o eleznièné vozidlo z tretieho tátu, jeho
dovozca.

(5) Na trh a do prevádzky na dráhach mono uvádza
len dráhové vozidlá schváleného typu okrem vozidiel
lanových dráh.

(7) Podmienkou povolenia na uvedenie kadého eleznièného vozidla do prevádzky je uskutoènenie jeho
technickej kontroly a ak ide o urèené eleznièné vozid-

10

) § 12 ods. 3 zákona è. 264/1999 Z. z. v znení zákona è. 436/2001 Z. z.
Príloha I rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady è. 768/2008 z 9. júla 2008 o spoloènom rámci na uvádzanie výrobkov na trh
a o zruení rozhodnutia 93/465/EHS (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).
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lá, aj vykonanie technicko-bezpeènostnej skúky dráhového vozidla s vyhovujúcimi výsledkami. Technickú
kontrolu vykonáva osoba poverená pod¾a § 102 ods. 1
písm. q) na vykonávanie technických kontrol.
§ 22
Schva¾ovanie ostatných typov dráhových vozidiel
(1) Typy elektrièiek, trolejbusov a ko¾ajových vozidiel
pre peciálne dráhy schva¾uje schva¾ovací orgán pod¾a
§ 102 ods. 1 písm. s) na iados výrobcu alebo splnomocneného zástupcu so sídlom v Európskom spoloèenstve a ak ide o vozidlo z tretieho tátu, na iados
dovozcu. Schva¾ovací orgán schva¾uje aj podstatné
zmeny, ktoré sú odchýlkou od schváleného typu dráhového vozidla.
(2) Podmienkou schválenia typu dráhového vozidla
je preukázanie splnenia technických podmienok
a kladný výsledok typovej skúky dráhového vozidla.
Splnením technických podmienok je preukázanie zhody s technickými pecifikáciami, ktoré sa vzahujú na
typ dráhového vozidla a na predpokladaný druh prevádzky.
(3) Typovú skúku dráhového vozidla zabezpeèuje
iadate¾ na vlastné náklady u poverenej právnickej osoby na vykonávanie skúok dráhových vozidiel.
(4) Pred uvedením dráhového vozidla do prevádzky
sa musí overi jeho technická spôsobilos na prevádzku
a zhoda so schváleným typom. Zhodu so schváleným
typom preukazuje výrobca a ak ide o dráhové vozidlo
z tretieho tátu, jeho dovozca.
(5) Technická spôsobilos dráhového vozidla na prevádzku sa overuje vykonaním technickej kontroly a ak
ide o urèené dráhové vozidlo, aj vykonaním technicko-bezpeènostnej skúky dráhového vozidla.
(6) Overovanie pod¾a odseku 5 zabezpeèuje drite¾
dráhového vozidla na vlastné náklady u právnickej osoby poverenej na overovanie technickej spôsobilosti na
prevádzku pod¾a § 102 ods. 1 písm. q) tretieho bodu.
(7) Na základe kladného výsledku overenia pod¾a odsekov 4 a 5 schva¾ovací orgán pod¾a § 102 ods. 1
písm. s) schváli technickú spôsobilos dráhového vozidla na prevádzku a vydá technický preukaz dráhového vozidla.
(8) Technickú spôsobilos dráhového vozidla lanovej
dráhy na prevádzku overuje bezpeènostný orgán pod¾a
§ 103 ods. 2 písm. a) ako súèas overovania a schva¾ovania spôsobilosti technologického zariadenia lanovej
dráhy.
§ 23
Technicko-bezpeènostná skúka dráhového vozidla
(1) Technicko-bezpeènostná skúka dráhového vozidla je súbor úkonov a èinností, ktorými právnická osoba poverená pod¾a § 102 ods. 1 písm. q) tretieho bodu
v rámci overovania technickej spôsobilosti dráhového
vozidla overuje, èi dráhové vozidlo vyhovuje výrobnej
dokumentácii a podmienkam prevádzky na dráhe, èi je
funkèné a èi zaruèuje trvalú bezpeènú prevádzku.
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(2) Náklady technicko-bezpeènostnej skúky dráhového vozidla uhrádza iadate¾, ktorý aj zabezpeèí úèas
odborného technického personálu potrebného na vykonanie skúky a poskytne potrebné technické prostriedky.
§ 24
Technické kontroly dráhových vozidiel
(1) Dráhové vozidlá v prevádzke podliehajú pravidelným technickým kontrolám, ktorými sa kontroluje ich
aktuálny technický stav a porovnáva sa s parametrami
schváleného typu dráhového vozidla a s výsledkami
overenia technickej spôsobilosti pod¾a § 21 ods. 7 alebo
§ 22 ods. 5 pri jeho uvedení do prevádzky.
(2) Ak právnická osoba poverená pod¾a § 102 ods. 1
písm. q) tvrtého bodu technickou kontrolou zistí, e
dráhové vozidlo nezaruèuje bezpeènú dopravu na dráhe, najmä e vykazuje podstatné odchýlky technického
stavu a prevádzkových vlastností od schváleného typu
alebo od výsledku overenia technickej spôsobilosti pri
jeho uvedení do prevádzky, alebo zistí, e sa nevykonávali predpísané pravidelné technické kontroly a skúky, jeho prevádzkovate¾ je povinný vyradi dráhové vozidlo z prevádzky.
§ 25
Spôsobilos na vedenie dráhových vozidiel
(1) Dráhové vozidlo s vlastným pohonom môe vies
len drite¾ preukazu na vedenie dráhového vozidla a ak
ide o vodièa elektrièky, aj vodièského oprávnenia skupiny B, a ak ide o vodièa trolejbusu, aj vodièského
oprávnenia skupiny D. Bez preukazu na vedenie dráhového vozidla môe vies dráhové vozidlo len uchádzaè o získanie preukazu na vedenie dráhového vozidla
v rámci výcviku vodièov v prítomnosti intruktora so
spôsobilosou na vedenie dráhového vozidla a pri praktickej skúke za úèasti skúobného komisára.
(2) iados o vydanie preukazu na vedenie dráhových
vozidiel môe poda uchádzaè alebo zamestnávate¾
v jeho mene; lehota na vydanie preukazu je 30 dní odo
dòa podania iadosti.
(3) Bezpeènostný orgán vydá preukaz na vedenie
dráhových vozidiel tomu, kto splnil tieto poiadavky:
a) má doklad o odbornej spôsobilosti na výkon práce
na dráhe,
b) je pod¾a výsledku lekárskej preventívnej prehliadky
a psychologického vyetrenia zdravotne a psychicky
spôsobilý na vedenie dráhového vozidla,
c) dosiahol vek
1. 20 rokov, ak ide o vedenie eleznièného vozidla,
ko¾ajového vozidla pre peciálnu dráhu, elektrièky alebo trolejbusu,
2. 19 rokov, ak ide o vedenie ko¾ajového vozidla na
peciálnej dráhe, na ktorej je obmedzená rýchlos
na 40 km/hod., alebo eleznièného vozidla na
vleèke, alebo o posun a zoraïovanie vlakov,
3. 18 rokov, ak ide o riadenie chodu lanovej dráhy
alebo o vedenie ko¾ajového vozidla na peciálnej
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dráhe, elektrièky alebo trolejbusu pri manipulaèných jazdách,
d) absolvoval úspene výcvik a vykonal praktickú
skúku,
e) je bezúhonný (§ 110 ods. 1).
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e) stratil bezúhonnos alebo plnú spôsobilos na právne úkony.
DRUHÁ ÈAS
PREVÁDZKOVANIE DRÁH

(4) Drite¾ preukazu na vedenie dráhového vozidla je
povinný ma ho poèas výkonu práce pri sebe a preukáza sa ním pri kontrole.

Úvodné ustanovenia

(5) Bezpeènostný orgán rozhodne o odòatí preukazu
na vedenie dráhového vozidla pred uplynutím jeho
platnosti, ak jeho drite¾ prestal by bezúhonný, stratil
zdravotnú spôsobilos alebo psychickú spôsobilos alebo jeho doklad o odbornej spôsobilosti stratil platnos.

(1) Prevádzkovaním dráhy je správa, obsluha a zabezpeèenie prevádzky dráhy v stave, ktorý umoòuje
bezpeènú a plynulú dopravu na dráhe a organizovanie
dopravy na dráhe.

§ 26
Skúobný komisár
(1) Skúobný komisár je osoba oprávnená na vykonávanie technicko-bezpeènostnej skúky dráhových
vozidiel a na vykonávanie praktickej skúky uchádzaèov o získanie preukazu na vedenie dráhového vozidla.
(2) Skúobným komisárom sa môe sta ten, kto
a) dosiahol vek 30 rokov,
b) je najmenej 10 rokov drite¾om preukazu na vedenie
dráhového vozidla,
c) má vysokokolské vzdelanie druhého stupòa strojníckeho alebo elektrotechnického smeru,
d) vykonal skúku osobitnej odbornej spôsobilosti,
e) je bezúhonný (§ 110 ods. 1),
f) nevykonával výcvik tých uchádzaèov o získanie preukazu na vedenie dráhového vozidla, ktorých skúa, a
g) je zamestnancom prevádzkovate¾a dráhy alebo dráhového podniku.
(3) iados o vykonanie skúky môe poda uchádzaè alebo zamestnávate¾ v jeho mene.
(4) Skúobný komisár sa preukazuje osvedèením
skúobného komisára, ktoré osvedèuje splnenie predpokladov pod¾a odseku 2. Osvedèenie skúobného komisára platí 10 rokov odo dòa jeho vydania s monosou predåenia jeho platnosti na základe úèasti
najmenej raz roène na pravidelných koleniach.
(5) Správny orgán [§ 102 ods. 1 písm. u)], ktorý vydal
osvedèenie skúobného komisára, odoberie osvedèenie
skúobného komisára, ak
a) stratilo platnos a jeho drite¾ sa nepodrobil preskúaniu alebo výsledok preskúania preukazuje nedostatoènú odbornú spôsobilos,
b) výsledok lekárskeho vyetrenia vyluèuje jeho zdravotnú spôsobilos alebo psychickú spôsobilos vykonáva èinnosti skúobného komisára,
c) nevykonáva bez váneho dôvodu èinnos skúobného komisára viac ako tri mesiace alebo ak tieto èinnosti nevykonáva celkovo viac ako es mesiacov poèas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
d) hrubo poruil povinnosti skúobného komisára,
najmä poiadavku nestrannosti, objektivity a nezaujatosti, alebo opakovane napriek upozorneniu nedodriava predpisy vzahujúce sa na vykonávanie
skúok pod¾a odseku 1,

§ 27

(2) Obsluha dráhy sa vykonáva prostredníctvom dopravní a stanoví obsluhou výhybiek, zabezpeèovacieho zariadenia dráhy a telekomunikaèného zariadenia
dráhy urèeným spôsobom.
(3) Organizovaním dopravy na dráhe je urèovanie
spôsobu a podmienok riadenia dopravy, zjednodueného riadenia dopravy a operatívneho riadenia dopravy,
sledovanie pohybu dráhových vozidiel a dopravnej
priepustnosti dráhy.
(4) Prevádzkovate¾om dráhy je fyzická osoba alebo
právnická osoba, ktorá prevádzkuje dráhu ako jej
vlastník alebo na základe zmluvy s jej vlastníkom.
(5) Dráhovým podnikom je na úèely tohto zákona
podnikate¾, ktorého predmetom èinnosti je poskytovanie dopravných sluieb na dráhe.
§ 28
Povinnosti vlastníka dráhy
(1) Vlastník dráhy je povinný zabezpeèi trvalé prevádzkovanie dráhy. Ak vlastník dráhy nie je aj prevádzkovate¾om dráhy, je povinný zabezpeèi prevádzkovanie dráhy inou osobou, ktorá spåòa poiadavky tohto
zákona na prevádzkovanie dráhy.
(2) Vlastník dráhy je povinný trvalo udriava dráhu
v prevádzkyschopnom stave, stara sa o údrbu dráhy
pod¾a projektovaných technických parametrov a o rozvoj dráhy v súlade s technickým pokrokom a s poiadavkami na bezpeènos a plynulos dopravy na dráhe.
Ak je to nevyhnutné na dosiahnutie súladu parametrov
dráhy s poiadavkami bezpeènostných predpisov
a s projektovanými technickými parametrami, vlastník
dráhy je povinný uskutoèni modernizáciu alebo obnovu dráhy alebo jej súèastí.
(3) Ak vlastník dráhy, ktorá nie je v tátnom vlastníctve, nie je schopný trvalo udriava dráhu v prevádzkyschopnom stave, stara sa o jej rozvoj v súlade s technickým pokrokom, alebo nemôe zabezpeèi bezpeènú
a plynulú dopravu na nej ani na základe zmluvy s inou
osobou, je povinný ju ponúknu na predaj
a) tátu, samosprávnemu kraju alebo zdrueniu obcí
pod¾a rozsahu obslunosti územia, ak ide o elezniènú tra,
b) obci, ak ide o elektrièkovú dráhu alebo o trolejbusovú dráhu, alebo
c) obci alebo inej osobe, ak ide o vleèku, o lanovú dráhu
alebo o peciálnu dráhu.
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(4) Ak vlastník vleèky neudriava odboèkovú výhybku na zaústení vleèky do elezniènej trate v stave pod¾a
kontrukèných parametrov elezniènej trate, manaér
infratruktúry je oprávnený vyzva vlastníka vleèky na
nápravu. Ak ani po výzve vlastník vleèky neudriava
odboèkovú výhybku, manaér infratruktúry je oprávnený po upovedomení vlastníka vleèky vykona údrbu
alebo opravu odboèkovej výhybky sám na náklady
vlastníka vleèky. Vlastník vleèky je povinný údrbu alebo opravu odboèkovej výhybky strpie a vzniknuté náklady uhradi.
(5) Ak vlastník vleèky trvalo neprevádzkuje alebo neudriava odboèkovú výhybku na zaústení vleèky do elezniènej trate, je povinný ju bezodplatne previes do
vlastníctva alebo do správy manaéra infratruktúry,
ktorý je povinný ju na vlastné náklady prevádzkova
a udriava.
(6) Ak zanikla potreba zabezpeèi na úèely dopravy
prevádzkovanie dráhy, ktorá je v tátnom vlastníctve,
jej vlastník ju ponúkne do nájmu alebo na predaj samosprávnemu kraju, obci alebo zdrueniu obcí pod¾a rozsahu dopravnej obslunosti územia.
(7) Ak sa nepodarí dráhu prenaja alebo preda pod¾a
odsekov 3 a 6, vlastník dráhy ju môe ponúknu do nájmu alebo na predaj inej osobe. Ak sa ani tak nepodarí
dráhu prenaja alebo preda, vlastník dráhy je povinný
navrhnú dráhu zrui a po jej zruení je povinný odstráni stavbu dráhy vrátane zariadení, ktoré sú jej súèasou, aby neohrozovali ¾udí alebo zvieratá alebo nezhorovali ivotné prostredie.
§ 29
Povolenie na prevádzkovanie dráhy
(1) Prevádzkova dráhu môe len ten, kto
a) má platné povolenie regulaèného orgánu na prevádzkovanie dráhy,
b) má uzatvorenú zmluvu o prevádzkovaní dráhy
s vlastníkom dráhy, ak sám nie je vlastníkom dráhy,
c) zamestnáva na prevádzkovanie dráhy osoby, ktoré
majú odbornú spôsobilos, zdravotnú spôsobilos
a psychickú spôsobilos na výkon práce.
(2) Povolenie na prevádzkovanie dráhy vydá regulaèný orgán
a) fyzickej osobe, ktorá je plne spôsobilá na právne
úkony, dosiahla vek 18 rokov, je bezúhonná a spåòa
poiadavku odbornej kvalifikácie; ak táto osoba
nemá odbornú kvalifikáciu, musí ustanovi zodpovedného zástupcu, ktorý ju má,
b) právnickej osobe, ktorej tatutárny zástupca alebo
èlenovia tatutárneho orgánu spåòajú poiadavky
plnej spôsobilosti na právne úkony, veku a bezúhonnosti pod¾a písmena a), a ktorej tatutárny zástupca
alebo najmenej jeden èlen tatutárneho orgánu spåòa poiadavku odbornej kvalifikácie; inak musí
ustanovi zodpovedného zástupcu, ktorý ju má.
(3) Odbornou kvalifikáciou potrebnou na prevádzkovanie dráhy je vysokokolské dopravné, stavebné,
strojnícke alebo elektrotechnické vzdelanie druhého
stupòa a najmenej trojroèná prax v riadiacej funkcii
v oblasti prevádzkovania dráhy, alebo úplné stredo-
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kolské vzdelanie dopravného, stavebného, strojníckeho alebo elektrotechnického zamerania a najmenej
päroèná prax v riadiacej funkcii v oblasti prevádzkovania dráhy; preukazuje sa dokladom o dosiahnutom
vzdelaní a dokladmi o získanej praxi. Ak nemono prax
preukáza dokladmi, pretoe sa nezachovali, alebo neexistuje osoba, u ktorej sa prax vykonávala, mono pripusti preukázanie praxe èestným vyhlásením.
(4) Zodpovedným zástupcom sa na úèely odseku 2
rozumie zamestnanec prevádzkovate¾a dráhy v pracovnom pomere na ustanovený týdenný pracovný èas,
ktorý spåòa poiadavky odbornej kvalifikácie pod¾a odseku 3 a ktorý bude vykonáva doh¾ad nad plnením povinností prevádzkovate¾a dráhy poèas platnosti povolenia. Prevádzkovate¾ dráhy je povinný po celý èas
platnosti povolenia zamestnáva zodpovedného zástupcu a utvori v podniku také organizaèné podmienky, aby zodpovedný zástupca mohol úèinne riadi
a kontrolova prevádzkovanie dráhy. Ak zodpovedný
zástupca prestane by zamestnancom prevádzkovate¾a
dráhy, prevádzkovate¾ dráhy je povinný bezodkladne
ustanovi nového zodpovedného zástupcu a upovedomi o tom regulaèný orgán, ktorý vydal povolenie na
prevádzkovanie dráhy.
(5) Zmluva s vlastníkom dráhy o prevádzkovaní dráhy obsahuje poiadavky vlastníka dráhy na kvantitatívne a kvalitatívne parametre a rozsah prevádzkovania
dráhy a jej súèastí. Ak predmetom zmluvy je prevádzkovanie elezniènej trate, zmluva sa uzatvára po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky s prihliadnutím na potreby obrany tátu a obsahuje aj
spôsob zabezpeèenia vyrovnaného hospodárenia z prevádzky elezniènej trate.
(6) Povolenie na prevádzkovanie dráhy platí na èas,
ktorý je v òom uvedený, najmenej vak na pä rokov
s monosou ïalieho predlovania. Pred uplynutím
platnosti povolenia na prevádzkovanie dráhy ho môe
regulaèný orgán zmeni, ak dolo k zmene podmienok,
za ktorých bolo vydané. Povolenie na prevádzkovanie
dráhy neprechádza na právneho nástupcu prevádzkovate¾a dráhy.
(7) Povolenie na prevádzkovanie dráhy zaniká dòom
a) uplynutia jeho platnosti, ak nedolo k predåeniu
jeho platnosti,
b) právoplatnosti rozhodnutia regulaèného orgánu
o jeho zruení,
c) zániku alebo smrti prevádzkovate¾a dráhy,
d) právoplatnosti rozhodnutia o zruení dráhy.
(8) Povolenie na prevádzkovanie dráhy regulaèný orgán zruí, ak
a) prevádzkovate¾ dráhy prestal spåòa predpoklady
pod¾a odsekov 1 a 2,
b) prevádzkovate¾ dráhy poruuje povinnosti prevádzkovate¾a dráhy napriek písomnému upozorneniu orgánu tátneho dozoru a uloenej pokute,
c) prevádzkovate¾ dráhy poiadal o zruenie povolenia.
§ 30
Základné povinnosti prevádzkovate¾a dráhy
(1) Prevádzkovate¾ dráhy je povinný
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a) prevádzkova dráhu v súlade so zmluvou s vlastníkom dráhy o prevádzkovaní dráhy a s povolením na
prevádzkovanie dráhy,
b) prevádzkova dráhu v súlade s pravidlami prevádzkovania dráhy pod¾a tohto zákona a vykonávacími
predpismi a s prevádzkovými predpismi,
c) zabezpeèi, aby jednotlivé èinnosti prevádzkovania
dráhy vykonávali len zamestnanci, ktorí spåòajú poiadavky odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na výkon práce na
dráhe,
d) oznaèi zamestnancov, ktorí sú oprávnení dáva
iným osobám pokyny súvisiace s prevádzkovaním
dráhy alebo s dopravou na dráhe,
e) oznaèi názvom prevádzkované stanice a zastávky,
f) oznaèi priestory v obvode dráhy, ktoré nie sú prístupné verejnosti,
g) zabezpeèi verejne prístupné priestory v obvode dráhy tak, aby verejnos nebola pri ich uívaní ohrozená
prevádzkou dráhy alebo dopravou na dráhe,
h) oznámi vyetrovaciemu orgánu vánu nehodu alebo mimoriadnu udalos s následkami vánej nehody
a poskytova vyetrovaciemu orgánu a policajným
orgánom technickú pomoc a informácie potrebné na
vyetrenie nehôd a mimoriadnych udalostí,
i) dba o prevenciu vzniku nehôd, najmä zisovaním
príèiny nehody alebo mimoriadnej udalosti a pravidelným kolením zamestnancov,
j) vypracova havarijné plány pre prípad nehody a mimoriadnej udalosti, ktorá má vplyv na prevádzku
dráhy alebo na dopravu na dráhe,
k) vyda vnútorný predpis upravujúci postupy zisovania príèin nehôd a mimoriadnych udalostí, spôsob
ohlasovania ich vzniku, úlohy organizaèných zloiek
prevádzkovate¾a dráhy a dráhových podnikov zúèastnených na zisovaní príèin,
l) dba na zaistenie bezpeènosti prevádzkovania dráhy
a o bezpeènú a plynulú dopravu na dráhe v súlade
s technickým pokrokom a bezpeènostnými predpismi.
(2) Pri zabezpeèovaní verejnej osobnej dopravy je prevádzkovate¾ dráhy povinný ïalej
a) utvára organizaèné a priestorové predpoklady na
zverejòovanie informácií poskytovaných dráhovými
podnikmi cestujúcim v staniciach a na zastávkach,
b) vydáva a zverejòova v staniciach a na zastávkach
cestovné poriadky jednotlivých liniek a spojov a ich
zmeny,
c) udriava poriadok, schodnos a èistotu v priestoroch staníc, zastávok a nástupí,
d) zavies a udriava informaèný systém potrebný na
orientáciu cestujúcich, vrátane zrakovo a sluchovo
postihnutých cestujúcich, v priestoroch staníc, zastávok a nástupí a poskytova iné potrebné informácie týkajúce sa prevádzky dráhy alebo dopravy na
dráhe,
e) umoni pouívanie staníc, zastávok a nástupí
osobám s telesným postihnutím a osobám s detským koèíkom alebo so zvieraom,
f) zabezpeèi piktogramom alebo slovným vyjadrením
oznaèenie priestorov, v ktorých je fajèenie a poívanie alkoholických nápojov zakázané zákonom,
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g) poskytnú pod¾a moností v staniciach alebo v iných
budovách na dráhe urèených na verejnú osobnú dopravu potrebné priestory pre dráhový podnik na zabezpeèenie riadneho chodu dopravy a na poskytovanie sluieb cestujúcim.
(3) Prevádzkovate¾ dráhy môe obmedzi prevádzkovanie dráhy
a) na èas nevyhnutne potrebný na vykonanie údrby
alebo opravy dráhy alebo na jej sprevádzkovanie po
nehode alebo mimoriadnej udalosti, alebo
b) poèas nevykonávania dopravy na dráhe.
(4) Ak je prevádzka dráhy obmedzená z dôvodu pod¾a
odseku 3 písm. b), prevádzkovate¾ dráhy je povinný
udriava dráhu v prevádzkyschopnom stave, najmä
vykonáva prehliadky a kontrolu projektovaných technických parametrov dráhy pod¾a pravidiel prevádzkovania dráhy, aby bola pripravená na okamitú obnovu
dopravy.
Odborná spôsobilos,
zdravotná spôsobilos
a psychická spôsobilos
§ 31
(1) Vykonáva pracovné èinnosti, ktoré sú dôleité
z h¾adiska bezpeènosti prevádzkovania dráhy a dopravy na dráhe, môu len zamestnanci, ktorí spåòajú predpoklady na odbornú spôsobilos, zdravotnú spôsobilos a na psychickú spôsobilos.
(2) Zoznam pracovných èinností vyadujúcich odbornú spôsobilos, zdravotnú spôsobilos a psychickú
spôsobilos, s uvedením kvalifikaèných predpokladov
a obsahového zamerania odbornej prípravy pod¾a § 32
ods. 2 urèia pod¾a jednotlivých druhov dráh prevádzkovate¾ dráhy a dráhový podnik.
(3) Ak èinnosti uvedené v zoznamoch pod¾a odseku 2
vykonávajú osoby, ktoré nie sú v pracovnom pomere
k prevádzkovate¾ovi dráhy alebo k dráhovému podniku, predpoklady na odbornú spôsobilos, zdravotnú
spôsobilos a psychickú spôsobilos musia spåòa aj
tieto osoby.
§ 32
(1) Odbornou spôsobilosou na úèely tohto zákona
sa rozumie súbor vzdelania, odborných vedomostí
o stavbe a prevádzke dráhy, o urèených technických
zariadeniach, o pravidlách prevádzkovania dráhy a dopravy na dráhe a praktických zruèností a postupov potrebných na prevádzkovanie dráhy a jej súèastí a na pohyb dráhových vozidiel.
(2) Predpoklady odbornej spôsobilosti musia spåòa
zamestnanci, ktorí
a) zabezpeèujú prevádzkyschopnos dráhy,
b) zabezpeèujú a riadia pohyb dráhových vozidiel na
dráhe alebo chod lanovej dráhy,
c) vedú hnacie dráhové vozidlá alebo obsluhujú lanovú
dráhu,
d) posudzujú technický stav dráhy, dráhových vozidiel
a ich prevádzkyschopnos,
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e) vykonávajú èinnosti, ktoré majú bezprostredný
vplyv na bezpeènos dopravy na dráhe,
f) organizujú, riadia a kontrolujú zamestnancov vykonávajúcich èinnosti uvedené v písmenách a) a d),
g) vykonávajú technicko-bezpeènostnú skúku dráhových vozidiel,
h) vykonávajú praktické skúky spôsobilosti na vedenie dráhových vozidiel a na obsluhu lanovej dráhy.
(3) Odborná spôsobilos sa získava odbornou prípravou v poverenom vzdelávacom zariadení, overuje sa
skúkou a osvedèuje dokladom o odbornej spôsobilosti. Zamestnanec sa pri výkone práce musí na výzvu osoby poverenej výkonom kontroly alebo tátneho odborného dozoru preukáza dokladom o odbornej spôsobilosti.
(4) Zamestnanec je povinný podrobi sa odbornej príprave a skúke na získanie dokladu o odbornej spôsobilosti. Na udranie odbornej spôsobilosti je zamestnanec povinný zúèastòova sa najmenej dvakrát roène
pravidelných prekolení organizovaných povereným
vzdelávacím zariadením alebo prevádzkovate¾om dráhy a podrobi sa raz za tri roky periodickému preskúaniu. Potvrdenie o tom vydá vzdelávacie zariadenie zamestnávate¾ovi do troch pracovných dní.
(5) Ak dolo k podstatnej zmene bezpeènostných
predpisov alebo k zavedeniu novej technológie ovplyvòujúcej bezpeènos, prevádzkovate¾ dráhy alebo dráhový podnik rozhodne, e urèení zamestnanci sa zúèastnia mimoriadneho prekolenia a podrobia skúke.
Urèení zamestnanci sú povinní zúèastni sa mimoriadneho prekolenia a podrobi sa skúke.
(6) Náklady na odbornú prípravu, skúku, pravidelné prekolenie a nariadené mimoriadne prekolenie
uhrádza zamestnávate¾. Ak zamestnanec dobrovo¾ne
zmenil zamestnávate¾a, nový zamestnávate¾ je povinný
zoh¾adni absolvované kolenia, získanú kvalifikáciu
a nadobudnuté skúsenosti u predchádzajúcich zamestnávate¾ov, ak zamestnanca zamestnáva na pracovnej pozícii alebo na výkon èinnosti, ktoré vyadujú
získanú odbornú spôsobilos, a uhradi doterajiemu
zamestnávate¾ovi na jeho iados pomernú èas nákladov, ktoré vynaloil na odbornú prípravu a na skúku.
Zamestnávatelia sú povinní vyda odchádzajúcim zamestnancom na ich iados doklady potvrdzujúce absolvované kolenia, získanú odbornú spôsobilos
a prax.
(7) Osoba poverená výkonom kontroly zamestnancov
prevádzkovate¾a dráhy a dráhového podniku je oprávnená odobra doklad o odbornej spôsobilosti zamestnancovi, ktorý
a) sa nepodrobil pravidelnému prekoleniu alebo periodickému preskúaniu pod¾a odseku 4 alebo mimoriadnemu prekoleniu pod¾a odseku 5,
b) sa dopustil pri výkone práce váneho odborného pochybenia, ktoré ohrozilo bezpeènos a plynulos prevádzky dráhy alebo dopravy na dráhe, najmä poruením alebo zanedbaním bezpeènostných alebo
prevádzkových predpisov a pravidiel,
11
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c) zavinil alebo spoluzavinil nehodu, ak jej príèinou
bola neodbornos.
(8) Odobratý doklad o odbornej spôsobilosti mono
získa spä po absolvovaní odbornej prípravy a úspenom vykonaní skúky.
§ 33
(1) Zdravotnou spôsobilosou na úèely tohto zákona
sa rozumie schopnos vykonáva konkrétnu pracovnú
èinnos z h¾adiska zdravotného stavu, vrátane zmyslových schopností. Psychickou spôsobilosou sa na úèely
tohto zákona rozumie úroveò psychickej schopnosti
vykonáva konkrétnu pracovnú èinnos.
(2) Zdravotnú spôsobilos a psychickú spôsobilos
poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti zisuje lekárskymi preventívnymi prehliadkami a psychologickým vyetrením, ktoré sú zamerané na spôsobilos zamestnanca vykonáva konkrétnu pracovnú èinnos pod¾a
zoznamu (§ 31 ods. 2). Zamestnanec je povinný podrobi sa lekárskej preventívnej prehliadke a psychologickému vyetreniu.
(3) Mimoriadna lekárska preventívna prehliadka
a psychologické vyetrenie zamestnanca sa vykonáva
po zavinení alebo spoluzavinení nehody, pred nástupom do zamestnania po preruení práce presahujúcom
es mesiacov a pri podozrení zo zmeny zdravotného
stavu. Ak zamestnanec bol pri výkone práce úèastníkom traumatizujúcej udalosti, najmä priamym úèastníkom vánej nehody alebo mimoriadnej udalosti s následkom smrti alebo váneho zranenia ¾udí,
zamestnávate¾ je povinný zabezpeèi mu odbornú psychoterapeutickú starostlivos.
(4) Poverená právnická osoba (§ 102 ods. 1 písm. q)
druhý bod) zabezpeèuje lekárske preventívne prehliadky posudzujúcim lekárom so pecializáciou v pecializaènom odbore Veobecné lekárstvo. Základné kritériá
pre posudzujúcich lekárov sú znalosti rizík príslunej
práce a prostredia elezníc. Psychologické vyetrenia
vykonáva v povolaní Iný zdravotnícky pracovník psychológ s certifikovanou pracovnou èinnosou Dopravná psychológia.
(5) Zamestnávate¾ znáa náklady lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyetrení, ktoré
nie sú uhrádzané z povinného zdravotného poistenia.
TRETIA ÈAS
PREVÁDZKOVANIE ELEZNIÈNEJ
INFRATRUKTÚRY
§ 34
Manaér infratruktúry
(1) Manaérom infratruktúry je podnikate¾, ktorý
prevádzkuje elezniènú infratruktúru.11)
(2) Prevádzkovaním elezniènej infratruktúry sa rozumejú èinnosti, ktorými sa zabezpeèuje správa a ob-

) Príloha I èas A nariadenia Komisie (ES) è. 851/2006 z 9. júna 2006 ustanovujúce obsah rôznych poloiek úètovnej osnovy pod¾a prílohy I k nariadeniu Rady (EHS) è. 1108/70 (kodifikované znenie) (Ú.v. EÚ, L 158, 10. 6. 2006).
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sluha elezniènej infratruktúry a organizuje eleznièná doprava.
(3) Manaérom infratruktúry môe by len právnická osoba, ktorá
a) má platné povolenie vydané regulaèným orgánom
pod¾a § 29,
b) má uzatvorenú zmluvu o prevádzkovaní elezniènej
infratruktúry s jej vlastníkom, ak sama nie je jej
vlastníkom alebo ak spravuje elezniènú infratruktúru na základe zákona,
c) má platné bezpeènostné povolenie vydané bezpeènostným orgánom pod¾a § 87,
d) zamestnáva na prevádzkovanie elezniènej infratruktúry osoby, ktoré majú odbornú spôsobilos,
zdravotnú spôsobilos a psychickú spôsobilos na
výkon práce pod¾a § 31,
e) spåòa poiadavku finanènej spôsobilosti; to neplatí,
ak ide len o prevádzkovanie vleèky.
(4) Finanènou spôsobilosou je schopnos iadate¾a
najmenej na jeden rok finanène zabezpeèi zaèatie
a prevádzkovanie elezniènej infratruktúry a plnenie
záväzkov manaéra infratruktúry pod¾a tohto zákona.
Finanèná spôsobilos sa preukazuje dokladmi o celkovom objeme dostupných finanèných prostriedkov na
bankových úètoch a prís¾ubom úveru, podrobným rozpoètom na jedno úètovné obdobie, zoznamom verite¾ov
a dlníkov s uvedenou výkou dlhu a úètovnou závierkou za uplynulý úètovný rok, ak u podnikal. Finanène
spôsobilým nie je ten, kto nespåòa poiadavky finanènej spôsobilosti a kto je v konkurze alebo kto nemá vyrovnané finanèné vzahy so tátnym rozpoètom alebo
má evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie.
(5) Manaér infratruktúry
a) samostatne vykonáva v súlade s pravidlami pre obchodné spoloènosti vnútornú správu svojho podniku, úètovníctvo a vnútropodnikovú kontrolu,
b) prevádzkuje elezniènú infratruktúru v súlade
s predmetom èinnosti a týmto zákonom a
c) nakladá so zvereným tátnym majetkom pod¾a osobitného predpisu.12)
(6) Manaér infratruktúry je okrem základných povinností prevádzkovate¾a dráhy pod¾a § 30 povinný
a) pride¾ova spravodlivým a nediskriminaèným spôsobom eleznièným podnikom kapacitu elezniènej
infratruktúry (ïalej len kapacita infratruktúry)
a do vyèerpania celej kapacity elezniènej infratruktúry a uzatvára s nimi za rovnakých a nediskriminaèných podmienok zmluvu o prístupe k elezniènej infratruktúre,
b) poskytova bezpeènostnému orgánu informácie
a údaje potrebné na posúdenie stavu bezpeènosti
prevádzkovanej dráhy a dopravy na dráhe, úrovne
dopravných sluieb a dodriavania národných bezpeènostných predpisov a na vedenie evidencie a tatistiky,
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c) zisova príèinu nehody alebo mimoriadnej udalosti
na dráhe a oznamova ich vyetrovaciemu orgánu,
d) uchováva podklady a údaje na úèely urèovania
úhrady za prístup k elezniènej infratruktúre a na
poiadanie ich poskytnú regulaènému orgánu,
e) zostavi grafikon dopravy na dráhe.
(7) Kapacitou infratruktúry sa rozumie monos naplánova na urèité obdobie vlakové trasy na urèitom
úseku elezniènej siete.
(8) Vlakovou trasou sa na úèely tohto zákona rozumie kapacita infratruktúry potrebná na jazdu vlaku
medzi miestom odchodu a miestom urèenia na elezniènej trati.
§ 35
eleznièný podnik
(1) eleznièným podnikom je podnikate¾, ktorého
predmetom èinnosti je poskytovanie dopravných sluieb s cie¾om zabezpeèova elezniènú prepravu tovaru
a osôb, prièom zabezpeèuje aj anú silu, alebo len anú silu.
(2) Poskytovanie dopravných sluieb elezniènými
podnikmi v elezniènej doprave upravuje osobitný
predpis.13)
§ 36
Podnikate¾ský plán
(1) Manaér infratruktúry a eleznièný podnik sú
povinní vypracova svoje podnikate¾ské plány, ktoré sú
urèené na optimálne a efektívne vyuívanie elezniènej
infratruktúry na poskytovanie dopravných sluieb.
Podnikate¾ský plán obsahuje investièný program a finanèný program.
(2) Investièný program manaéra infratruktúry je
zameraný najmä
a) na investície do elezniènej infratruktúry, jej modernizácie a obnovy a do novej výstavby,
b) na zvyovanie bezpeènosti prevádzky elezniènej infratruktúry,
c) na zvyovanie kvality a okruhu eleznièných sluieb
poskytovaných eleznièným podnikom a iným pouívate¾om elezniènej infratruktúry.
(3) Investièný program eleznièného podniku je zameraný najmä
a) na investície do vozòového parku eleznièných vozidiel,
b) na zvyovanie bezpeènosti a spo¾ahlivosti elezniènej dopravy,
c) na zvyovanie kultúry cestovania rozvíjaním a skvalitòovaním sluieb pre cestujúcich a pre objednávate¾ov a príjemcov tovaru.
(4) Finanèný program je zameraný na zabezpeèenie
vyrovnaného finanèného hospodárenia podniku a na
urèenie spôsobov na dosiahnutie tohto cie¾a.
(5) Manaér infratruktúry a eleznièný podnik sú

12

) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 258/1993 Z. z. o elezniciach Slovenskej republiky v znení zákona è. 259/2001 Z. z.

13

) Zákon è. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach.
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povinní v obchodnom vestníku kadoroène do konca
apríla zverejòova výsledok hospodárenia za predchádzajúce úètovné obdobie.
(6) Plnenie podnikate¾ského plánu je predmetom
tátnej pomoci. Pride¾ované finanèné prostriedky tátnej pomoci musia by v rozsahu, ktorý je primeraný
úlohám pod¾a tohto zákona a plneniu podnikate¾ských
plánov s prihliadnutím na tátnu politiku v oblasti elezníc.
§ 37
Podmienky pouívania elezniènej siete
(1) Manaér infratruktúry je povinný po prerokovaní so elezniènými podnikmi a inými zainteresovanými
osobami vypracova a najneskôr tyri mesiace pred koneèným termínom na podávanie iadostí o pridelenie
kapacity infratruktúry zverejni podmienky pouívania elezniènej siete, ktorú prevádzkuje. Prístup k zverejneným podmienkam pouívania elezniènej siete je
spravidla bezplatný. Ak sa manaér infratruktúry rozhodne prístup spoplatni, úhrada nesmie presiahnu
skutoèné náklady na zverejnenie.
(2) Podmienky pouívania elezniènej siete obsahujú
podrobné informácie o podmienkach prístupu na jednotlivé prevádzkované eleznièné trate a o eleznièných
slubách poskytovaných eleznièným podnikom. Obsah a èlenenie podmienok pouívania elezniènej siete
je v prílohe è. 13.
(3) Manaér infratruktúry je povinný podmienky
pouívania elezniènej siete priebene aktualizova
pod¾a meniacich sa potrieb pouívania elezniènej siete
a svojich moností poskytovania eleznièných sluieb.
§ 38
Prístup k elezniènej infratruktúre
(1) Manaér infratruktúry je povinný zabezpeèi prístup k elezniènej infratruktúre v celej elezniènej sieti, ktorú prevádzkuje, kadému elezniènému podniku
so sídlom v Slovenskej republike, ktorý má platnú
licenciu14) na poskytovanie dopravných sluieb a platné bezpeènostné osvedèenie pod¾a § 86, ako aj kadému elezniènému podniku so sídlom v inom èlenskom
táte, ktorý prevádzkuje dopravné sluby v medzinárodnej doprave. Podmienky prístupu k elezniènej
infratruktúre musia by v zmluve o prístupe k elezniènej infratruktúre dohodnuté spravodlivo a nediskriminaène v súlade s pravidlami na pride¾ovanie
kapacity infratruktúry pod¾a tohto zákona, s bezpeènostným povolením pod¾a § 87 a s podmienkami pouívania elezniènej siete pod¾a § 37.
(2) Ak sa prístup k elezniènej infratruktúre pod¾a
odseku 1 týka medzinárodnej osobnej dopravy, eleznièný podnik so sídlom v inom èlenskom táte má právo necha nastúpi a vystúpi cestujúcich na ktorejko¾vek nácestnej stanici na medzinárodnej vlakovej trase
pri repektovaní zverejnených technických parametrov
elezniènej infratruktúry. Právo prístupu k elezniè14

) § 10 a 13 zákona è. 514/2009 Z. z.
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nej infratruktúre vak platí len vtedy, ak preprava
cestujúcich na medzinárodnej vlakovej trase je základným úèelom prístupu tohto eleznièného podniku k elezniènej infratruktúre. O tom, èi základným úèelom
prístupu eleznièného podniku k elezniènej infratruktúre je preprava cestujúcich na medzinárodnej
vlakovej trase, rozhodne regulaèný orgán na iados
manaéra infratruktúry alebo eleznièných podnikov.
(3) Ak sa prístup k elezniènej infratruktúre pod¾a
odseku 1 týka medzinárodnej nákladnej dopravy, eleznièný podnik so sídlom v inom èlenskom táte má
právo pouíva na medzinárodnej vlakovej trase terminály a prístavy, ktoré slúia viac ne jednému elezniènému podniku.
(4) Manaér infratruktúry je povinný umoni prístup k staniciam a terminálom na nakládku a vykládku
tovaru kadému podniku, ktorý prevádzkuje iný druh
dopravy.
§ 39
Obmedzenie prístupu k eleznièným slubám
(1) Regulaèný orgán môe na iados objednávate¾a
dopravných sluieb obmedzi v medzinárodnej osobnej
doprave prístup eleznièného podniku so sídlom
v inom èlenskom táte k eleznièným slubám, ktoré
poskytuje manaér infratruktúry v súvislosti s prístupom na elezniènú infratruktúru, medzi miestom odchodu vlaku a miestom urèenia vlaku na území Slovenskej republiky, ak sa na túto èas elezniènej
infratruktúry vzahuje zmluva o dopravných slubách
vo verejnom záujme.
(2) Obmedzenie prístupu k eleznièným slubám
pod¾a odseku 1 nesmie obmedzi právo eleznièného
podniku so sídlom v inom èlenskom táte necha cestujúcich nastúpi na stanici na medzinárodnej vlakovej
trase a necha ich vystúpi na inej stanici tejto trasy; to
neplatí, ak by sa tým naruila hospodárska rovnováha
zmluvy o dopravných slubách vo verejnom záujme.
(3) O tom, èi by sa obmedzením tohto práva naruila
hospodárska rovnováha zmluvy o dopravných slubách vo verejnom záujme, rozhodne regulaèný orgán
na iados objednávate¾a dopravných sluieb, ktorý
uzatvoril zmluvu o dopravných slubách vo verejnom
záujme, manaéra infratruktúry alebo eleznièného
podniku, ktorý plní záväzok zo zmluvy o dopravných
slubách vo verejnom záujme po vykonanej analýze
pod¾a odseku 4.
(4) Regulaèný úrad analýzou zisuje vplyv práva pod¾a odseku 2 na ziskovos dopravných sluieb poskytovaných eleznièným podnikom na základe zmluvy o dopravných slubách vo verejnom záujme, vplyv na
náklady, ktoré znáa objednávate¾ dopravných sluieb,
a vplyv na cestovné pri zoh¾adnení umiestnenia staníc
a poètu zastavení vlaku na medzinárodnej vlakovej ceste a naèasovania a frekvencie jednotlivých vlakov.
(5) Zmluvné strany zmluvy o dopravných slubách vo
verejnom záujme a manaér infratruktúry sú povinní
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na poiadanie poskytnú regulaènému orgánu na úèel
analýzy pod¾a odseku 4 potrebné informácie a údaje.
Regulaèný orgán posúdi poskytnuté informácie a údaje
a pod¾a potreby ich prerokuje s osobami pod¾a odseku 4. Najneskôr do dvoch mesiacov odo dòa, keï získal
vetky potrebné informácie a údaje, regulaèný orgán
informuje osoby uvedené v odseku 4 o obmedzení alebo
neobmedzení prístupu eleznièného podniku so sídlom
v inom èlenskom táte pod¾a odseku 1. Ak regulaèný
orgán rozhodol o obmedzení prístupu, musí svoje rozhodnutie odôvodni a urèi v òom podmienky, za ktorých a dokedy môe poiada o nové posúdenie prístupu ktorýko¾vek iadate¾ pod¾a odseku 3 a eleznièný
podnik so sídlom v inom èlenskom táte, ktorý iada
o prístup k elezniènej infratruktúre.
(6) Regulaèný orgán môe obmedzi právo eleznièného podniku pod¾a odseku 1 necha vystúpi cestujúcich medzi stanicami na medzinárodnej vlakovej trase
aj vtedy, keï toto právo bolo zaloené koncesnou zmluvou uzatvorenou pred 4. decembrom 2007 na základe
spravodlivej verejnej súae v súlade s pravidlami Európskeho spoloèenstva. Toto obmedzenie môe trva do
uplynutia koncesnej lehoty, ale najviac 15 rokov pod¾a
toho, ktorá lehota uplynie skôr.
(7) Regulaèný orgán môe uloi elezniènému podniku so sídlom v inom èlenskom táte uskutoèòujúcemu prepravu osôb na medzinárodnej vlakovej trase povinnos zaplati objednávate¾ovi dopravných sluieb
cenový rozdiel za prevádzku elezniènej trate medzi
dvomi stanicami ako kompenzáciu za záväzok vyplývajúci zo zmluvy o dopravných slubách vo verejnom záujme, aby eleznièné podniky prevádzkujúce vnútrotátnu osobnú dopravu a eleznièné podniky
prevádzkujúce medzinárodnú osobnú dopravu platili
rovnakú úhradu za pouívanie tých istých eleznièných tratí.
(8) Kompenzácia pod¾a odseku 7 musí by v súlade so
zásadou spravodlivosti, transparentnosti, nediskriminácie a proporcionality medzi priemernou úrovòou
cestovného, ktorú platia cestujúci, a celkovou úrovòou
úhrad a cien za eleznièné sluby poskytované manaérom infratruktúry s pouívaním elezniènej siete.
Výka kompenzácie pod¾a odseku 7 nesmie ohrozi
hospodársku uskutoènite¾nos verejnej osobnej dopravy na eleznièných tratiach, na ktoré sa vzahuje, a nesmie presiahnu to, èo je potrebné na pokrytie nákladov, ktoré vznikli pri plnení záväzku eleznièného
podniku z plnenia zmluvy o dopravných slubách vo
verejnom záujme pri zoh¾adnení poskytnutej kompenzácie a primeraného zisku.
§ 40
Pride¾ovanie kapacity infratruktúry
(1) Kapacitu infratruktúry pride¾uje manaér infratruktúry na základe rámcových pravidiel. V rámcových pravidlách urèí najmä
a) spôsob pride¾ovania kapacity infratruktúry,
b) základné náleitosti iadosti o pridelenie,
c) èasové obdobia, na ktoré sa kapacita pride¾uje,
d) pravidlá uzavierania rámcových dohôd,
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e) pravidlá posudzovania úèelu pouívania elezniènej
infratruktúry,
f) vzor zmluvy upravujúcej práva a povinnosti manaéra infratruktúry a iadate¾ov a
g) spôsob a lehoty informovania o obsahu rámcových
pravidiel.
(2) Obchodovanie s pridelenou kapacitou infratruktúry medzi jej príjemcami je zakázané a má za následok
vylúèenie príjemcu z ïalieho pride¾ovania. Raz pridelenú kapacitu infratruktúry nemôe jej príjemca previes na inú osobu; to neplatí, ak príjemca, ktorý nie je
eleznièným podnikom, umoní pri výkone svojej obchodnej èinnosti vyuitie pridelenej kapacity infratruktúry elezniènému podniku. Takéto umonenie
vyuitia kapacity infratruktúry sa na úèely ïalieho
pride¾ovania nepovauje za jej prevod.
(3) Prideli kapacitu infratruktúry vo forme vlakovej
trasy mono iadate¾ovi najdlhie na èas platnosti jedného cestovného poriadku elezniènej siete (ïalej len
cestovný poriadok). Manaér infratruktúry môe so
iadate¾om uzavrie rámcovú dohodu o vyuívaní kapacity infratruktúry na dlhie obdobie, ako je èas platnosti jedného cestovného poriadku. Konkrétne práva
a povinnosti manaéra infratruktúry a iadate¾a týkajúce sa pridelenej kapacity infratruktúry sa upravia
v zmluve o pridelení kapacity infratruktúry.
(4) Ak iadate¾ mieni poiada manaéra infratruktúry o pridelenie kapacity infratruktúry so zámerom
vykonáva medzinárodnú osobnú dopravu, ktorej základným úèelom je prepravi cestujúcich medzi stanicami umiestnenými tak v Slovenskej republike, ako aj
v inom èlenskom táte, upovedomí o tom manaérov infratruktúry a regulaèné orgány týchto tátov. S cie¾om
umoni posúdenie úèelu prepravy cestujúcich medzi
stanicami umiestnenými v Slovenskej republike
a v inom èlenskom táte a jej moného hospodárskeho
vplyvu na existujúce zmluvy o dopravných slubách vo
verejnom záujme v týchto tátoch regulaèný orgán zabezpeèí na celej navrhovanej medzinárodnej vlakovej
trase informovanie objednávate¾ov dopravných sluieb
uzavierajúcich zmluvy o dopravných slubách vo verejnom záujme a eleznièné podniky, ktoré plnia záväzok
z týchto zmlúv.
§ 41
Spolupráca pri pride¾ovaní kapacity infratruktúry
na viacerých eleznièných sieach
(1) Manaéri infratruktúry spolupracujú s manaérmi infratruktúry iných eleznièných sietí, aby
umonili efektívne vytváranie a pride¾ovanie kapacity
infratruktúry, ktorá zasahuje do nieko¾kých eleznièných sietí. Organizujú medzinárodné vlakové trasy,
najmä na eleznièných tratiach v rámci transeurópskej
siete elezniènej nákladnej dopravy, a urèujú postupy
na ich zabezpeèenie.
(2) Postupy urèené na koordináciu pride¾ovania kapacity infratruktúry na medzinárodnej úrovni zdruujú zástupcov manaérov infratruktúry za vetky eleznièné infratruktúry, ktorých pride¾ovanie majú vplyv
na viac ako jedného ïalieho manaéra infratruktúry.
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Na týchto postupoch sa môu podie¾a aj manaéri infratruktúry tretích tátov. Na rokovania o týchto postupoch manaér infratruktúry pozýva aj zástupcu
Európskej komisie ako pozorovate¾a.
(3) Na zasadaniach alebo pri iných èinnostiach konaných s cie¾om pride¾ova kapacitu infratruktúry pre
transsieové eleznièné dopravné sluby majú rozhodovacie právo len zástupcovia manaérov infratruktúry.
(4) Manaér infratruktúry je povinný zabezpeèi verejnú prístupnos dohodnutých postupov, spôsobov
práce a kritérií pouívaných na posudzovanie a pride¾ovanie kapacity infratruktúry na medzinárodnej úrovni.
(5) Manaér infratruktúry je povinný predklada na
posúdenie dotknutým manaérom infratruktúry
spravujúcim iné eleznièné siete návrhy eleznièných
podnikov na organizáciu medzinárodných vlakových
trás, aby sa u¾ahèila prevádzka nákladných vlakov
v medzinárodnej doprave.
(6) Takéto dohodnuté medzinárodné vlakové trasy
na viacerých eleznièných sieach sú dostupné iadate¾om prostredníctvom manaéra infratruktúry zúèastneného na dohode.
§ 42
iadatelia
(1) iadosti o pridelenie kapacity infratruktúry
môu podáva eleznièné podniky a ich medzinárodné
zoskupenia, ako aj iné osoby, ktoré majú záujem na jej
získaní s cie¾om prevádzkova elezniènú dopravu, najmä prevádzkovatelia kombinovanej dopravy, odosielatelia a príjemcovia tovaru.
(2) Manaér infratruktúry môe urèi, aké poiadavky musia splni iadatelia, aby zabezpeèil, e jeho
oprávnené oèakávania budúcich výnosov z vyuívania
elezniènej infratruktúry budú naplnené. Takéto poiadavky musia by primerané, transparentné a nediskriminaèné a musia by vopred zverejnené ako èas
princípov pride¾ovania kapacity infratruktúry uvedených v podmienkach pouívania elezniènej siete pod¾a
§ 37.
(3) Poiadavky pod¾a odseku 2 môu zahàòa urèenie
finanènej záruky, ktorá nesmie presiahnu úroveò primeranú predpokladanému rozsahu èinnosti iadate¾a
na pridelenej kapacite infratruktúry, ubezpeèenie iadate¾a o schopnosti pripravi vhodné ponuky týkajúce
sa pridelenej kapacity infratruktúry.
(4) Poiadavky pod¾a odsekov 2 a 3 sú predmetom
notifikácie Európskej komisii.
(5) iadate¾ môe poiada manaéra infratruktúry
o pridelenie kapacity infratruktúry zasahujúcej do
nieko¾kých eleznièných sietí. Manaér infratruktúry,
ktorý takúto iados dostal, je oprávnený kona v mene
iadate¾a pri h¾adaní potrebnej kapacity u manaérov
infratruktúry spravujúcich iné eleznièné siete.
(6) Ak manaéri infratruktúry, spravujúci nadväzujúce eleznièné siete, zaloili zdruenie s právnou sub-
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jektivitou, manaér infratruktúry je povinný zverejni,
e iadate¾ môe poda iados priamo na takéto zdruenie.
(7) iadosti týkajúce sa grafikonu vlakovej dopravy
musia by podané v lehotách pod¾a plánu pride¾ovania
kapacity infratruktúry.
(8) iadate¾, ktorý je stranou rámcovej dohody pod¾a
§ 43, podáva iados v lehote dohodnutej v rámcovej dohode.
(9) Manaér infratruktúry je povinný repektova
obchodné tajomstvo vzahujúce sa na informácie poskytnuté iadate¾mi.
§ 43
Rámcové dohody
(1) Rámcová dohoda na úèely tohto zákona je dohoda
medzi manaérom infratruktúry a iadate¾om o právach a povinnostiach týkajúcich sa pride¾ovanej kapacity infratruktúry a o úhradách a cenách na iné obdobie, ne je obdobie platnosti jedného cestovného
poriadku. Rámcová dohoda upresòuje charakteristiky
kapacity infratruktúry poadovanej iadate¾om a ponúkanej iadate¾ovi, vrátane frekvencie vlakov, objemu
a kvality vlakových trás; môe obsahova zmluvné pokuty pre prípad neplnenia alebo jednostrannej zmeny
rámcovej dohody alebo predèasného skonèenia jej platnosti odstúpením alebo vypovedaním.
(2) Rámcová dohoda by mala v rámci moností elezniènej siete vyhovova oprávneným obchodným potrebám iadate¾a, najmä ak ide o eleznièný podnik prevádzkujúci elezniènú dopravu na základe zmluvy
o dopravných slubách vo verejnom záujme alebo medzinárodnú elezniènú dopravu, a zároveò umoòova
vykonáva priebene zmeny alebo obmedzenia zmluvných podmienok z dôvodu lepieho vyuitia kapacity
infratruktúry. Rámcová dohoda vak nesmie vyluèova z pouívania elezniènej infratruktúry iných iadate¾ov.
(3) Rámcová dohoda sa uzatvára spravidla na pä rokov s monosou predåenia jej platnosti na rovnaké
obdobie, na aké bola uzatvorená. Manaér infratruktúry môe na návrh iadate¾a uzatvori rámcovú dohodu na dlhie alebo kratie obdobie. Uzatvorenie rámcovej dohody na dlhie obdobie, ne je pä rokov, vak
musí by odôvodnené existenciou obchodných zmlúv,
vynaloených osobitných investícií alebo predpokladaných rizík.
(4) Rámcovú dohodu na dopravné sluby, ktoré vyuívajú pecializovanú infratruktúru, mono uzatvori a na 15 rokov. Podmienkami na uzatvorenie takejto
rámcovej dohody sú, e pecializovaná infratruktúra
si vyiadala znaèné a dlhodobé investície a e na takúto
investíciu sú uzatvorené zmluvy vrátane viacroèných
plánov amortizácie.
(5) Ak ide o rámcovú dohodu pod¾a odseku 4, iadate¾ môe vyadova presné vymedzenie charakteristík
kapacity pecializovanej infratruktúry (§ 47) vrátane
frekvencie vlakov, objemu a kvality vlakových trás, ktoré sa mu majú poskytnú na obdobie trvania platnosti
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rámcovej dohody. Manaér infratruktúry môe poèas
platnosti rámcovej dohody zníi vyhradenú kapacitu,
ktorá sa najmenej jeden mesiac vyuívala menej, ne je
limit vyuívania vlakovej trasy stanovený v podmienkach pouívania elezniènej siete pod¾a § 37.
(6) Veobecné ustanovenia kadej rámcovej dohody
bez ustanovení obsahujúcich obchodné tajomstvo musia by prístupné iným iadate¾om.
§ 44
Cestovný poriadok
(1) Manaér infratruktúry pred zaèatím rokovaní
o novom cestovnom poriadku dohodne s manaérmi infratruktúry, ktorí spravujú nadväzujúce eleznièné
siete, ktoré medzinárodné vlakové trasy zahrnú do cestovných poriadkov nadväzujúcich eleznièných sietí.
Zmeny takto dohodnutých medzinárodných vlakových
trás sú moné len výnimoène z nevyhnutných prevádzkových dôvodov a po dohode ostatných zúèastnených
manaérov infratruktúry.
(2) Po uzavretí dohôd pod¾a odseku 1 manaér infratruktúry zostavuje cestovný poriadok pod¾a plánu pride¾ovania kapacity infratruktúry v týchto lehotách:
a) cestovný poriadok sa zostavuje raz za kalendárny
rok,
b) iadosti o pridelenie kapacity sa musia doruèi manaérovi infratruktúry najneskôr 12 mesiacov pred
dòom nadobudnutia platnosti cestovného poriadku,
c) najneskôr 11 mesiacov pred dòom nadobudnutia
platnosti cestovného poriadku manaér infratruktúry urèí predbené medzinárodné vlakové trasy dohodnuté pod¾a odseku 1 a následne dbá, aby sa tieto
dohodnuté trasy v ïalom procese repektovali,
d) najneskôr tyri mesiace po uplynutí lehoty urèenej
na podávanie iadostí, manaér infratruktúry vypracuje na základe dohôd pod¾a odseku 1, poiadaviek eleznièných podnikov a iných iadate¾ov návrh
cestovného poriadku na ïalie rokovania pod¾a odseku 5 s cie¾om racionalizova vyuívanie elezniènej siete a uspokoji prepravné potreby obyvate¾stva
a odosielate¾ov a príjemcov tovaru.
(3) Ak je to moné, manaér infratruktúry je povinný vyhovie vetkým poiadavkám na kapacitu infratruktúry, vrátane poiadaviek na vlakové trasy prechádzajúce viac ne jednou elezniènou sieou,
a zoh¾adni vetky obmedzenia iadate¾ov, vrátane ekonomického vplyvu na ich podnikanie.
(4) Manaér infratruktúry môe v procese plánovania a koordinácie uprednostni pecifické poiadavky
na dopravné sluby len vtedy, ak je eleznièná infratruktúra preaená alebo ak ide o pecializovanú infratruktúru.
(5) Manaér infratruktúry prerokuje návrh cestovného poriadku so zainteresovanými osobami a urèí im
primeranú lehotu na predkladanie pripomienok a návrhov, ktorá nesmie by kratia ako jeden mesiac. Medzi zainteresované osoby patria vetci iadatelia o pridelenie kapacity infratruktúry, objednávatelia
dopravných sluieb, ako aj ïalie osoby, ktoré podávajú pripomienky k návrhu cestovného poriadku z h¾a-
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diska jeho vplyvu na ich monos poskytova dopravné
sluby poèas platnosti cestovného poriadku.
(6) Manaér infratruktúry prijme opatrenia na to,
aby vybavil vetky uplatnené pripomienky. Ak po vstupe cestovného poriadku do platnosti vznikne vo¾ná kapacita infratruktúry, manaér infratruktúry jej parametre bezodkladne zverejní, aby umonil jej dodatoèné
vyuitie na základe nových iadostí.
(7) Ak sa manaéri infratruktúry nedohodnú inak,
zmena cestovného poriadku celotátnej dopravy sa
uskutoèòuje kadoroène o polnoci v druhú sobotu v decembri. Ak potreba zmeny alebo inej úpravy cestovného poriadku vznikne a po zimných mesiacoch najmä
z dôvodu zoh¾adnenia zmien regionálnych cestovných
poriadkov, z dôvodu koordinácie s inými druhmi dopravy, najmä z rieenia paralelných dopravných sluieb s verejnou autobusovou dopravou, alebo z dôvodu
dodatoèného pridelenia vo¾nej kapacity infratruktúry,
zmena sa spravidla uskutoèní o polnoci v druhú sobotu
v júni. Ak je to nevyhnutné z iného dôleitého dôvodu,
najmä z prevádzkových potrieb alebo uskutoènenia
plánovaných opráv eleznièných tratí, zmenu alebo inú
úpravu cestovného poriadku mono uskutoèni aj
v inom termíne.
(8) Ak má zmena alebo iná úprava cestovných poriadkov vplyv na medzinárodnú dopravu, dohodu manaérov infratruktúry, ktorí spravujú nadväzujúce eleznièné siete, o rozsahu a termíne takejto zmeny musí
manaér infratruktúry informova Európsku komisiu.
(9) Ak sa poèas platnosti cestovného poriadku vyskytne dodatoèná poiadavka na vlakovú trasu, manaér infratruktúry je povinný vybavi takúto poiadavku do piatich pracovných dní odo dòa doruèenia
iadosti. Informácia o vo¾nej kapacite infratruktúry,
ktorú má k dispozícii, musí by prístupná vetkým iadate¾om, ktorý ju chcú vyui.
(10) Manaéri infratruktúry v prípade potreby posúdia monosti kapacitnej rezervy, ktorú majú k dispozícii v rámci koneèného znenia cestovného poriadku,
aby mohli rýchle reagova na predvídate¾né dodatoèné
iadosti na pridelenie vo¾nej kapacity infratruktúry.
§ 45
Koordinácia
(1) Ak poèas prípravy cestovného poriadku manaér
infratruktúry zistí rozpory medzi rôznymi poiadavkami na obsah cestovného poriadku, pokúsi sa ich vyriei rokovaním so iadate¾mi tak, aby èo mono najlepie uspokojil vetky ich poiadavky. Ak sa mu nepodarí
rozpory vyriei rokovaním so iadate¾mi, manaér infratruktúry ich musí riei formou koordinácie.
(2) V rámci koordinácie manaér infratruktúry má
právo navrhnú iadate¾om kapacitu infratruktúry,
ktorá sa v primeranom rozsahu odliuje od nimi poadovanej, napríklad ju primerane skráti alebo uprednostní vlakové trasy, ktoré sú prioritami urèenými objednávate¾om dopravných sluieb pre jednotlivé
eleznièné trate.
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(3) Pravidlá koordinácie, vrátane systému rieenia
sporov musia by upravené v podmienkach pouívania
elezniènej siete pod¾a § 37. Pravidlá koordinácie zoh¾adòujú najmä akosti pri dosahovaní dohody o medzinárodných vlakových trasách a moný vplyv zmien
na manaérov infratruktúry, ktorí spravujú nadväzujúce eleznièné siete.
(4) Systém rieenia rozporov musí by upravený
v podmienkach pouívania elezniènej siete tak, aby
umonil okamite riei zistené rozpory a prija záver
do 10 pracovných dní od zaèiatku rieenia rozporov.
§ 46
Preaená infratruktúra
(1) Preaenou infratruktúrou sa rozumie úsek elezniènej siete, na ktorom aj po rokovaní so iadate¾mi
a po koordinácii pod¾a § 45 nie je moné v urèitom období primerane uspokoji dopyt po kapacite infratruktúry. To isté sa vzahuje aj na eleznièné trate alebo ich
úseky, na ktorých sa predpokladá nedostatoèná kapacita v blízkej budúcnosti.
(2) Ak nastane stav pod¾a odseku 1, manaér infratruktúry musí bezodkladne vyhlási sporný úsek elezniènej siete za preaenú infratruktúru. Zároveò
musí uskutoèni kapacitnú analýzu pod¾a § 48; to neplatí, ak sa u uskutoèòuje plán na zvýenie kapacity
infratruktúry pod¾a § 49.
(3) Ak úhrady za pouívanie elezniènej infratruktúry, ktoré zoh¾adòujú nedostatok kapacity, ete neboli vybraté alebo ak sa koordináciou nedosiahol uspokojivý výsledok a eleznièná infratruktúra bola
vyhlásená za preaenú, manaér infratruktúry môe
pri pride¾ovaní kapacity uplatni kritérium priority
uvedené v podmienkach pouívania elezniènej siete.
Aj postupy, ktoré treba dodriava pri uplatòovaní kritéria priority, musia by uvedené v podmienkach pouívania elezniènej siete pod¾a § 37.
(4) Kritérium priority musí zoh¾adòova význam jednej dopravnej sluby pre spoloènos vo vzahu k inej
dopravnej slube, ktorej poskytovanie bude vylúèené
alebo obmedzené. Pri výbere priorít treba zoh¾adni
význam medzinárodnej nákladnej dopravy a poiadavky na dopravné sluby vo verejnom záujme. Prioritou
pre hlavné eleznièné trate sú dohodnuté medzinárodné vlakové trasy v transeurópskej elezniènej sieti.
(5) Ak uplatnením kritéria priority dôjde k výluke
niektorých dopravných sluieb, a tým dôjde k strate
príjmu manaéra infratruktúry, mono manaérovi
infratruktúry stratu dotova z verejného rozpoètu.
(6) Manaér infratruktúry môe vyzva pouívate¾a
elezniènej siete, aby sa vzdal vlakovej trasy, ktorú
v priebehu jedného mesiaca vyuíval pod limitom urèeným v podmienkach pouívania elezniènej siete; to neplatí, ak nevyuívanie bolo spôsobené inými ako ekonomickými dôvodmi, ktoré uívate¾ nemohol ovplyvni,
najmä obmedzením prevádzky dráhy zo strany manaéra infratruktúry.
(7) Manaér infratruktúry môe v podmienkach pouívania elezniènej siete pri urèovaní priorít pride¾o-
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vacieho procesu zoh¾adni aj predchádzajúcu úroveò
vyuívania konkrétnych vlakových trás.
§ 47
pecializovaná infratruktúra
(1) Kapacita infratruktúry je veobecne dostupná
pre vetky typy dopravných sluieb, ktoré sú zhodné
s charakteristikami potrebnými na prevádzku vlakovej
trasy.
(2) Ak existujú vhodné alternatívne vlakové trasy,
manaér infratruktúry môe po prerokovaní so zainteresovanými osobami urèitú èas elezniènej infratruktúry vyhradi pre pecifické typy prepravy. V takom prípade manaér infratruktúry môe pri
pride¾ovaní kapacity infratruktúry uprednostni tieto
typy prepráv. Ostatné typy prepráv sa môu na tejto elezniènej infratruktúre uplatni len v rozsahu zostávajúcej vo¾nej kapacity.
(3) Vymedzenie pecializovanej infratruktúry sa
uvedie v podmienkach pouívania elezniènej siete
pod¾a § 37.
§ 48
Kapacitná analýza
(1) Úèelom kapacitnej analýzy je zisti obmedzenia
kapacity infratruktúry, ktoré neumoòujú primerane
vyhovie vetkým poiadavkám vetkých iadate¾ov
a navrhnú spôsob, ktorý by to umonil. Výsledkom kapacitnej analýzy je identifikácia príèin preaenia elezniènej infratruktúry a návrh opatrení, ktoré by mohli
v krátkom a strednodobom horizonte zníi preaenie.
(2) Predmetom kapacitnej analýzy je eleznièná infratruktúra, prevádzkové postupy, charakter rôznych
prevádzkovaných dopravných sluieb a vplyvy týchto
faktorov na kapacitu infratruktúry.
(3) Kapacitná analýza sa musí ukonèi do iestich
mesiacov odo dòa vyhlásenia elezniènej infratruktúry za preaenú.
§ 49
Plán na zvýenie kapacity infratruktúry
(1) Manaér infratruktúry je povinný do iestich
mesiacov odo dòa skonèenia kapacitnej analýzy vypracova v spolupráci s uívate¾mi preaenej infratruktúry plán na zvýenie kapacity infratruktúry.
(2) Plán pod¾a odseku 1 obsahuje
a) zistené príèiny preaenia,
b) pravdepodobný budúci vývoj prepráv na preaenej
infratruktúre,
c) existujúce prekáky rozvoja elezniènej infratruktúry,
d) monosti zvýenia kapacity infratruktúry a predpokladané náklady na toto zvýenie, vrátane pravdepodobných zmien v úhradách za pouitie elezniènej infratruktúry.
(3) Na základe analýzy nákladov a výnosov moných
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navrhovaných opatrení sa v pláne pod¾a odseku 1 uvedú aj konkrétne opatrenia, ktoré je potrebné uskutoèni na zvýenie kapacity infratruktúry, vrátane èasového rozvrhu ich uskutoèòovania. Navrhované
opatrenia sa musia zaobera najmä monosami presmerovania dopravných sluieb na iné eleznièné trate,
iného èasového rozloenia dopravných sluieb, vplyvom zmeny cestovnej rýchlosti vlakov, monosami
zlepenia vybavenia alebo modernizáciou elezniènej
infratruktúry.
(4) Manaér infratruktúry musí zastavi vyberanie
úhrad za pouívanie elezniènej infratruktúry, v ktorých je zoh¾adnený nedostatok kapacity traového úseku poèas obdobia preaenia, ak nevypracoval plán na
zvýenie kapacity infratruktúry alebo ak neurobil
pokrok v uskutoèòovaní opatrení uvedených v pláne na
zvýenie kapacity infratruktúry. So súhlasom regulaèného orgánu manaér infratruktúry môe pokraèova vo vyberaní úhrad, ak plán na zvýenie kapacity infratruktúry nemôe uskutoèni z dôvodu, ktorý
manaér infratruktúry nemôe ovplyvni, alebo ak dostupné monosti nie sú ekonomicky alebo finanène
únosné.
§ 50
Kapacita infratruktúry
na úèely plánovanej údrby
(1) Poiadavky na kapacitu infratruktúry na úèely
vykonania jej plánovanej údrby sa predkladajú v rovnakých termínoch a rovnakým spôsobom ako poiadavky na jej pouívanie na poskytovanie dopravných
sluieb.
(2) Manaér infratruktúry musí jednotlivým iadate¾om primerane zoh¾adni vplyv kapacity infratruktúry vyhradenej na plánovanú údrbu v ich podieloch.
(3) Manaér infratruktúry je oprávnený na nevyhnutný èas obmedzi alebo zastavi prevádzku z dôvodu
potreby akútnej rekontrukcie, obnovy alebo údrby
elezniènej trate.
§ 51
Rieenie núdzových situácií
(1) Na rieenie núdzových situácií vypracuje manaér infratruktúry a eleznièné podniky havarijný plán,
v ktorom uvedú vetky orgány a iné osoby, ktoré treba
upovedomi o vánej nehode alebo o mimoriadnej udalosti s následkami vánej nehody a o závanom naruení chodu vlakov.
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nia odobra pridelené vlakové trasy na èas nevyhnutne
potrebný na obnovu beného stavu.
(4) Manaér infratruktúry môe v záujme èo najskorej obnovy beného stavu poiada eleznièné podniky, aby mu dali k dispozícii vecné prostriedky, ktoré
povauje za najvhodnejie na èo najrýchlejie obnovenie beného stavu. eleznièné podniky sú povinné
v rámci svojich moností vyhovie tejto poiadavke.
(5) Regulaèný orgán môe poadova od eleznièných
podnikov, aby sa podie¾ali na monitorovaní dodriavania bezpeènostných noriem a urèených pravidiel. eleznièné podniky sú povinné v rámci svojich moností
vyhovie tejto poiadavke.
Regulaèný orgán
§ 52
(1) Regulaèný orgán dohliada na dodriavanie transparentných a nediskriminaèných podmienok prístupu
iadate¾ov na elezniènú sie a pride¾ovania kapacity
infratruktúry.
(2) Regulaèný orgán monitoruje hospodársku súa
na eleznièných trhoch a preskúmava prístup a obmedzenia prístupu na elezniènú infratruktúru a na tento úèel môe poadova informácie a údaje od manaéra infratruktúry a od eleznièných podnikov.
(3) Regulaèný orgán je povinný zaobera sa podnetmi
a sanosami na nespravodlivé a diskriminaèné rozhodovanie a èinnos manaéra infratruktúry, ktoré sa
týkajú
a) podmienok pouívania elezniènej siete a kritérií
uvedených v týchto podmienkach,
b) pride¾ovacieho procesu pri poskytovaní kapacity infratruktúry,
c) prístupu k elezniènej infratruktúre a k eleznièným slubám s tým spojeným,
d) uplatòovania úhrady za pouívanie elezniènej infratruktúry.
(4) Podnet alebo iados pod¾a odseku 3 môe poda
kadý iadate¾ o prístup k elezniènej infratruktúre
alebo tretia osoba, ak sa domnieva, e sa s òou zaobchádzalo nespravodlivo, e bola predmetom diskriminácie alebo e bola pokodená. Regulaèný orgán je
oprávnený vo veciach uvedených v odseku 3 zaèa konanie aj z vlastného podnetu.

(2) Ak je chod vlakov naruený nehodou, mimoriadnou udalosou alebo technickou poruchou, manaér
infratruktúry a eleznièný podnik musia bezodkladne
uskutoèni opatrenia pod¾a havarijného plánu a opatrenia potrebné na èo najskorie obnovenie beného
stavu.

(5) Na úèely konaní pod¾a odsekov 3 a 4 je regulaèný
orgán oprávnený poadova od manaéra infratruktúry, od eleznièných podnikov, od poskytovate¾ov sluieb a od iných zainteresovaných osôb informácie
a údaje potrebné na preetrenie podaných saností
a podnetov a na zaèatie konania; poiadané osoby sú
povinné bezodkladne poskytnú poadované informácie a údaje. Za bezdôvodné odopretie informácií alebo
údajov môe regulaèný orgán uloi poriadkovú pokutu
do 3 000 eur.

(3) V núdzových situáciách, keï je to nevyhnutné
z dôvodu poruchy, ktorá zapríèinila doèasné vyradenie
èasti elezniènej infratruktúry z prevádzky, manaér
infratruktúry môe aj bez predchádzajúceho oznáme-

(6) Regulaèný orgán musí rozhodnú o sanostiach
a prija nápravné opatrenia do dvoch mesiacov odo dòa
zaèatia konania. Ak boli v konaní vyiadané doplòujúce podklady, lehota plynie odo dòa, keï boli doruèené
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doplòujúce podklady. Nápravnými opatreniami sú uloenie povinnosti zdra sa nespravodlivého a diskriminaèného správania a uloenie povinnosti odstráni
protiprávny stav.
(7) Ak ide o podnety na preskúmanie odmietnutia
iadosti prideli kapacitu infratruktúry alebo podmienok ponuky kapacity manaéra infratruktúry, regulaèný orgán buï potvrdí, e sa nevyaduje zmena rozhodnutia manaéra infratruktúry, alebo e sa
vyaduje toto rozhodnutie zmeni pod¾a pokynu, ktorý
zároveò vydá.
(8) Regulaèný orgán musí by pri rozhodovaní organizaène, finanène a právne nezávislý na manaérovi infratruktúry a na eleznièných podnikoch a na objednávate¾och dopravných sluieb.
§ 53
(1) Regulaèný orgán okrem úloh pod¾a § 52
a) urèuje veobecne záväzným právnym predpisom
úhrady za prístup k elezniènej infratruktúre v rozsahu minimálneho prístupového balíka a traového
prístupu k servisným zariadeniam pod¾a prílohy
è. 13 èasti B,
b) ustanovuje veobecne záväzným právnym predpisom regulaèný rámec, v ktorom vymedzí spôsob regulácie, podrobnosti postupu pri urèovaní úhrad
pod¾a písmena a), rozsah a podrobnosti uplatòovania princípov spoplatòovania elezniènej infratruktúry, rozsah a podrobnosti o urèovaní primeraného
zisku a ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré sú
vynaloené na prevádzku vlaku,
c) vykonáva kontrolu dodriavania regulaèného rámca
a vyberania urèených úhrad pod¾a písmena a),
d) schva¾uje rámcové dohody pod¾a § 43,
e) ukladá pokuty za poruenie regulaèného rámca
a vyberania urèených úhrad.
(2) Regulaèný orgán je povinný zabráni diskriminácii eleznièných podnikov a musí zabezpeèi, aby úhrady za rovnaké pouívanie elezniènej siete boli porovnate¾né a aby porovnate¾né sluby na tom istom
segmente trhu elezniènej dopravy podliehali rovnakým úhradám. Regulaèný orgán je povinný repektova
obchodné tajomstvo vzahujúce sa na informácie poskytnuté iadate¾mi.
(3) Manaér infratruktúry je povinný repektova
obchodné tajomstvo vzahujúce sa na informácie poskytnuté iadate¾mi. Manaér infratruktúry je povinný preukáza regulaènému orgánu, e systém úhrad
uvedený v podmienkach pouívania elezniènej siete
pod¾a § 37 spåòa poiadavky regulaèného rámca pod¾a
odseku 1 písm. b), a poskytnú mu potrebné údaje
a podklady.
(4) Rokovania manaéra infratruktúry a iadate¾a
o úrovni úhrad za pouitie infratruktúry sa môu
uskutoèni len pod doh¾adom regulaèného orgánu. Regulaèný orgán je povinný zasiahnu v prípade, ak má
podozrenie, e rokovania sú v rozpore s poiadavkami
15
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regulaèného rámca pod¾a odseku 1 písm. b) alebo
s pravidlami transparentnosti a nediskriminácie.
(5) Regulaèný orgán je povinný vo svojej registratúre
uchováva informácie a údaje potrebné na to, aby bolo
moné zisti zdroj úhrad a ich pouitie; tieto informácie
a údaje sú predmetom notifikácie Európskej komisii.
(6) Regulaèný orgán môe urèova úhrady pod¾a odseku 1 písm. a) ako
a) urèenie maximálnej úhrady alebo porovnate¾nej
úhrady,
b) urèenie spôsobu výpoètu maximálnej úhrady za prístup k elezniènej infratruktúre na základe ekonomicky oprávnených variabilných nákladov,
c) urèenie rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov
a primeraného zisku, ktoré mono zaráta do úhrady
za prístup k elezniènej infratruktúre, alebo
d) spojenie alebo kombinácia spôsobov pod¾a písmen
a) a c).
(7) Porovnate¾nou úhradou pod¾a odseku 6 písm. a)
sa rozumie úhrada urèená porovnaním
a) ekonomicky oprávnených nákladov alebo nákladových poloiek sluieb a èinností s ekonomicky oprávnenými nákladmi alebo nákladovými polokami inej
rovnakej alebo porovnate¾nej sluby alebo èinnosti
v Slovenskej republike,
b) úhrady pod¾a odseku 1 písm. a) s úhradami rovnakej alebo porovnate¾nej sluby alebo èinnosti v iných
èlenských tátoch.
(8) Na urèovanie úhrad pod¾a odseku 1 písm. a) regulaèným orgánom sa nevzahujú veobecné predpisy
o cenách. Na ceny iných eleznièných sluieb, vrátane
cien za poskytovanie doplnkových sluieb a ved¾ajích
sluieb pod¾a prílohy è. 13 èasti B, sa vzahujú pravidlá
pre dohodovanie cien.15)
§ 54
Sluby
(1) eleznièné podniky majú za úhradu nárok na minimálny prístupový balík a na traový prístup k servisným zariadeniam a k slubám pod¾a prílohy è. 13 èasti
B prvého a druhého bodu. Poskytovanie týchto eleznièných sluieb musí manaér infratruktúry zabezpeèova vetkým uívate¾om elezniènej infratruktúry
nediskriminaèným spôsobom.
(2) Ak manaér infratruktúry ponúka aj niektoré
z doplnkových sluieb uvedených v prílohe è. 13 èasti
B, musí ich poskytnú na poiadanie kadému elezniènému podniku. Poiadavky eleznièných podnikov
na tieto sluby môe odmietnu len vtedy, keï na trhu
elezniènej dopravy existuje reálna alternatíva, najmä
ak ich poskytuje iná osoba. Ak tieto sluby neponúka
jeden manaér infratruktúry, musí èo najviac u¾ahèi
poskytovanie týchto sluieb inou osobou.
(3) eleznièné podniky môu poadova od manaéra
infratruktúry alebo od iných osôb poskytovanie ved¾ajích sluieb uvedených v prílohe è. 13 èasti B. Manaér infratruktúry nie je povinný takéto sluby posky-

) § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorích predpisov.
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tova, ale je povinný umoni ich poskytovanie inou
osobou.
§ 55
Urèovanie úhrad
(1) Manaér infratruktúry navrhuje úhradu za pouívanie elezniènej infratruktúry pod¾a regulaèného
rámca urèeného regulaèným orgánom.
(2) Úèelom úhrady za prístup k elezniènej infratruktúre je prispie manaérovi infratruktúry na pokrytie èasti nákladov na prevádzku elezniènej infratruktúry. Príjmy manaéra infratruktúry z výnosu
úhrad za minimálny prístupový balík a traový prístup
k servisným zariadeniam a k slubám a z výnosu cien
za doplnkové sluby a za ved¾ajie sluby pod¾a prílohy
è. 13 èasti B spolu s hospodárskym výsledkom z iných
obchodných èinností súvisiacich s pouívaním elezniènej siete a s úhradou z verejného rozpoètu pod¾a
zmluvy manaéra infratruktúry s vlastníkom elezniènej infratruktúry vo výke fixnej èasti ekonomicky
oprávnených nákladov elezniènej infratruktúry sú
v priebehu roka aspoò v rovnováhe s výdavkami na prevádzku elezniènej infratruktúry.
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ieb motivovaný na zniovaní nákladov spojených
s poskytovaním kapacity infratruktúry pri dodraní
úrovne úhrad za pouívanie elezniènej infratruktúry.
Na tento úèel sa mu môe poskytnú na obdobie najmenej troch rokov a najviac 15 rokov na základe zmluvy
s vlastníkom elezniènej infratruktúry dotácia zo tátneho rozpoètu, alebo regulaèný orgán zavedie vhodné
regulaèné opatrenia s urèením primeraných oprávnení
manaéra infratruktúry.
(3) Podmienky zmluvy a truktúra dotácie zo tátneho rozpoètu pod¾a odseku 2 musia by dohodnuté na
celé zmluvné obdobie.
(4) Fixnú èas ekonomicky oprávnených nákladov
súvisiacich s poskytovaním sluieb elezniènej infratruktúry, na ktoré sa vzahuje urèovanie úhrad za pouívanie elezniènej infratruktúry regulaèným orgánom, uhrádza vlastník elezniènej infratruktúry.
Princípy spoplatòovania
elezniènej infratruktúry
§ 57

(3) Manaér infratruktúry je pri navrhovaní úhrady
povinný spolupracova s manaérmi infratruktúr,
ktorí spravujú nadväzujúce eleznièné siete, so zámerom dosiahnu poskytovanie dopravných sluieb na
viac ako jednej elezniènej sieti a zabezpeèi tak efektívne vyuívanie transeurópskej siete elezníc. Na tento
úèel môe manaér infratruktúry vstupova s nimi do
spoloèných podnikov.

(1) Návrh systému úhrad musí manaér infratruktúry odôvodni a vypracova v súlade s regulaèným
rámcom pod¾a § 53 ods. 1 písm. b), s podmienkami pouívania elezniènej siete pod¾a § 37 a s rozsahom poskytovania sluieb pod¾a prílohy è. 13 èasti B. Manaér
infratruktúry je povinný poskytnú eleznièným podnikom vetky potrebné informácie o jednotlivých úhradách a cenách za sluby poskytované pod¾a prílohy
è. 13.

(4) Manaér infratruktúry je povinný zabezpeèi,
aby bol systém úhrad a cien zaloený na rovnakých
princípoch pre celú elezniènú sie, ktorú spravuje,
aby výsledkom boli rovnocenné a nediskriminaèné
úhrady a ceny pre vetky eleznièné podniky, ktoré zabezpeèujú sluby rovnakého druhu na rovnakej alebo
podobnej èasti trhu elezniènej dopravy, a aby úhrady
boli skutoène uplatòované v súlade s pravidlami urèenými v podmienkach pouívania elezniènej siete pod¾a
§ 37.

(2) Úhrady za minimálny prístupový balík a za traový prístup k servisným zariadeniam pod¾a prílohy è. 13
navrhne manaér infratruktúry na základe variabilných nákladov, ktoré mu vznikli priamo prevádzkou
vlaku na elezniènej infratruktúre. Ak doplnkové
sluby alebo ved¾ajie sluby pod¾a prílohy è. 13 ponúka len jeden poskytovate¾, cena za ich poskytovanie nesmie presiahnu náklady potrebné na ich zabezpeèenie
spolu s primeraným ziskom a musí sa vypoèíta na základe skutoènej úrovne vyuívania týchto sluieb.

(5) Úhrady za prístup k elezniènej infratruktúre
platia eleznièné podniky manaérovi infratruktúry
v lehotách a spôsobom dohodnutým v zmluve o prístupe k elezniènej infratruktúre.

(3) Úhrada za prístup k elezniènej infratruktúre
môe zoh¾adòova aj nedostatok kapacity vymedzeného úseku infratruktúry poèas obdobia preaenia infratruktúry (§ 46).

(1) Náklady na prevádzku elezniènej infratruktúry
tvoria náklady manaéra infratruktúry na zabezpeèenie èinností súvisiacich so slubami pod¾a prílohy è. 13
èasti B a z plnenia povinností manaéra infratruktúry
pod¾a tohto zákona. Manaér infratruktúry je povinný
sledova a evidova náklady na sluby pod¾a prílohy
è. 13 èasti B a na èinnosti súvisiace s plnením povinností vyplývajúcich z tohto zákona.

(4) Úhrada za pouívanie elezniènej infratruktúry
môe zoh¾adòova aj environmentálne náklady, ktoré
musia by odstupòované pod¾a výky kôd spôsobených prevádzkou vlakov a nákladov, ktoré manaér infratruktúry vynaloil na ich odstránenie. Zoh¾adnenie
environmentálnych nákladov v úhrade je vak prípustné len vtedy, keï sa také spoplatnenie uplatòuje na porovnate¾nej úrovni v konkurenèných druhoch dopravy.
Ak neexistuje porovnate¾ná úroveò spoplatòovania
v konkurenèných druhoch dopravy, nesmú sa zahrnú
environmentálne náklady do úhrady za prístup k elezniènej infratruktúre.

(2) Manaér infratruktúry musí by pri zachovaní
poiadaviek na bezpeènos a údrbu elezniènej infratruktúry a na zvyovanie kvality poskytovaných slu-

(5) Ak bola zavedená porovnate¾ná úroveò spoplatòovania environmentálnych nákladov v elezniènej doprave a v konkurenèných druhoch dopravy a environ-

§ 56
Náklady na elezniènú infratruktúru
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mentálne náklady boli zahrnuté do úhrady, aj výnos
tejto èasti úhrady je príjmom manaéra infratruktúry.
(6) Aby sa zabránilo neiaducim neprimeraným výkyvom v jednotlivých spoplatnených obdobiach, regulaèný orgán môe na návrh manaéra infratruktúry
spriemerova úhrady pod¾a odsekov 3 a 5 za dlhie obdobie. Spriemerovaná úhrada za prístup k elezniènej
infratruktúre aj v takom prípade musí zodpoveda
najviac nákladom zahrnutým do spoplatòovania.
(7) Úhrada sa môe vybera aj za vyuitie kapacity
pouitej na úèely údrby elezniènej infratruktúry.
Taká úhrada nesmie presiahnu èistú stratu na výnosoch, ktorá vznikne manaérovi infratruktúry z dôvodu údrby elezniènej infratruktúry.
§ 58
(1) Na dosiahnutie plnej návratnosti nákladov vynaloených manaérom infratruktúry na prevádzku elezniènej infratruktúry môe regulaèný orgán pri
zoh¾adnení efektívnych, transparentných a nediskriminaèných princípov povoli zvýenie úhrady nad rozsah vyrátaný pri uplatnení princípov pod¾a § 57, ak to
unesie trh elezniènej dopravy, najmä ak sa udrí optimálna konkurencieschopnos v medzinárodnej nákladnej doprave pri zoh¾adnení zvýenia produktivity,
ktorú dosiahli eleznièné podniky v dôsledku vynaloených nákladov manaérom infratruktúry.
(2) Úroveò úhrady po zvýení pod¾a odseku 1 nesmie
vyluèova z pouívania elezniènej siete eleznièné podniky ani iných uívate¾ov, ktorí môu zaplati úhrady,
ktoré pokrývajú aspoò náklady priamo vynaloené na
prevádzku elezniènej dopravy navýené o mieru výnosnosti, ktorú môe trh elezniènej dopravy unies.
(3) Pri pecifických budúcich investièných projektoch týkajúcich sa elezniènej infratruktúry a pri investièných projektoch, ktoré boli dokonèené po 26. februári 1986, regulaèný orgán na návrh manaéra
infratruktúry povolí vyiu úhradu, ak uskutoènenie
týchto projektov je zaloené na dlhodobých nákladoch
a ak sa ich uskutoènením zvýila výkonnos elezniènej siete alebo niektorých eleznièných tratí, alebo ak
vzrástla nákladová efektívnos prevádzky, ktorá by sa
nemohla dosiahnu inak. Taký systém spoplatnenia
môe zahàòa aj dohody o de¾be rizika spojeného s novými investíciami.
(4) Úhrady manaéra infratruktúry za rovnaké pouívanie elezniènej siete musia by porovnate¾né a porovnate¾né sluby na tom istom segmente eleznièného
trhu musia podlieha rovnakým úhradám. Manaér infratruktúry v podmienkach pouívania elezniènej
siete pod¾a § 37 musí preukáza bez toho, aby zverejnil
obchodné informácie dôvernej povahy, e navrhovaný
systém spoplatnenia spåòa tieto poiadavky.
(5) Ak chce manaér infratruktúry upravi základné
prvky spoplatòovacieho systému pod¾a odseku 1, musí
ich predloi regulaènému orgánu najmenej tri mesiace
vopred.
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§ 59
(1) Spoplatni prístup k elezniènej infratruktúre
mono aj pod¾a výkonov eleznièných podnikov. Systém spoplatòovania pod¾a výkonov sleduje podpori eleznièné podniky a manaéra infratruktúry minimalizova prevádzkové poruchy a zvyova výkonnos
elezniènej siete. Tento systém môe zahàòa
a) pokuty za èinnosti naruujúce prevádzku elezniènej siete alebo plynulos dopravy na nej,
b) kompenzácie pre eleznièné podniky postihnuté
prevádzkovými poruchami elezniènej siete a
c) prémie za výkony, ktoré sú lepie ne plánované.
(2) Ak sa zvolí spoplatòovanie pod¾a výkonov, základné princípy tohto systému musia plati pre celú elezniènú sie.
(3) V systéme spoplatòovania mono zavies aj rezervaèné ceny. Rezervaèné ceny sú platby za pridelenú kapacitu elezniènej infratruktúry, ktorú eleznièný
podnik nevyuíva. Rezervaèné ceny treba uplatòova
tak, aby sa nimi eleznièné podniky motivovali na efektívne vyuívanie pridelenej kapacity infratruktúry.
(4) Manaér infratruktúry musí by vdy schopný
na poiadanie bezodkladne informova eleznièné podniky a iných uívate¾ov elezniènej infratruktúry o kapacite infratruktúry, ktorá bola pridelená eleznièným podnikom.
§ 60
Z¾avy
(1) Manaér infratruktúry môe poskytova eleznièným podnikom a ostatným uívate¾om elezniènej
infratruktúry z¾avy zo schválených úhrad. Ak ïalej
nie je ustanovené inak, z¾avy z úhrad nesmú presiahnu skutoènú úsporu správnych nákladov manaéra
infratruktúry. Pri urèení úrovne z¾avy sa nesmie vychádza z úspory správnych nákladov, ktorá u je zahrnutá v schválenej a vyberanej úhrade.
(2) Manaér infratruktúry môe zavies na pecifických úsekoch elezniènej siete osobitné spoplatòovacie reimy, v ktorých rámci poskytuje èasovo obmedzené z¾avy na podporu rozvoja nových dopravných
sluieb, alebo z¾avy na podporu pouívania málo vyuívaných eleznièných tratí. Tieto reimy musia by dostupné vetkým uívate¾om týchto úsekov elezniènej
infratruktúry a poskytnuté z¾avy sa môu vzahova
len na úhrady a ceny vyberané na týchto úsekoch.
(3) Podobné z¾avy, ako sú uvedené v odseku 2, sa
uplatnia pre podobné dopravné sluby.
§ 61
Dotácie
(1) Manaérovi infratruktúry mono poskytnú zo
tátneho rozpoètu dotáciu na úhradu
a) environmentálnych nákladov, ktoré preukázate¾ne
vynaloil na prevádzku elezniènej infratruktúry
a ktoré neboli zahrnuté v úhradách zaplatených elezniènými podnikmi,
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b) nákladov vyvolaných nehodami a mimoriadnymi
udalosami,
c) pod¾a osobitného predpisu.
(2) Dotáciu pod¾a odseku 1 písm. a) a b) mono poskytnú najdlhie na pä rozpoètových rokov nasledujúcich po podaní prvej iadosti. Pri poskytovaní dotácie
pod¾a odseku 1 musí by verejne dostupná tak pouitá
metodológia výpoètu nákladov, ako aj vykonané kalkulácie. Musia sa preukáza pecifické neúètované náklady, ktorými nie je zaaená konkurenèná dopravná infratruktúra a ktorých plateniu sa zabránilo vïaka
pouitiu elezniènej dopravy, a musí sa zabezpeèi, aby
sa pri uplatòovaní pravidiel porovnávania nákladov zaobchádzalo s podnikmi konkurenèných druhov dopravy nediskriminaèným spôsobom.
(3) Dotácia sa poskytuje na iados manaéra infratruktúry. iados musí by písomná a podpísaná tatutárnym orgánom. V iadosti sa uvedú identifikaèné
údaje iadate¾a, dôvod, pre ktorý sa iada dotácia, poadovaná výka dotácie a obdobie, ktoré má pokry.
K iadosti sa priloia dokumenty preukazujúce dôvod
pod¾a odseku 1 na poskytnutie dotácie.
(4) Dotáciu mono poui len na úhradu nákladov
pod¾a odseku 1 v rozsahu a spôsobom uvedeným
v zmluve medzi manaérom infratruktúry a vlastníkom elezniènej infratruktúry.
TVRTÁ ÈAS
INTEROPERABILITA ELEZNIÈNÉHO SYSTÉMU
§ 62
eleznièný systém
(1) eleznièný systém je súhrn trukturálnych
a funkèných subsystémov uvedených v prílohe è. 1.
(2) Systém transeurópskych elezníc tvorí systém
transeurópskych konvenèných elezníc a systém
transeurópskych vysokorýchlostných elezníc v rozsahu uvedenom v prílohe è. 2 a v osobitnom predpise.16)
(3) Transeurópsku sie elezniènej nákladnej dopravy tvoria urèené eleznièné trate a obchádzkové trate
s traovými prístupmi k terminálom, vrátane privádzaèov a odvádzaèov v dåke do 50 km alebo najviac 20 %
dåky elezniènej trate, a k prístavom a z prístavov, vrátane privádzaèov a odvádzaèov, ak ide o terminály a prístavy, ktoré slúia viac ako jednému koneènému spotrebite¾ovi.
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èasti a registrované eleznièné vozidlá vetkých radov
a typov, ktoré na nich jazdia.
(2) Urèené17) hlavné eleznièné trate existujúceho eleznièného systému sú súèasou systému transeurópskych konvenèných elezníc.
(3) Súèasou existujúceho eleznièného systému nie
sú
a) siete elektrièkových dráh18) a elektrièky, ktoré sa pouívajú v týchto sieach,
b) siete peciálnych dráh funkène oddelené od eleznièných tratí a ko¾ajové vozidlá, ktoré sa v týchto sieach pouívajú,
c) eleznièné infratruktúry v súkromnom vlastníctve
a eleznièné vozidlá, ktoré sa pouívajú len v týchto
infratruktúrach a slúia pre ich vlastníkov na prevádzku nákladnej dopravy,
d) eleznièné infratruktúry a eleznièné vozidlá na
miestne historické alebo turistické úèely.
(4) Na siete dráh, eleznièné infratruktúry a ko¾ajové vozidlá uvedené v odseku 3 sa vzahuje prvá èas.
§ 64
Interoperabilita
(1) Interoperabilitou sa na úèely tohto zákona rozumie schopnos existujúceho eleznièného systému
umoni bezpeèný a neruený pohyb vlakov, ktoré dosahujú úroveò výkonnosti poadovanú pre eleznièný
systém.
(2) Základnými parametrami, ktoré sa musia splni,
aby existujúci eleznièný systém spåòal poiadavky na
dosiahnutie interoperability, sa rozumejú právne,
technické a prevádzkové podmienky, ktoré sú z h¾adiska interoperability rozhodujúce a sú pecifikované
v technických pecifikáciách interoperability.
(3) Základné poiadavky sú vetky poiadavky uvedené v prílohe è. 3, ktoré musí spåòa eleznièný systém
jeho subsystémy a komponenty interoperability (ïalej
len komponent), vrátane rozhraní; vzahujú sa na ich
projektovanie, výstavbu, uvádzanie do prevádzky, modernizáciu, obnovu, prevádzku a údrbu.
(4) Komponentmi sú prvky a skupiny prvkov, montáne podskupiny a úplné montáne celky zaèlenené
alebo urèené na zaèlenenie do subsystému, od ktorých
priamo alebo nepriamo závisí interoperabilita celého
eleznièného systému. Komponentmi sú tak hmotné
predmety, ako aj nehmotné predmety, ako napríklad
softvér.

§ 63

§ 65

Existujúci eleznièný systém

Technické pecifikácie interoperability

(1) Existujúci eleznièný systém tvoria existujúce eleznièné dráhy na území Slovenskej republiky a ich sú-

(1) Technickou pecifikáciou interoperability je technická pecifikácia vypracovaná Európskou elezniè-

16

) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady è. 1692/96/ES z 23. júla 1996 o základných usmerneniach spoloèenstva pre rozvoj
transeurópskej dopravnej siete (Ú. v. EÚ L 228, 9. 9. 1996).
17
) Zmluva o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).
18
) Èlánok 3 ods. 1 deviaty bod nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 91/2003 zo 16. decembra 2002 o tatistike elezniènej
dopravy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv.7; Ú. v. ES L 14, 21. 1. 2003) v platnom znení.
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nou agentúrou,19) vydaná Európskou komisiou a uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie.
Technická pecifikácia interoperability sa vzahuje na
konkrétny subsystém20) alebo na èiastkový subsystém
s cie¾om splni základné poiadavky, a tým zabezpeèi
interoperabilitu eleznièného systému.
(2) Ak na niektorý subsystém alebo jeho èas nie je
vypracovaná technická pecifikácia interoperability,
pouijú sa európske pecifikácie.
(3) Európskou pecifikáciou je spoloèná technická
pecifikácia, európske technické osvedèenie alebo slovenská technická norma, ktorou sa preberá medzinárodná norma alebo európska norma.21)
Komponenty
§ 66
Uvádzanie komponentov na trh
(1) Na trh mono na úèely pouitia v existujúcom elezniènom systéme uvádza len komponenty, ktoré
umoòujú dosiahnu interoperabilitu celého systému
a sú v súlade so základnými poiadavkami.
(2) Komponenty mono v existujúcom elezniènom
systéme pouíva len v urèenej oblasti pouívania, prièom sa musí zabezpeèi urèený spôsob ich intalácie
a údrby. Monos poui rovnaký komponent aj na iné
úèely týmto nie je obmedzená.
(3) Ak ïalej nie je ustanovené inak, do prevádzky
existujúceho eleznièného systému mono uvies komponent s ES vyhlásením o zhode komponentu alebo
o jeho vhodnosti na pouitie v elezniènom systéme
(ïalej len ES vyhlásenie o zhode). Komponent, ktorý
má ES vyhlásenie o zhode, sa povauje za komponent,
ktorý spåòa základné poiadavky (§ 64 ods. 3).
(4) ES vyhlásenie o zhode deklaruje, e komponent je
buï skutoène v úplnej zhode s technickými pecifikáciami, alebo e jeho vhodnos na pouitie v elezniènom
systéme bola posúdená z funkèného h¾adiska. Podrobnosti o ES vyhlásení o zhode sú uvedené v prílohe è. 6.
(5) Ak komponent urèený na pouitie v existujúcom
elezniènom systéme je v súlade s poiadavkami pod¾a
odsekov 1 a 4, nemono zakáza, ani obmedzi jeho
pouitie v existujúcom elezniènom systéme, ani bráni
jeho uvedeniu na trh najmä vyadovaním skúok, ktoré u boli vykonané v rámci postupu vedúceho k vydaniu ES vyhlásenia o zhode.
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kých pecifikácií interoperability a musia ma ES vyhlásenie o zhode. Ak z technickej pecifikácie interoperability nevyplýva povinnos uplatni postup posudzovania zhody, pouije sa postup posudzovania zhody
pod¾a osobitného predpisu.22)
(2) Komponent spåòa základné poiadavky (§ 64
ods. 3), ak vyhovuje parametrom, ktoré sú urèené
v technickej pecifikácii interoperability alebo v európskych pecifikáciách vypracovaných v súlade s týmito
parametrami.
(3) Komponenty, ktoré sú náhradnými dielcami,
mono intalova do subsystémov, ktoré sú v èase nadobudnutia úèinnosti technickej pecifikácie interoperability u uvedené do prevádzky, bez toho, aby sa musel uskutoèni postup ich posudzovania zhody
a vhodnosti na pouitie.
§ 68
Postup vypracovania ES vyhlásenia o zhode
(1) Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca so
sídlom v Európskom spoloèenstve musí pri vypracovaní ES vyhlásenia o zhode uplatòova postup uvedený
v prísluných technických pecifikáciách interoperability. Posúdenie zhody alebo vhodnosti komponentu na
pouitie vykoná notifikovaná osoba na základe iadosti
výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu so sídlom v Európskom spoloèenstve.
(2) Ak sa na komponenty vzahujú aj iné predpisy
upravujúce iné aspekty komponentu, ES vyhlásenie
o zhode musí obsahova aj údaj o tom, e komponent
spåòa aj poiadavky týchto predpisov.
(3) Ak výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca so
sídlom v Európskom spoloèenstve nesplní povinnos
pod¾a odsekov 1 a 2, musí ju splni ten, kto uvedie komponent na trh, a to bez oh¾adu na to, èi sám zostavuje
komponent alebo jeho èasti z prvkov s rôznym pôvodom, alebo vyrobí komponent len na vlastné pouitie.
(4) Ak bezpeènostný orgán zistí, e ES vyhlásenie
o zhode je vypracované nesprávne, vyzve výrobcu, jeho
splnomocneného zástupcu so sídlom v Európskom
spoloèenstve alebo toho, kto uviedol komponent na trh,
aby odstránil nezhodu pod¾a podmienok urèených notifikovanou osobou. Ak nezhoda pretrváva, bezpeènostný orgán je povinný obmedzi alebo zakáza uvádzanie komponentu na trh a zabezpeèi stiahnutie
komponentov z trhu.

§ 67

§ 69

Postup posudzovania zhody

Komponenty, ktoré nespåòajú základné poiadavky

(1) Komponenty povinne podliehajú postupu posudzovania zhody a vhodnosti na pouitie pod¾a technic-

(1) Ak pri pouívaní na trhu urèeným spôsobom
vznikne podozrenie, e komponent, ktorý má ES vyhlá-

19

) Èlánok 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 881/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovuje Európska eleznièná
agentúra (nariadenie o agentúre) (Ú. v. EÚ L 220, 21. 6. 2004) v znení nariadenia (ES) è. 1335/2008 zo 16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ
L 354, 31. 12. 2008).
20
) Napríklad rozhodnutie Komisie 2006/920/ES z 11. augusta 2006 o technickej pecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému
Prevádzka a riadenie dopravy transeurópskej konvenènej elezniènej sústavy (Ú. v. EÚ L 359,18. 12. 2006) v znení rozhodnutia Komisie 2009/107/ES (Ú. v. EÚ L 45, 14. 2. 2009).
21
) § 5 ods. 4 zákona è. 264/1999 Z. z.
22
) § 12 a 13 zákona è. 264/1999 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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senie o zhode, pravdepodobne nespåòa základné poiadavky, bezpeènostný orgán je povinný obmedzi alebo
zakáza uvádzanie komponentu na trh a jeho ïalie pouívanie a zabezpeèi jeho stiahnutie z trhu.
(2) O vykonaných opatreniach pod¾a odseku 1 je bezpeènostný orgán povinný ihneï informova Európsku
komisiu s uvedením dôvodu týchto opatrení, prièom
uvedie, èi nezhoda komponentu je spôsobená
a) nesplnením základných poiadaviek,
b) nesprávnym uplatòovaním európskych pecifikácií,
na ktoré sa ES vyhlásenie o zhode odvoláva, alebo
c) nedostatkami v európskych pecifikáciách.
(3) Ak sa zistí, e komponent pod¾a odseku 1 nie je
v súlade ani s ES vyhlásením o zhode, bezpeènostný orgán je povinný okrem opatrení na ochranu trhu pod¾a
odseku 1 podniknú aj opatrenia proti tomu, kto vypracoval ES vyhlásenie o zhode, najmä poadova zmeny
vo výrobe komponentu, alebo vykonanie skúky komponentu, vrátane monosti udeli pokutu.23) O vykonaných opatreniach ihneï informuje Európsku komisiu
a ostatné èlenské táty.
Subsystémy
§ 70
Uvádzanie subsystémov do prevádzky
(1) Ak ïalej nie je ustanovené inak, do prevádzky
v existujúcom elezniènom systéme, ktorý je súèasou
systému transeurópskych elezníc (§ 63 ods. 2), mono
uvies len subsystém, ktorého zhodu s technickými
pecifikáciami interoperability posúdila notifikovaná
osoba postupom overovania pod¾a prílohy è. 4 a ktorému vydala ES vyhlásenie o overení.
(2) Subsystém pod¾a odseku 1 musí by v zhode
s technickou pecifikáciou interoperability nielen pri
uvedení do prevádzky, alebo po modernizácii alebo obnove, ale trvalo poèas celej prevádzky v existujúcom elezniènom systéme.
(3) Na uvedenie subsystému do prevádzky v existujúcom elezniènom systéme sa nemusí poui postup
overovania pod¾a prílohy è. 4, ale postaèí postup pod¾a
prvej èasti, ak ide
a) o eleznièné vozidlá a ich palubné riadiace, zabezpeèovacie a návestné subsystémy, ktoré sa majú pouíva len na èasti elezniènej siete, na ktorú sa zatia¾
nevzahuje technická pecifikácia interoperability,
b) o elezniènú infratruktúru, energie a traové riadiace, zabezpeèovacie a návestné subsystémy na
èasti elezniènej siete, na ktorú sa nevzahujú technické pecifikácie interoperability,
c) o pecifický prípad, alebo
d) o subsystémy, ktoré nie sú pecifickým prípadom,
ale na ktoré sa vzahuje výnimka z uplatòovania
technických pecifikácií interoperability.
(4) pecifickým prípadom sa rozumie èas existujúceho eleznièného systému, ktorá vyaduje osobitné trvalé alebo doèasné ustanovenia v technickej pecifiká23
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cii interoperability v dôsledku geografických, topografických alebo urbanistických obmedzení alebo obmedzení, ktoré majú vplyv na zluèite¾nos so systémom
transeurópskych elezníc. pecifickým prípadom sú
najmä
a) eleznièné trate, ktoré sú izolované od existujúceho
eleznièného systému,
b) eleznièné trate s odlinými nakladacími mierami,
s iným rozchodom ko¾ají alebo s inou osovou vzdialenosou ko¾ají,
c) eleznièné vozidlá urèené výhradne na prevádzku na
eleznièných tratiach pod¾a písmen a) a b) alebo urèené len na miestne pouívanie a
d) eleznièné vozidlá pochádzajúce z tretieho tátu alebo urèené pre tretí tát.
(5) Ak nejde o pecifické prípady pod¾a odseku 4,
mono po odbornom posúdení bezpeènostným orgánom uplatni na subsystém výnimku
a) pre navrhovaný nový subsystém, pre existujúci subsystém pri jeho modernizácii alebo obnove alebo pre
projektovanie, výstavbu, uvedenie do prevádzky,
modernizáciu, obnovu, prevádzku alebo údrbu
èasti existujúceho eleznièného systému, ktorý je
v pokroèilom tádiu vývoja alebo je predmetom
zmluvy, ktorá sa plní v èase uverejnenia technickej
pecifikácie interoperability,
b) pre projekt modernizácie alebo obnovy existujúceho
subsystému, ktorého nakladacia miera, rozchod ko¾ají, osová vzdialenos ko¾ají alebo napäová sústava
pod¾a technickej pecifikácie interoperability nie je
kompatibilná s technickými charakteristikami existujúceho subsystému,
c) pre navrhovaný nový subsystém alebo pre navrhovanú modernizáciu alebo obnovu existujúceho subsystému, ktorý je izolovaný od existujúceho eleznièného systému morom alebo oddelený v dôsledku
zemepisných podmienok od elezniènej siete zvyku
územia Európskeho spoloèenstva,
d) pre navrhovanú modernizáciu, obnovu alebo rozírenie existujúceho subsystému, keï by uplatnenie
technickej pecifikácie interoperability ohrozilo hospodársku ivotaschopnos uplatnenia projektu alebo zluèite¾nos s existujúcim eleznièným systémom,
e) keï po nehode alebo prírodnej katastrofe podmienky rýchlej obnovy elezniènej siete hospodársky alebo technicky neumoòujú èiastoèné alebo úplné
uplatnenie technickej pecifikácie interoperability,
f) pre eleznièné vozidlá prichádzajúce z tretieho tátu
alebo prechádzajúce do tretieho tátu, v ktorých je
iný rozchod, ako je rozchod hlavnej elezniènej siete
Európskeho spoloèenstva.
(6) Projektom v pokroèilom tádiu vývoja pod¾a odseku 5 písm. a) sa rozumie projekt, ktorého etapa plánovania a výstavby je v takom tádiu, v ktorom by zmena
v technických pecifikáciách bola neprijate¾ná z dôvodu právneho, zmluvného, hospodárskeho, finanèného,
sociálneho alebo environmentálneho charakteru; neprijate¾nos technických pecifikácií musí by riadne
odôvodnená.

) § 31 a 32 zákona è. 264/1999 Z. z. v znení zákona è. 254/2003 Z. z.
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(7) Na úèely uplatnenia výnimky je predmetom notifikácie Európskej komisii súbor dokumentácie s dokladmi uvedenými v prílohe è. 5 a ak ide o výnimku
pod¾a odseku 5 písm. a), aj zoznam projektov v pokroèilom tádiu vývoja do jedného roka od nadobudnutia
úèinnosti kadej technickej pecifikácie interoperability, z ktorej sa uplatòuje výnimka. Súbor dokumentácie
a zoznam projektov vypracuje a poskytne navrhovate¾
uplatnenia výnimky.
(8) Ak sa uplatní výnimka pod¾a odseku 5 písm. a),
c) a e), bezodkladne mono uplatni alternatívne ustanovenia pod¾a prílohy è. 5. Ak Európska komisia nerozhodne o iadosti o výnimku pod¾a odseku 5 písm. b), d)
a f) do iestich mesiacov odo dòa podania iadosti s dokumentáciou, výnimka sa povauje za uznanú a ak ide
o iados o výnimku pod¾a odseku 5 písm. f), mono
uplatni alternatívne ustanovenia pod¾a prílohy è. 5
ete pred rozhodnutím Európskej komisie.
(9) Modernizáciou subsystému sú rozsiahle práce
na zmene subsystému alebo jeho èasti, ktoré zlepujú
celkový výkon subsystému.
(10) Obnovou subsystému sú rozsiahle práce na výmene subsystému alebo jeho èasti, ktoré nemenia celkový výkon subsystému. Výmenou v rámci údrby je
náhrada prvkov subsystému za prvky s rovnakou funkciou a výkonom v rámci údrbárskych a opravárskych
prác.
§ 71
Postup povo¾ovania
na uvedenie subsystémov do prevádzky
(1) Postup povo¾ovania na uvedenie subsystému do
prevádzky sa vzahuje na trukturálne subsystémy
existujúceho eleznièného systému. Uvádzaním do
prevádzky sa rozumejú èinnosti, ktorými sa trukturálny subsystém uvádza do svojho urèeného prevádzkového stavu v existujúcom elezniènom systéme.
(2) Do prevádzky môe bezpeènostný orgán povoli
uvies len trukturálne subsystémy, ktoré sú navrhnuté, skontruované a intalované tak, aby vyhovovali základným poiadavkám týkajúcim sa týchto subsystémov pri ich integrácii do existujúceho eleznièného
systému.
(3) Pred uvedením trukturálneho subsystému do
prevádzky notifikovaná osoba musí skontrolova jeho
a) technickú zluèite¾nos s existujúcim eleznièným
systémom a
b) bezpeènú integráciu umoòujúcu bezpeènú prevádzku a zníenie rizík, ktoré s òou súvisia.
(4) Pred uvedením do prevádzky trukturálneho subsystému musí notifikovaná osoba skontrolova, èi spåòa ustanovenia technickej pecifikácie interoperability
týkajúce sa prevádzky a údrby.
(5) Ak prísluné technické pecifikácie interoperability neurèujú postup a obsah kontroly pod¾a odsekov 3
a 4, pouijú sa postupy kontroly pri posudzovaní zhody
24
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a skúania urèeného výrobku pod¾a prvej èasti s pouitím postupov pod¾a osobitného predpisu.24)
(6) Po uvedení trukturálneho subsystému do prevádzky bezpeènostný orgán vykonáva jeho kontrolu
v rámci ude¾ovania
a) bezpeènostného povolenia pod¾a § 87 pre manaéra
infratruktúry a doh¾adu nad ním,
b) bezpeènostných osvedèení pod¾a § 86 pre eleznièné
podniky a doh¾adu nad nimi.
(7) Na úèel kontroly pod¾a odseku 6 sa pouijú postupy posudzovania a overovania urèené v prísluných
trukturálnych a funkèných technických pecifikáciách interoperability.
§ 72
Vo¾ný pohyb subsystémov
(1) Ak trukturálny subsystém spåòa základné poiadavky, bezpeènostný orgán nemôe zakáza, obmedzi
ani bráni uvedenie do prevádzky v existujúcom elezniènom systéme ani jeho prevádzkovanie.
(2) Na trukturálne subsystémy pod¾a odseku 1 bezpeènostný orgán nemôe poadova vykonanie kontrol,
ak sa u vykonali ako súèas postupu vedúceho k ES
vyhláseniu o overení, ktorého prvky sú uvedené v prílohe è. 6, alebo v inom èlenskom táte na potvrdenie súladu s totonými poiadavkami za rovnakých prevádzkových podmienok. To sa nevzahuje na kontroly pod¾a
§ 71 ods. 3.
(3) trukturálne subsystémy, ktoré majú ES vyhlásenie o overení, povaujú sa za interoperabilné a spåòajúce základné poiadavky. Overenie interoperability
trukturálneho subsystému sa v súlade so základnými
poiadavkami vykoná odkazom na konkrétnu technickú pecifikáciu interoperability.
(4) Ak ide o trukturálne subsystémy uvedené v § 70
ods. 3 a o subsystémy, pre ktoré neexistujú technické
pecifikácie interoperability, ministerstvo v spolupráci
s bezpeènostným orgánom vypracuje zoznam európskych pecifikácií pouívaných pri uplatòovaní základných poiadaviek pre kadý taký subsystém a tento
zoznam ministerstvo oznámi Európskej komisii a na jej
iados poskytne aj úplné znenia technických predpisov a bezpeènostných predpisov, ktoré sa vzahujú na
existujúci eleznièný systém. Do zoznamu nezaradí len
tie technické predpisy a obmedzenia, ktoré majú výluène miestnu platnos. Tento zoznam bezpeènostný orgán upraví a ministerstvo opätovne oznámi vdy
a) po zmene predchádzajúceho zoznamu,
b) po uplatnení výnimky z technických pecifikácií interoperability, alebo
c) po uverejnení príslunej technickej pecifikácie interoperability.
(5) Technické predpisy a obmedzenia uvedené v zozname pod¾a odseku 4 ministerstvo a bezpeènostný orgán uverejní a sprístupní manaérovi infratruktúry,
eleznièným podnikom a vetkým iadate¾om o povole-

) § 15 a 16 zákona è. 264/1999 Z. z. v znení zákona è. 436/2001 Z. z.
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nie na uvedenie trukturálneho subsystému do prevádzky.
§ 73
Postup ES overovania subsystémov
(1) Notifikovaná osoba25) posudzuje zhodu subsystému postupom ES overovania pod¾a prílohy è. 4 na iados obstarávate¾a subsystému, výrobcu subsystému
alebo jeho splnomocneného zástupcu so sídlom v Európskom spoloèenstve.
(2) Èinnos notifikovanej osoby zodpovednej za ES
overovanie zaèína v etape projektovania subsystému
a zahàòa celé obdobie výrobného procesu a po etapu
preberania alebo kolaudácie subsystému pred uvedením do prevádzky. Zahàòa aj overenie rozhraní subsystému vo vzahu k existujúcemu elezniènému systému
na základe dostupných údajov v technickej pecifikácii
interoperability a v národnom registri elezniènej infratruktúry a v európskom registri povolených typov vozidiel, ktorý vedie Európska eleznièná agentúra.26)
(3) Notifikovaná osoba je povinná zostavi súbor
technickej dokumentácie, ktorý tvorí prílohu ES vyhlásenia o overení. Táto dokumentácia musí obsahova
údaje o úitkových vlastnostiach a technických charakteristikách subsystému, dokumenty osvedèujúce
zhodu komponentov, údaje týkajúce sa podmienok a limitov pouívania subsystému a pokyny týkajúce sa
prevádzkovania, trvalého alebo beného monitorovania, nastavovania a údrby subsystému.
(4) Notifikovaná osoba môe vyda èiastkové vyhlásenie o overení subsystému, ktoré sa vzahuje len na urèité etapy postupu overovania alebo len na urèité èasti
subsystému. V takom prípade notifikovaná osoba
uplatní postup uvedený v prílohe è. 4.
(5) Ak to umoòujú prísluné technické pecifikácie
interoperability, notifikovaná osoba môe vyda certifikát o zhode na sériu subsystémov alebo len na urèité
èasti týchto subsystémov.
(6) Obstarávate¾om subsystému pod¾a odseku 1 je
osoba, ktorá si objedná naprojektovanie, výstavbu,
modernizáciu alebo obnovu subsystému. Touto osobou
môe by eleznièný podnik, manaér infratruktúry,
drite¾ eleznièných vozidiel alebo drite¾ koncesie, ktorý zodpovedá za uskutoènenie projektu.
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(2) Bezpeènostný orgán v iadosti pod¾a odseku 1
musí uvies, èi nezhoda trukturálneho subsystému
vyplýva z nesplnenia základných poiadaviek, z nedostatoènosti technickej pecifikácie interoperbility alebo z jej nesprávneho uplatnenia.
§ 75
Postup uvádzania subsystémov
do prevádzky po ich modernizácii alebo obnove
(1) Obstarávate¾ alebo výrobca subsystému poskytne bezpeènostnému orgánu podklady opisujúce projekt modernizácie alebo obnovy subsystému na preskúmanie a urèenie, èi vzh¾adom na rozsah plánovaných
prác je potrebné nové povolenie na uvedenie subsystému po jeho modernizácii alebo obnove do prevádzky.
Bezpeènostný orgán zoh¾adní stratégiu realizácie uvedenú v príslunej technickej pecifikácii interoperability, ktorá sa vzahuje na subsystém.
(2) Nové povolenie na uvedenie do prevádzky sa vyaduje vdy, keï plánované práce na modernizácii alebo
obnove subsystému môu ma negatívny vplyv na celkovú úroveò bezpeènosti subsystému. Ak bezpeènostný orgán urèí, e je potrebné nové povolenie na uvedenie subsystému do prevádzky, musí urèi, v akej miere
je potrebné uplatni na projekt modernizácie alebo obnovy technické pecifikácie interoperability.
(3) Lehota na rozhodnutie bezpeènostného orgánu je
najviac tyri mesiace odo dòa doruèenia podkladov. Ak
predloené podklady pod¾a odseku 1 nie sú úplné, lehota na rozhodnutie zaène plynú a odo dòa, keï sú
úplné.
(4) Ak bezpeènostný orgán rozhodol, e je potrebné
nové povolenie na uvedenie subsystému do prevádzky
a e prísluné technické pecifikácie interoperability sa
na projekt nebudú úplne uplatòova, musí poskytnú
Európskej komisii tieto údaje:
a) dôvod, pre ktorý rozhodol, e sa technická pecifikácia interoperability neuplatní,
b) technické vlastnosti, ktoré sa uplatòujú namiesto
technickej pecifikácie interoperability, a
c) identifikaèné údaje o poverených osobách zodpovedných za postup overovania pod¾a prílohy è. 4
v prípade uplatòovania technických vlastností pod¾a
písmena b).
eleznièné vozidlá

§ 74
Dodatoèné skúky

§ 76

(1) Ak sa pouívaním zistí, e trukturálny subsystém, ktorý má ES vyhlásenie o overení aj súbor technickej dokumentácie, nie je v súlade s týmto zákonom
a najmä e nespåòa základné poiadavky pod¾a prílohy
è. 3, bezpeènostný orgán môe poiada toho, kto vydal
ES vyhlásenie o overení, aby vykonal dodatoèné skúky trukturálneho subsystému. O tom informuje Európsku komisiu a uvedie rozsah poadovaných dodatoèných skúok a dôvody, pre ktoré ich iada.

Povo¾ovanie uvedenia
eleznièných vozidiel do prevádzky

25
26

(1) Na uvedenie eleznièného vozidla do prevádzky
v existujúcom elezniènom systéme je potrebné povolenie bezpeènostného orgánu.
(2) Povolenie na uvedenie eleznièného vozidla do
prevádzky vydané bezpeènostným orgánom v inom
èlenskom táte platí aj v Slovenskej republike; to ne-

) § 2 ods. 1 písm. f) zákona è. 264/1999 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) Èlánok 19 ods. 1 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady è. 881/2004.
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platí, ak ide o dodatoèné povolenia na uvedenie do prevádzky pod¾a § 77 ods. 4 a § 78 ods. 3.
(3) Bezpeènostný orgán môe jedným povolením povoli uvies do prevádzky aj rad eleznièných vozidiel
rovnakých technických parametrov; o postupe, ktorý je
pritom potrebné dodra, informuje iadate¾a.
(4) V povolení na uvedenie eleznièného vozidla do
prevádzky mono uklada podmienky pouívania a obmedzenia jeho pouívania v prevádzke. Podmienkami
uloenými v povolení sa nesmú meni ani obmedzova
a) podmienky uloené manaérovi infratruktúry a eleznièným podnikom v súvislosti so zavedením systému riadenia bezpeènosti (§ 84),
b) podmienky uloené elezniènému podniku v bezpeènostnom osvedèení (§ 86) a
c) opatrenia schválené v bezpeènostnom povolení
(§ 87) pre manaéra infratruktúry.
(5) V povolení pod¾a odseku 4 mono urèi osobu zodpovednú za údrbu eleznièného vozidla; tá sa uvedie
v národnom registri eleznièných vozidiel. Ako osobu
zodpovednú za údrbu eleznièného vozidla mono
v povolení urèi eleznièný podnik, manaéra infratruktúry alebo drite¾a eleznièného vozidla. Urèi
osobu zodpovednú za údrbu nie je potrebné, ak bezpeènostný orgán uplatní výnimku pri registrácii alebo
v bezpeènostnom povolení alebo v bezpeènostnom
osvedèení. Takú výnimku môe uplatni, ak ide
a) o eleznièné vozidlo
1. registrované v treom táte a udriavané v súlade
s predpismi tohto tátu,
2. pouívané na eleznièných sieach s odliným
rozchodom ko¾ají, ne je rozchod hlavnej siete Európskeho spoloèenstva, ak sa údrba zabezpeèuje
pod¾a medzinárodných dohôd s tretími tátmi,
3. prepravujúce vojenský materiál, alebo
b) o peciálnu prepravu vyadujúcu jednorazové povolenie bezpeènostného orgánu pred uskutoènením
prepravy; táto výnimka platí najviac pä rokov.
(6) Osoba zodpovedná za údrbu eleznièného vozidla musí zabezpeèi, aby sa údrba eleznièného vozidla
vykonávala v súlade s dokumentáciou údrby eleznièného vozidla a s poiadavkami pod¾a predpisov o údrbe a pod¾a technických pecifikácií interoperability. Ak
údrbu nevykonáva osoba zodpovedná za údrbu
sama, pouije zmluvné údrbárske dielne. Ak ide o nákladný eleznièný vozeò, údrbu môe vykonáva eleznièný podnik, manaér infratruktúry alebo údrbárska dielòa, ktorá má osvedèenie vydané právnickou
osobou, ktorá bola poverená v súlade s pokynmi vydanými Európskou komisiou. Osvedèenie vydané iným
èlenským tátom sa uznáva aj v Slovenskej republike.
(7) Rozhodnutie bezpeènostného orgánu, ktorým sa
zamieta iados o povolenie, musí by odôvodnené. iadate¾ môe do jedného mesiaca odo dòa doruèenia písomného vyhotovenia rozhodnutia poiada bezpeènostný orgán, aby svoje rozhodnutie preskúmal
v rozsahu riadne odôvodnených dôvodov, ktoré iadate¾ uvedie v iadosti. Bezpeènostný orgán do dvoch mesiacov odo dòa podania iadosti je povinný preskúma
svoje rozhodnutie v medziach uvedených dôvodov
a buï ho potvrdí, alebo zmení.
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(8) Ak bezpeènostný orgán po preskúmaní svojho
rozhodnutia pod¾a odseku 7 potvrdí svoje pôvodné rozhodnutie, iadate¾ môe poda rozklad (§ 111 ods. 3)
v lehote 15 dní odo dòa doruèenia oznámenia o potvrdení rozhodnutia.
(9) Ak bezpeènostný orgán nerozhodne o iadosti
o udelenie povolenia na prevádzku vozidla v prípadoch
keï je potrebné dodatoèné povolenie v lehotách pod¾a
§ 77 ods. 11 a § 78 ods. 11, povauje sa uvedenie eleznièného vozidla do prevádzky pod¾a po uplynutí lehoty
za povolené, ale len v existujúcom elezniènom systéme.
(10) Povolenia na uvedenie eleznièného vozidla do
prevádzky udelené v inom èlenskom táte pred 19. júlom 2008 alebo udelené pod¾a dohôd Medzinárodného
zdruenia eleznièných podnikov UIC o pohybe vagónov RIC a vozòov RIV platia aj na existujúci eleznièný
systém. Na uvedenie takého eleznièného vozidla do
prevádzky v existujúcom elezniènom systéme nie je
potrebné nijaké ïalie povolenie bezpeènostného orgánu.
§ 77
Povo¾ovanie eleznièných vozidiel,
ktoré sú v zhode s technickými pecifikáciami
interoperability
(1) Ak eleznièné vozidlo je v zhode so vetkými príslunými technickými pecifikáciami interoperability,
ktoré sú platné v èase jeho uvádzania do prevádzky,
a ak v týchto technických pecifikáciách interoperability je ustanovená významná èas základných poiadaviek vzahujúcich sa na eleznièné vozidlo a ak prísluné technické pecifikácie interoperability pre vozidlový
park eleznièných vozidiel nadobudli úèinnos a sú
uplatnite¾né, bezpeènostný orgán udelí prvé povolenie
na uvedenie do prevádzky takto:
a) ak vetky trukturálne subsystémy eleznièného vozidla majú udelené povolenie, bezpeènostný orgán
udelí povolenie na uvedenie takého eleznièného vozidla do prevádzky bez ïalieho overovania,
b) ak eleznièné vozidlo má ES vyhlásenia o overení, ale
vetky trukturálne subsystémy eleznièného vozidla nemajú udelené povolenie, bezpeènostný orgán
udelí povolenie na uvedenie takého eleznièného vozidla do prevádzky a po overení
1. technickej kompatibility medzi subsystémami eleznièného vozidla a ich bezpeènou integráciou do
existujúceho eleznièného systému,
2. technickej kompatibility medzi eleznièným vozidlom a elezniènou infratruktúrou,
3. súladu eleznièného vozidla s technickými a bezpeènostnými predpismi, ktoré sa vzahujú na
prevádzku eleznièných vozidiel v existujúcom
elezniènom systéme a týkajú sa otvorených bodov a pecifických prípadov urèených v technických pecifikáciách interoperability.
(2) Technickú kompatibilitu pod¾a odseku 1 písm. b)
druhého bodu posúdi manaér infratruktúry a vydá
odborné stanovisko s uvedením prípadných podmienok prevádzky eleznièného vozidla v elezniènej sieti,
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ktoré je podkladom na rozhodovanie bezpeènostného
orgánu.
(3) eleznièné vozidlá, ktoré sú v úplnej zhode s technickými pecifikáciami interoperability a pokrývajú
vetky dôleité aspekty subsystému bez pecifických
prípadov a bez otvorených bodov týkajúcich sa len
kompatibility eleznièného vozidla a elezniènej infratruktúry, nepotrebujú na uvedenie do prevádzky
v existujúcom elezniènom systéme nijaké povolenie
bezpeènostného orgánu, ak
a) premávajú v iných èlenských tátoch v elezniènej
sieti, ktorá je v zhode s technickými pecifikáciami
interoperability, alebo
b) premávajú pod¾a podmienok uvedených v prísluných technických pecifikáciách interoperability.
(4) Ak ide o eleznièné vozidlo, ktorému bolo prvé povolenie na uvedenie do prevádzky udelené pod¾a odseku 1 v inom èlenskom táte, ale ktoré nie je eleznièným vozidlom pod¾a odseku 3, bezpeènostný orgán
môe podmieni jeho prevádzkovanie v existujúcom elezniènom systéme dodatoèným povolením. V takom
prípade bezpeènostný orgán vyzve drite¾a eleznièného vozidla, aby predloil technickú dokumentáciu týkajúcu sa spôsobilosti eleznièného vozidla alebo typu
eleznièného vozidla a aby uviedol predpokladaný úèel
poívania eleznièného vozidla v existujúcom elezniènom systéme.
(5) Technická dokumentácia pod¾a odseku 4 musí
obsahova
a) doklad o tom, e uvedenie eleznièného vozidla do
prevádzky bolo prvý raz povolené v inom èlenskom
táte v súlade s odsekom 1,
b) kópiu súboru technickej dokumentácie pod¾a prílohy è. 4,
c) záznam o histórii údrby eleznièného vozidla
a o jeho prípadných technických úpravách uskutoènených po udelení povolenia na uvedenie do prevádzky,
d) technické a prevádzkové charakteristiky, ktoré preukazujú, e eleznièné vozidlo je s prihliadnutím na
klimatické podmienky zluèite¾né so elezniènou infratruktúrou, vrátane jej pevných zariadení, so systémom zásobovania energiou, so systémom
riadenie-zabezpeèenie a návestenie, s rozchodom
ko¾ají a priechodným prierezom, s maximálnym povoleným zaaením nápravy a s inými obmedzujúcimi technickými parametrami elezniènej siete.
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(8) V dodatoènom povo¾ovaní pod¾a odseku 4 bezpeènostný orgán môe iadate¾a poiada
a) o poskytnutie doplòujúcich informácií a údajov,
b) o uskutoènenie hodnotenia rizík pod¾a spoloèných
bezpeènostných metód Európskej komisie (ïalej len
bezpeènostná metóda), alebo
c) o vykonanie skúobnej prevádzky eleznièného vozidla v existujúcom elezniènom systéme na úèely
overenia zhody údajov v technickej dokumentácii
pod¾a odseku 5 písm. c) a d).
(9) Rozsah a obsah doplòujúcich informácií a údajov, hodnotenia rizík a poadovanej skúobnej prevádzky pod¾a odseku 8 písm. c) urèí bezpeènostný orgán po
prerokovaní so iadate¾om.
(10) Ak to umoòuje kapacita elezniènej siete, manaér infratruktúry po prerokovaní so iadate¾om
musí do troch mesiacov odo dòa podania iadosti
umoni skúobnú prevádzku eleznièného vozidla pridelením vlakovej trasy. Ak je to potrebné, bezpeènostný
orgán podnikne opatrenia, aby sa uskutoènila skúobná prevádzka eleznièného vozidla.
(11) Bezpeènostný orgán rozhodne o iadosti o povolenie uvedenia eleznièného vozidla do prevádzky pod¾a
tohto paragrafu najneskôr
a) do dvoch mesiacov odo dòa predloenia technickej
dokumentácie pod¾a odseku 4,
b) do jedného mesiaca odo dòa poskytnutia doplòujúcich informácií a údajov pod¾a odseku 8 písm. a),
c) do jedného mesiaca odo dòa poskytnutia výsledkov
skúobnej prevádzky pod¾a odseku 8 písm. c).
§ 78
Povo¾ovanie eleznièných vozidiel,
ktoré nie sú v zhode s technickými pecifikáciami
interoperability

(6) Ak ide o eleznièné vozidlo so zariadením na zaznamenávanie údajov o prevádzke, technické údaje
pod¾a odseku 5 písm. b) musia zahàòa aj informácie
o postupe zhromaïovania údajov, ktorý umoòuje èíta z pamäte zariadenia, a vyhodnocovania údajov zo
zariadenia, ak tieto informácie nie sú zosúladené pod¾a
príslunej technickej pecifikácie interoperability.

(1) Ak eleznièné vozidlo nie je v úplnej zhode s príslunými technickými pecifikáciami interoperability,
ktoré platia v èase povo¾ovania jeho uvedenia do prevádzky, ak ide o eleznièné vozidlo, na ktoré sa vzahuje
výnimka pod¾a § 70 ods. 5, alebo ak v niektorej technickej pecifikácii interoperability nie je uvedená významná èas základných poiadaviek vzahujúcich sa
na eleznièné vozidlo, bezpeènostný orgán udelí prvé
povolenie na uvedenie eleznièného vozidla do prevádzky takto:
a) na technické aspekty, ktoré sú pokryté v technických pecifikáciách interoperability, pouije postup
ES overovania pod¾a prílohy è. 4,
b) na ostatné technické aspekty pouije postup pod¾a
technických predpisov a bezpeènostných predpisov,
ktoré sa vzahujú na prevádzku eleznièných vozidiel v existujúcom elezniènom systéme a boli notifikované Európskej komisii.

(7) V dodatoènom povo¾ovaní pod¾a odseku 4 bezpeènostný orgán môe kontrolova len technickú kompatibilitu eleznièného vozidla s existujúcim eleznièným
systémom a súlad eleznièného vozidla s technickými
predpismi a s bezpeènostnými predpismi, ktoré sa
vzahujú na pecifické prípady uvedené v prísluných
technických pecifikáciách interoperability.

(3) Ak ide o eleznièné vozidlo s povolením pod¾a § 76
ods. 10 alebo s povolením pod¾a odseku 1 udeleným
v inom èlenskom táte, bezpeènostný orgán môe podmieni jeho prevádzkovanie v existujúcom elezniènom
systéme dodatoèným povolením. V takom prípade

(2) Prvé povolenie pod¾a odseku 1 platí len pre existujúci eleznièný systém.
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vyzve drite¾a eleznièného vozidla, aby predloil technickú dokumentáciu týkajúcu sa eleznièného vozidla
alebo typu eleznièného vozidla a aby uviedol predpokladaný úèel pouívania eleznièného vozidla v existujúcom elezniènom systéme.
(4) Technická dokumentácia pod¾a odseku 3 musí
obsahova
a) doklad o tom, e uvedenie eleznièného vozidla do
prevádzky bolo povolené v inom èlenskom táte,
a záznamy o dodranom postupe povo¾ovania ako
dôkaz, e eleznièné vozidlo spåòalo platné poiadavky v oblasti bezpeènosti, vrátane prípadných informácií o udelených výnimkách,
b) technické údaje, program údrby a prevádzkové
charakteristiky eleznièného vozidla,
c) záznam o prevádzke eleznièného vozidla, jeho údrbe a prípadných technických úpravách uskutoènených po udelení povolenia na uvedenie do prevádzky,
d) technické a prevádzkové charakteristiky, ktoré preukazujú, e eleznièné vozidlo je s prihliadnutím na
klimatické podmienky kompatibilné so elezniènou infratruktúrou, vrátane jej pevných zariadení,
so systémom zásobovania energiou, so systémom
riadenie-zabezpeèenie a návestenie, s rozchodom
ko¾ají a priechodným prierezom, s maximálnym povoleným zaaením nápravy a s inými obmedzujúcimi technickými parametrami elezniènej siete.
(5) Technickú kompatibilitu pod¾a odseku 4 písm. d)
posúdi manaér infratruktúry a vydá odborné stanovisko s uvedením prípadných podmienok prevádzky eleznièného vozidla v elezniènej sieti, ktoré je podkladom na rozhodovanie bezpeènostného orgánu pod¾a
odseku 3.
(6) Ak ide o eleznièné vozidlo so zariadením na zaznamenávanie údajov o prevádzke, technické údaje
pod¾a odseku 4 písm. b) musia zahàòa aj informácie
o postupe zhromaïovania údajov, ktorý umoòuje èíta z pamäte zariadenia, a vyhodnocovania údajov zo
zariadenia, ak tieto informácie nie sú zosúladené pod¾a
príslunej technickej pecifikácie interoperability.
(7) V dodatoènom povo¾ovaní bezpeènostný orgán
môe kontrolova
a) technickú kompatibilitu eleznièného vozidla s existujúcim eleznièným systémom a
b) súlad eleznièného vozidla s technickými a bezpeènostnými predpismi, ktoré sa vzahujú na jeho prevádzku v existujúcom elezniènom systéme.
(8) Bezpeènostný orgán môe spochybni poskytnuté
údaje pod¾a odseku 4 písm. a) a b) len vtedy, ak môe
preukáza existenciu závaného rizika z h¾adiska bezpeènosti prevádzky eleznièného vozidla v existujúcom
elezniènom systéme.
(9) Pri dodatoènom povo¾ovaní pod¾a odseku 3 bezpeènostný orgán môe od iadate¾a poadova
a) poskytnutie doplòujúcich informácií a údajov,
b) uskutoènenie hodnotenia rizík pod¾a bezpeènostných metód, alebo
c) vykonanie skúobnej prevádzky eleznièného vozid27
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la v existujúcom elezniènom systéme na úèely overenia zhody údajov pod¾a odseku 4 písm. c) a d).
(10) Bezpeènostný orgán po prerokovaní so iadate¾om urèí rozsah a obsah doplòujúcich informácií a údajov pod¾a odseku 4 písm. a), hodnotenia rizík pod¾a odseku 4 písm. b) a poadovanej skúobnej prevádzky
pod¾a odseku 4 písm. c). Ak to umoòuje kapacita elezniènej siete, manaér infratruktúry po prerokovaní
so iadate¾om musí do troch mesiacov odo dòa podania
iadosti umoni skúobnú prevádzku eleznièného
vozidla pridelením vlakovej trasy. Ak je to potrebné,
bezpeènostný orgán podnikne opatrenia, aby sa uskutoènila skúobná prevádzka eleznièného vozidla.
(11) Bezpeènostný orgán rozhodne pod¾a odseku 3
najneskôr
a) do tyroch mesiacov odo dòa predloenia technickej
dokumentácie pod¾a odseku 4,
b) do dvoch mesiacov odo dòa poskytnutia doplòujúcich informácií a údajov pod¾a odseku 9 písm. a),
c) do dvoch mesiacov odo dòa poskytnutia výsledkov
skúobnej prevádzky pod¾a odseku 9 písm. c).
(12) Ak bezpeènostný orgán nerozhodne o iadosti
v lehotách pod¾a odseku 11, povauje sa uvedenie eleznièného vozidla do prevádzky po uplynutí lehoty za
povolené, ale len pre existujúci eleznièný systém.
§ 79
Systém èíslovania eleznièných vozidiel
(1) Kadé eleznièné vozidlo uvedené do prevádzky
v ktoromko¾vek elezniènom systéme v Európskom
spoloèenstve je oznaèené európskym èíslom, ktoré sa
mu pride¾uje pri prvom udelení povolenia na uvedenie
do prevádzky. Podrobnosti o európskom evidenènom
èísle upravuje technická pecifikácia interoperability.
(2) Oznaèi eleznièné vozidlo európskym evidenèným èíslom je povinný prvý iadate¾ o povolenie.
(3) Ak ide o eleznièné vozidlo, ktoré sa prevádzkuje
alebo sa má prevádzkova na vlakovej trase z alebo do
tretieho tátu, v ktorom je rozchod ko¾ají iný, ako je rozchod ko¾ají hlavnej elezniènej siete v Európskom spoloèenstve, bezpeènostný orgán môe uzna èíslo eleznièného vozidla, ktoré je identifikované pod¾a
odliného kódovacieho systému.
(4) Ak v technickej pecifikácii interoperability nie je
uvedené inak, elezniènému vozidlu sa evidenèné èíslo
pridelí len raz.
§ 80
Národné registre
(1) Zriaïuje sa národný register eleznièných vozidiel, ktorý vedie bezpeènostný orgán a v ktorom sa registrujú vetky eleznièné vozidlá, ktoré majú povolenie bezpeènostného úradu na prevádzku v existujúcom
elezniènom systéme.
(2) Národný register eleznièných vozidiel musí
a) spåòa spoloèné pecifikácie vymedzené pre register
Európskou komisiou,27)

) Èlánok 18 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) è. 881/2004 v platnom znení.
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b) by nezávislý na eleznièných podnikoch,
c) by prístupný bezpeènostným orgánom a vyetrovacím orgánom, ako aj regulaèným orgánom iných
èlenských tátov, Európskej elezniènej agentúre,
manaérom infratruktúry, eleznièným podnikom
a osobám, ktoré eleznièné vozidlá registrujú alebo
sú urèené v registri vozidiel; zverejòuje sa na internetovej stránke bezpeènostného orgánu.
(3) V národnom registri eleznièných vozidiel sa evidujú tieto údaje:
a) európske evidenèné èíslo eleznièného vozidla,
b) identifikaèné údaje drite¾a registrovaného eleznièného vozidla,
c) odkazy na ES vyhlásenie a oznaèenie orgánu, ktorý
ho vydal,
d) obmedzenia pouitia eleznièného vozidla v existujúcom elezniènom systéme,
e) identifikaèné údaje osoby zodpovednej za údrbu eleznièného vozidla urèenej v povolení na uvedenie do
prevádzky.
(4) V národnom registri eleznièných vozidiel sa odo
dòa zriadenia Európskeho registra povolených typov
eleznièných vozidiel uvádza aj odkaz na tento register.
(5) Drite¾ registrovaného eleznièného vozidla je povinný bezodkladne oznamova bezpeènostnému orgánu, ktorý udelil elezniènému vozidlu povolenie na uvedenie do prevádzky kadú zmenu údajov vedených
v národnom registri eleznièných vozidiel, ako aj znièenie eleznièného vozidla a svoj zámer zrui registráciu
eleznièného vozidla.
(6) Drite¾om registrovaného eleznièného vozidla sa
rozumie osoba registrovaná v národnom registri eleznièných vozidiel, ktorá pouíva eleznièné vozidlo ako
dopravný prostriedok buï ako jeho vlastník, alebo na
základe zmluvy s vlastníkom.
(7) Ak ide o eleznièné vozidlo, ktoré bolo uvedené do
prevádzky prvý raz v treom táte a ktorému udelil bezpeènostný orgán povolenie na uvedenie do prevádzky
v existujúcom elezniènom systéme, bezpeènostný orgán zabezpeèí, aby sa údaje pod¾a odseku 3 písm. b) a
e) dali vyh¾ada prostredníctvom národného registra
eleznièných vozidiel. Údaje uvedené v odseku 3
písm. e) mono nahradi údajmi dôleitými z h¾adiska
bezpeènosti, ktoré sa týkajú plánu údrby eleznièných vozidiel.
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jov o kadom subsystéme urèujú technické pecifikácie interoperability.
§ 81
Notifikovaná osoba
(1) Notifikovanou osobou na úèely tohto zákona je
právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike, ktorej Európska komisia pridelila identifikaèné èíslo a ktorá je zodpovedná za posudzovanie zhody alebo vhodnosti na pouitie komponentov alebo za zhodnotenie
postupu ES overovania subsystémov pod¾a technických pecifikácií interoperability. Posudzovanie zhody
a vhodnosti na pouitie uskutoènené notifikovanou
osobou v inom èlenskom táte pod¾a technických pecifikácií interoperability platí aj v Slovenskej republike.
(2) Za Slovenskú republiku mono notifikova len
autorizovanú právnickú osobu so sídlom v Slovenskej
republike, ktorej spôsobilos posúdil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo Slovenskej republiky
pod¾a kritérií uvedených v prílohe è. 7 s uvedením rozsahu autorizácie. Ak notifikovaná osoba prestane spåòa kritériá uvedené v prílohe è. 7, orgán, ktorý ju notifikoval, jej odoberie osvedèenie a ihneï o tom informuje
Európsku komisiu.
(3) Notifikovaná osoba môe by autorizovaná na ES
postupy posudzovania zhody a vhodnosti komponentov na pouitie, na ES postupy overovania subsystémov, alebo na oba tieto postupy.
(4) Notifikovaná osoba môe by v rámci postupov
pod¾a odseku 3 autorizovaná
a) na vetky etapy posudzovania zhody a overovania
a v rámci nich na vetky druhy èinností, alebo len na
niektoré etapy alebo druhy èinností,
b) na trukturálne subsystémy pod¾a prílohy è. 1.
(5) Postupy posudzovania zhody s európskymi pecifikáciami vykonáva právnická osoba autorizovaná pod¾a osobitného predpisu.28)
PIATA ÈAS
BEZPEÈNOS ELEZNIÈNÉHO SYSTÉMU
§ 82
Bezpeènostné poiadavky

(8) Ak národný register eleznièných vozidiel nie je
prepojený s národnými registrami iných èlenských tátov, bezpeènostný orgán vyznaèí zmeny vykonané v národnom registri iného èlenského tátu v národnom registri eleznièných vozidiel, ktorý vedie.

(1) Bezpeènos eleznièného systému zahàòa bezpeènostné poiadavky na eleznièný systém ako celok a na
jeho trukturálne a prevádzkové subsystémy, vrátane
prevádzky elezniènej infratruktúry a riadenia dopravnej prevádzky, ako aj na súèinnos medzi manaérom infratruktúry a elezniènými podnikmi.

(9) Zriaïuje sa národný register elezniènej infratruktúry, ktorý vedie bezpeènostný orgán a v ktorom
sa registrujú v rozsahu usmernenia Európskej komisie
hlavné charakteristické znaky kadého subsystému
alebo èiastkového subsystému a ich korelácia s charakteristikami urèenými v technických pecifikáciách
interoperability. Podrobný obsah registrovaných úda-

(2) Bezpeènos existujúceho eleznièného systému je
zaloená
a) na povinnosti harmonizova vnútrotátnu regulaènú truktúru s existujúcimi technickými pecifikáciami interoperability pre jednotlivé subsystémy alebo ich èasti a pod¾a spoloèných bezpeènostných
cie¾ov (ïalej len bezpeènostný cie¾) a bezpeènost-

28

) § 11 zákona è. 264/1999 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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b)

c)

d)

e)
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ných metód zverejnených v Úradnom vestníku Európskej únie,
na vymedzení povinností a zodpovednosti
1. manaéra infratruktúry a eleznièných podnikov za vytvorenie a pouívanie systému riadenia
bezpeènosti (§ 84),
2. bezpeènostného orgánu za vydávanie bezpeènostných povolení (§ 87) a bezpeènostných osvedèení (§ 86),
3. bezpeènostného orgánu za tátny dozor nad bezpeènosou tohto systému a
4. vyetrovacieho orgánu za vyetrovanie nehôd
a mimoriadnych udalostí,
na vymedzení povinností a zodpovednosti výrobcov,
dovozcov a drite¾ov eleznièných vozidiel, obstarávate¾ov a dodávate¾ov materiálu a údrbárskych
prác a poskytovate¾ov sluieb za to, e dodané eleznièné vozidlá, zariadenia, prísluenstvo, materiály
a sluby spåòajú poiadavky a podmienky pouívania, aby ich manaér infratruktúry a eleznièné
podniky mohli bezpeène uvies do prevádzky,
na zoh¾adnení systematického prístupu k rozvoju
a k zvyovaniu bezpeènosti so zrete¾om na vývoj legislatívy Európskeho spoloèenstva a na technický
a vedecký pokrok s prioritou prevencie ványch nehôd,
na monitorovaní vývoja bezpeènosti a zhromaïovaní informácií o spoloèných bezpeènostných indikátoroch (ïalej len bezpeènostný indikátor) a ich zasielaní Európskej elezniènej agentúre vo forme
výroèných správ bezpeènostného orgánu.

(3) Bezpeènostným cie¾om pod¾a odseku 2 písm. a) sa
rozumie minimálna úroveò bezpeènosti vyjadrená formou kritérií prijate¾nosti rizika, ktoré musia dosiahnu
rôzne èasti eleznièného systému a eleznièný systém
ako celok. Rôznymi èasami eleznièného systému sa
rozumejú napríklad konvenèný eleznièný systém, vysokorýchlostný eleznièný systém, dlhé eleznièné tunely alebo mosty, eleznièné trate vyuívané výluène na
nákladnú dopravu. Rizikami sa pri zachovaní platnosti
existujúcich pravidiel týkajúcich sa osobnej zodpovednosti a individuálneho rizika rozumejú
a) riziká pre cestujúcich,
b) riziká pre zamestnancov manaéra infratruktúry
a eleznièných podnikov, ako aj pre zamestnancov
dodávate¾ov sluieb pre eleznièný systém,
c) riziká pre úèastníkov cestnej premávky na priecestiach pri úrovòovom kriovaní dráhy s cestnou komunikáciou,
d) riziká pre osoby neoprávnene sa pohybujúce v obvode dráhy a v prevádzkových priestoroch manaéra
infratruktúry a
e) spoloèenské riziká.
(4) Bezpeènostnou metódou pod¾a odseku 2 písm. a)
sa rozumie metóda vyvinutá Európskou elezniènou
agentúrou na opísanie spôsobov posudzovania úrovne
bezpeènosti, dosiahnutia bezpeènostných cie¾ov a dodrania ostatných poiadaviek na bezpeènos eleznièného systému.
(5) Bezpeènostnými indikátormi pod¾a odseku 2
písm. e) sa rozumejú informácie o bezpeènosti eleznièného systému, ktoré umonia posúdi zhodu systému
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s bezpeènostnými cie¾mi a zjednoti metodiku výpoètu
nákladov na nehody a mimoriadne udalosti a u¾ahèia
monitorovanie úrovne bezpeènosti eleznièného systému. Bezpeènostné indikátory sa vo výroènej správe
bezpeènostného orgánu uvedú v truktúre pod¾a prílohy è. 8.
§ 83
Národné bezpeènostné predpisy
(1) Národnými bezpeènostnými predpismi sa na úèely tohto zákona rozumejú slovenské právne predpisy,
prevádzkové predpisy a rozhodnutia manaéra infratruktúry, ktoré obsahujú poiadavky na bezpeènos
existujúceho eleznièného systému a sú urèené pre
viac ako jedného uívate¾a elezniènej siete. Národné
bezpeènostné predpisy sa musia pripravova s cie¾om
dosiahnu minimálne bezpeènostné ciele pod¾a harmonogramov, ktoré sú v týchto cie¾och uvedené.
(2) Národné bezpeènostné predpisy sú predmetom
notifikácie Európskej komisii v truktúre pod¾a prílohy
è. 9 s uvedením oblasti ich pouitia a spolu s informáciou o hlavnom obsahu predpisov, odkazom na právne
texty a druh dokumentu s oznaèením orgánu alebo
podniku zodpovedného za ich zverejnenie. Predmetom
notifikácie sú aj vetky ich zmeny a doplnenia; to neplatí, ak ide o technické pecifikácie interoperability.
(3) Národné bezpeènostné predpisy musia by pod¾a
ich právnej povahy publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, vo Vestníku Ministerstva dopravy,
pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky alebo
iným úèinným spôsobom v zrozumite¾nej podobe verejne sprístupnené alebo odovzdané vetkým manaérom
infratruktúry, eleznièným podnikom, iadate¾om
o bezpeènostné osvedèenia a bezpeènostnému orgánu.
(4) Ak sa má prija nový národný bezpeènostný predpis, ktorý bude poadova vyiu úroveò bezpeènosti,
ne poaduje technická pecifikácia interoperability
alebo ktorý môe ovplyvni prevádzku eleznièných
podnikov so sídlom v inom èlenskom táte na území
Slovenskej republiky, jeho návrh sa musí prerokova
so zainteresovanými stranami a musí sa poskytnú Európskej komisii na preskúmanie spolu s odôvodnením
potreby jeho zavedenia.
(5) Ak po preskúmaní notifikovaného návrhu nového
národného bezpeènostného predpisu pod¾a odseku 4
Európska komisia oznámi, e návrh bezpeènostného
predpisu povauje za nezluèite¾ný s bezpeènostnou
metódou alebo s poiadavkou dosiahnu minimálny
bezpeènostný cie¾, za prostriedok úmyselnej diskriminácie alebo skrytého obmedzenia elezniènej prevádzky medzi èlenskými tátmi, nemono ho vyda.
§ 84
Systém riadenia bezpeènosti
(1) Manaér infratruktúry a eleznièné podniky sú
povinní ma systém riadenia bezpeènosti. Systémom
riadenia bezpeènosti sa na úèely tohto zákona rozumie
organizácia èinností a opatrenia vytvorené manaérom
infratruktúry a eleznièným podnikom na zaruèenie
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bezpeènej prevádzky a na zníenie rizík, ktoré s tým súvisia.
(2) Systém riadenia bezpeènosti musí by v súlade
s národnými bezpeènostnými predpismi (§ 83), spåòa
bezpeènostné poiadavky technických pecifikácií interoperability a obsahova minimálne bezpeènostné
ciele a základné prvky uvedené v prílohe è. 10 prispôsobené druhu, rozsahu a iným poiadavkám na vykonávané èinnosti v existujúcom elezniènom systéme.
(3) Manaér infratruktúry a eleznièné podniky sú
zodpovední za svoju èas eleznièného systému a jeho
bezpeènú prevádzku vo vzahu k uívate¾om elezníc,
cestujúcim, zamestnancom a tretím osobám, vrátane
údrbových prác, dodávok materiálu a zadávania objednávok sluieb. Pri kontrole a vyhodnocovaní rizík
manaér infratruktúry spolupracuje so elezniènou
políciou.
(4) Systém riadenia bezpeènosti manaéra infratruktúry musí zoh¾adni dôsledky vyplývajúce z prevádzky eleznièných podnikov v elezniènej sieti a zaruèi, aby vetky eleznièné podniky mohli kona
v súlade s národnými bezpeènostnými predpismi
a s technickými pecifikáciami interoperability. Okrem
toho sa systém riadenia bezpeènosti musí umoni koordinova núdzové postupy manaéra infratruktúry
so vetkými elezniènými podnikmi, ktoré pouívajú
jeho elezniènú infratruktúru
§ 85
Bezpeènostná správa
(1) Manaér infratruktúry a eleznièný podnik sú
povinní kadoroène do 30. júna posiela bezpeènostnému orgánu bezpeènostnú správu za predchádzajúci
kalendárny rok.
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nych aktoch Európskeho spoloèenstva, ako aj v národných bezpeènostných predpisoch, a teda e je schopný
kontrolova vetky riziká a zaruèi bezpeènú dopravu
v elezniènej sieti.
(3) Bezpeènostné osvedèenie potvrdzuje schválenie
a) systému riadenia bezpeènosti eleznièného podniku
pod¾a prílohy è. 10 a
b) opatrení prijatých eleznièným podnikom na splnenie pecifických poiadaviek potrebných na bezpeènú dopravu v elezniènej sieti.
(4) Bezpeènostné osvedèenie v èasti pod¾a odseku 3
písm. b) je zaloené na dokumentácii predloenej eleznièným podnikom pod¾a prílohy è. 11. pecifické poiadavky môu zahàòa uplatòovanie technických pecifikácií interoperability a národných bezpeènostných
predpisov, schválenie osvedèení prevádzkového personálu a povolenie na uvedenie do prevádzky eleznièných vozidiel pouívaných eleznièným podnikom.
(5) Bezpeènostný orgán je prísluný na udelenie
a) bezpeènostného osvedèenia elezniènému podniku,
ktorý zaèal svoju prvú prevádzku dopravy v Slovenskej republike, a
b) dodatoèného bezpeènostného osvedèenia pod¾a odseku 3 písm. b) elezniènému podniku, ktorý plánuje v Slovenskej republike poskytova dopravné sluby.
(6) V bezpeènostnom osvedèení sa musí uvies druh
a rozsah zahrnutých dopravných sluieb, ktoré bude
eleznièný podnik poskytova v elezniènej sieti.
(7) Bezpeènostné osvedèenie pod¾a odseku 3
písm. a) vydané v inom èlenskom táte platí pre rovnocenné dopravné sluby v existujúcom elezniènom systéme. Dodatoèné bezpeènostné osvedèenie pod¾a odseku 5 písm. b) platí len pre územie Slovenskej republiky.

(2) Bezpeènostná správa musí obsahova
a) údaje o plnení bezpeènostných cie¾ov a výsledky
plnenia bezpeènostných plánov,
b) informáciu o vývoji bezpeènostných indikátorov
uvedených v prílohe è. 8,
c) výsledky interných bezpeènostných auditov a
d) údaje o zistených nedostatkoch, poruchách a iných
udalostiach v prevádzke elezniènej dopravy a v elezniènej infratruktúre, ktoré by mohli by relevantné pre bezpeènostný orgán.

(8) Na iados eleznièného podniku mono platnos bezpeènostného osvedèenia predlova vdy najviac o pä rokov.

(3)Manaér infratruktúry pri vypracúvaní bezpeènostnej správy spolupracuje so elezniènou políciou.

(10) Bezpeènostné osvedèenie sa musí aktualizova
vdy, keï dôjde k podstatnej zmene druhu alebo rozsahu prevádzky eleznièného podniku. Ak dôjde k podstatnej zmene regulaèného rámca v oblasti bezpeènosti
eleznièného systému, bezpeènostný orgán môe vykona zmenu niektorej èasti bezpeènostného osvedèenia.

§ 86
Bezpeènostné osvedèenie
(1) Bezpeènostné osvedèenie je rozhodnutie bezpeènostného orgánu, ktoré je podmienkou prístupu eleznièného podniku na elezniènú sie. Bezpeènostné
osvedèenie sa môe vzahova na celú elezniènú sie,
alebo len na niektorú jej èas.
(2) Vydanie bezpeènostného osvedèenia potvrdzuje,
e eleznièný podnik zaviedol systém riadenia bezpeènosti a e je spôsobilý spåòa poiadavky uvedené
v technických pecifikáciách interoperability a v práv-

(9) Drite¾ bezpeènostného osvedèenia je povinný
bezodkladne informova bezpeènostný orgán o kadej
podstatnej zmene podmienok niektorej èasti bezpeènostného osvedèenia. Okrem toho je povinný oznámi
bezpeènostnému orgánu zavedenie nových kategórií
prevádzkového personálu a zaradenie nových typov eleznièných vozidiel do vozidlového parku.

(11) Ak bezpeènostný orgán zistí, e drite¾ bezpeènostného osvedèenia u nespåòa podmienky, za ktorých mu bolo udelené bezpeènostné osvedèenie, alebo
e v priebehu roka po jeho udelení nepouil bezpeènostné osvedèenie predpokladaným spôsobom, zaène
konanie o zruenie èasti bezpeènostného osvedèenia
pod¾a odseku 3 písm. a) alebo b). V rozhodnutí o zruení èasti bezpeènostného osvedèenia sa musí uvies dôvod zruenia.
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(12) Bezpeènostný orgán, ktorý odòal dodatoèné bezpeènostné osvedèenie pod¾a odseku 5 písm. b), bezodkladne informuje o svojom rozhodnutí bezpeènostný
orgán iného èlenského tátu, ktorý elezniènému podniku udelil bezpeènostné osvedèenie.
(13) Bezpeènostný orgán je povinný informova Európsku elezniènú agentúru o kadom udelení, obnovení, zmene, doplnení alebo odòatí bezpeènostného
osvedèenia do jedného mesiaca odo dòa právoplatnosti
rozhodnutia. V informácii uvedie obchodné meno a adresu sídla eleznièného podniku, jeho IÈO a dátum
udelenia bezpeènostného osvedèenia, druh a rozsah
dopravných sluieb, platnos bezpeènostného osvedèenia a ak ide o zruenie èasti alebo o odòatie bezpeènostného osvedèenia, aj dôvod zruenia alebo odòatia.
(14) Vzory bezpeènostných osvedèení pod¾a odseku 3
a náleitosti iadostí upravuje osobitný predpis.29)
§ 87
Bezpeènostné povolenie
(1) Bezpeènostné povolenie je rozhodnutie bezpeènostného orgánu, ktoré je podmienkou na správu
a prevádzku eleznièných tratí manaérom infratruktúry.
(2) Bezpeènostné povolenie obsahuje schválenie
a) systému riadenia bezpeènosti manaéra infratruktúry pod¾a prílohy è. 10 a
b) opatrení prijatých manaérom infratruktúry na
splnenie osobitných poiadaviek nevyhnutných na
bezpeèné projektovanie, údrbu a prevádzku elezniènej infratruktúry a na prevádzku systému riadenia a zabezpeèenia vlakov a návestenia.
(3) Na iados manaéra infratruktúry mono platnos bezpeènostného povolenia predlova vdy najviac
o pä rokov.
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vení, zmene, doplnení alebo zruení bezpeènostného
povolenia do jedného mesiaca odo dòa právoplatnosti
rozhodnutia. V informácii uvedie názov alebo obchodné meno manaéra infratruktúry a adresu sídla, jeho
IÈO a dátum udelenia, rozsah a platnos bezpeènostného povolenia a ak ide o zruenie bezpeènostného povolenia, aj dôvod zruenia.
§ 88
Poiadavky na iadosti
(1) Bezpeènostný orgán rozhodne o iadosti o bezpeènostné osvedèenie alebo o bezpeènostné povolenie bezodkladne. Ak bolo potrebné v konaní vyiada dodatoèné podklady, bezpeènostný orgán rozhodne do tyroch
mesiacov odo dòa podania vetkých poadovaných
podkladov a vetkých doplòujúcich informácií. Ak bezpeènostný orgán poaduje doplòujúce informácie, iadate¾ ich musí predloi bezodkladne.
(2) V záujme zjednoduenia zakladania nových eleznièných podnikov a manaérov infratruktúry a umonenia podávania iadostí z iných èlenských tátov, bezpeènostný orgán poskytne iadate¾om podrobné
pokyny na získanie bezpeènostného osvedèenia a bezpeènostného povolenia, najmä zostaví zoznam vetkých poiadaviek a poskytne vetky potrebné dokumenty, a bezplatne im poskytne príruèku, v ktorej
budú uvedené a vysvetlené poiadavky týkajúce sa bezpeènostných osvedèení a ktorá bude súèasne obsahova zoznam dokumentov, ktoré sa musia poda so iadosou.
(3) Bezpeènostný orgán je povinný poskytnú osobitné pokyny elezniènému podniku, ktorý iada o bezpeènostné osvedèenie pre dopravné sluby na obmedzenej èasti elezniènej infratruktúry, najmä musí
podrobne pecifikova predpisy platné pre túto èas elezniènej infratruktúry.

(4) Drite¾ bezpeènostného povolenia je povinný bezodkladne informova bezpeènostný orgán o kadej podstatnej zmene, ktorá sa týka bezpeènosti elezniènej infratruktúry.

(4) iadosti sa podávajú v tátnom jazyku, ak bezpeènostný orgán neurèí inak.

(5) Ak dôjde k podstatnej zmene regulaèného rámca
v oblasti bezpeènosti existujúceho eleznièného systému, bezpeènostný orgán môe zmeni niektorú èas
bezpeènostného povolenia. Bezpeènostné povolenie sa
musí aktualizova vdy, keï dôjde k podstatnej zmene
elezniènej infratruktúry, návestenia, zásobovania
energiou alebo zásad prevádzky a údrby elezniènej
infratruktúry.

Bezpeènostné kolenia personálu

§ 89

(6) Ak bezpeènostný orgán zistí, e drite¾ bezpeènostného povolenia u nespåòa poiadavky, za ktorých
bolo udelené bezpeènostné osvedèenie, zaène konanie
o zruenie bezpeènostného povolenia. V rozhodnutí
o zruení bezpeènostného povolenia sa musí uvies dôvod zruenia.

(1) Ak je na splnenie poiadaviek na získanie bezpeènostného osvedèenia alebo bezpeènostného povolenia
potrebné kolenie personálu eleznièného podniku alebo personálu manaéra infratruktúry, bezpeènostný
orgán je povinný dohliadnu na spravodlivý a nediskriminaèný prístup eleznièných podnikov a manaéra infratruktúry k koleniu. Také kolenia personálu musia poskytova potrebné vedomosti o eleznièných
tratiach, o prevádzkových predpisoch a postupoch,
o systéme riadenia a zabezpeèenia chodu vlakov, posunu a návestenia a o núdzových postupoch na eleznièných tratiach, v staniciach a v depách.

(7) Bezpeènostný orgán je povinný informova Európsku elezniènú agentúru o kadom udelení, obno-

(2) Ak kolenia pod¾a odseku 1 zahàòajú ude¾ovanie
osvedèení o ich vykonaní, bezpeènostný orgán dohlia-

29

) Nariadenie Komisie (ES) è. 653/2007 z 13. júna 2007 o pouívaní spoloèných európskych vzorov bezpeènostných osvedèení a iadostí
v súlade s èlánkom 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES a o platnosti bezpeènostných osvedèení predkladaných
pod¾a smernice 2001/14/ES (Ú. v. EÚ L 153,14. 6. 2007).
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da na to, aby eleznièné podniky mali prístup k takým
osvedèeniam, ak sú potrebné na získanie bezpeènostného osvedèenia eleznièného podniku.
(3) Zabezpeèi potrebnú úroveò kvalifikácie svojho
personálu vykonávajúceho úlohy vzahujúce sa na
bezpeènos eleznièného systému majú povinnos tak
manaér infratruktúry, ako aj eleznièné podniky.
(4) Ak kolenie ponúka len jeden eleznièný podnik
alebo manaér infratruktúry, je povinný umoni aj
ostatným eleznièným podnikom a manaérom infratruktúry prístup k tomuto koleniu za primeranú
a nediskriminaènú cenu zaloenú na skutoèných nákladoch a primeranom zisku.
(5) Pri nábore vlakového personálu a personálu vykonávajúceho iné dôleité bezpeènostné úlohy v elezniènej infratruktúre nový zamestnávate¾ musí zoh¾adni u nových zamestnancov vetky predchádzajúce
kolenia, získanú odbornú kvalifikáciu a praktické
skúsenosti získané u predchádzajúceho zamestnávate¾a. Na tento úèel musí predchádzajúci zamestnávate¾
poskytnú bývalému zamestnancovi dokumenty preukazujúce absolvovanie kolenia, nadobudnutú odbornú kvalifikáciu a získanú prax.
§ 90
Bezpeènostný orgán
(1) Bezpeènostný orgán
a) povo¾uje uvedenie trukturálnych subsystémov tvoriacich existujúci eleznièný systém do prevádzky
a kontroluje, èi sú riadne prevádzkované a udriavané v súlade so základnými poiadavkami,
b) povo¾uje uvies do prevádzky nové alebo podstatne
zmenené eleznièné vozidlá, ktoré ete nie sú predmetom úpravy technickej pecifikácie interoperability,
c) uplatòuje výnimky z urèenia osoby zodpovednej za
údrbu eleznièného vozidla,
d) vydáva bezpeènostné osvedèenia a bezpeènostné povolenia, rozhoduje o ich zmene, doplnení, zruení,
odòatí a predåení platnosti a kontroluje, èi sú splnené v nich uvedené podmienky a poiadavky a èi
èinnos manaéra infratruktúry a eleznièných
podnikov je v súlade s právom Európskeho spoloèenstva a s národnými bezpeènostnými predpismi,
e) monitoruje uplatòovanie právnych predpisov v oblasti bezpeènosti eleznièného systému a dáva podnety na ich zmenu; na tento úèel spolupracuje s manaérom infratruktúry, so elezniènými podnikmi
a so zástupcami ich zamestnancov, ako aj s výrobcami subsystémov a komponentov, s inými uívate¾mi
elezniènej infratruktúry a s údrbárskymi podnikmi,
f) dohliada, aby komponenty spåòali základné poiadavky,
g) kontroluje, èi prevádzkované eleznièné vozidlá, sú
riadne registrované v národnom registri eleznièných vozidiel, èi údaje vzahujúce sa na bezpeènos
eleznièného systému sú v òom presné a aktuálne,
30
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h) dozerá, aby poskytovanie kolení a vydávanie osvedèení o ich absolvovaní bolo v súlade s bezpeènostnými poiadavkami uvedenými v technických pecifikáciách interoperability alebo v národných
bezpeènostných predpisoch,
i) vykonáva aktívnu výmenu stanovísk a skúseností
na úrovni Európskeho spoloèenstva na úèely harmonizácie svojich rozhodovacích kritérií.
(2) Bezpeènostný orgán vykonáva svoje úlohy pod¾a
odseku 1 otvoreným, nediskriminaèným a transparentným spôsobom. Na ich plnenie je bezpeènostný orgán oprávnený poiada o technickú pomoc manaéra
infratruktúry, eleznièný podnik alebo inú osobu.
(3) Úlohy pod¾a odseku 1 nemono prenies na manaéra infratruktúry, na eleznièné podniky a nemono ich ani dodávate¾sky zadáva iným osobám.
(4) Kontrolovaný manaér infratruktúry alebo eleznièný podnik sú povinní poskytnú bezpeènostnému orgánu potrebnú súèinnos. Pri výkone kontroly sú
povinní umoni oprávneným osobám bezpeènostného
orgánu vstup do svojich prevádzkových priestorov
a k zariadeniam a k vybaveniu a poskytnú im na poiadanie vetky potrebné dokumenty a vysvetlenia. Za poruenie tejto povinnosti je bezpeènostný orgán oprávnený uloi poriadkovú pokutu do 3 000 eur;
v blokovom konaní do 100 eur.
(5) V konaniach pod¾a tohto zákona bezpeènostný orgán umoní úèastníkom konania a ostatným zainteresovaným osobám, aby sa mohli vyjadri k podkladu
rozhodnutia.
(6) Ak tento zákon neustanovuje inak, na vykonávanie kontroly pod¾a odseku 4 sa primerane pouijú základné pravidlá kontrolnej èinnosti.30)
§ 91
Výroèná správa
(1) Bezpeènostný orgán kadoroène do 30. septembra posiela Európskej elezniènej agentúre výroènú
správu o svojej èinnosti za predchádzajúci kalendárny
rok a zverejní ju na svojej internetovej stránke.
(2) Výroèná správa obsahuje údaje
a) o vývoji bezpeènosti existujúceho eleznièného systému, vrátane súhrnu bezpeènostných indikátorov
pod¾a prílohy è. 8,
b) o významných zmenách v národných bezpeènostných predpisoch a v regulácii bezpeènosti existujúceho eleznièného systému,
c) o stave bezpeènostného osvedèovania a bezpeènostného povo¾ovania,
d) o výsledkoch a skúsenostiach z vykonaných kontrol
v podnikoch manaérov infratruktúry a v eleznièných podnikoch,
e) o uplatnených výnimkách z urèenia osoby zodpovednej za údrbu eleznièného vozidla pri povolení
jeho prevádzky.

) § 8 a 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov.
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Vyetrovanie nehôd
a mimoriadnych udalostí
§ 92
Druhy nehôd a mimoriadne udalosti
(1) Nehodami sú váne nehody, menie nehody a incidenty, na ktorých sa podie¾alo pohybujúce sa eleznièné vozidlo s následkami pod¾a odseku 2.
(2) Na úèely tohto zákona
a) vánou nehodou sa rozumie kadá zráka alebo vyko¾ajenie vlakov, ktorej následkom je najmenej jedna usmrtená osoba, alebo najmenej pä ako zranených osôb, alebo rozsiahle pokodenie eleznièných
vozidiel, elezniènej infratruktúry, ivotného prostredia alebo majetku tretích osôb, ako aj iná podobná nehoda so zjavnými dôsledkami na bezpeènos
existujúceho eleznièného systému alebo na riadenie bezpeènosti,
b) menou nehodou sa rozumie neelaná alebo neúmyselná náhla udalos alebo pecifický reazec zoskupenia takých udalostí, ktoré majú za následok najviac tyri ako zranené osoby, pokodenie
eleznièných vozidiel a elezniènej infratruktúry,
alebo spôsobenie väèej kody na ivotnom prostredí alebo na majetku tretích osôb; èlenia sa na tieto
kategórie:
1. zráka vlakov,
2. vyko¾ajenie vlakov,
3. nehoda vlaku na úrovòovom kriovaní dráhy
s cestnou komunikáciou,
4. ujma na zdraví zapríèinená pohybujúcim sa eleznièným vozidlom,
5. poiar a
6. iné nehody,
c) incidentom sa rozumie iná udalos ne je nehoda,
ktorá súvisí s pohybom eleznièného vozidla
a ohrozila bezpeènos prevádzky, ale pri ktorej nedolo k následkom uvedeným v písmenách a) a b),
d) príèinou nehody sa rozumie konanie alebo opomenutie osôb, udalos, okolnos alebo ich kombinácia,
ktoré viedli k nehode,
e) rozsiahlym pokodením pod¾a písmena a) sa rozumie materiálna koda, ktorú vyetrovací orgán bezprostredne po nehode odhadol celkovo najmenej na
dva milióny eur.
(3) Mimoriadnou udalosou na úèely tohto zákona je
náhla udalos alebo reazec takýchto udalostí, ktoré
nemajú pôvod v prevádzke elezniènej infratruktúry,
ani v elezniènej doprave, ale ktoré majú rovnaké následky ako nehody, najmä zatopenie alebo podmytie
dráhy, úder blesku, zasypanie elezniènej trate, pád
lietadla na vlak.
(4) Na vyetrovanie mimoriadnych udalostí sa vzahujú ustanovenia o vyetrovaní nehôd.
§ 93
Ohlasovacia povinnos
(1) Manaér infratruktúry a eleznièný podnik sú
povinní okamite po zistení ohlási nehodu alebo mi-
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moriadnu udalos koordinaènému stredisku integrovaného záchranného systému, vyetrovaciemu orgánu
a elezniènej polícii; to neplatí, ak ide o incident a mimoriadnu udalos s významom incidentu. Mimoriadnu
udalos s významom incidentu ohlasujú elezniènej
polícii len vtedy, ak je následkom ¾udskej èinnosti.
(2) V ohlásení pod¾a odseku 1 uvedú nevyhnutné
údaje potrebné na zaèatie záchranných prác, najmä
miesto, èas, druh, následky a iné známe okolnosti.
§ 94
Povinnosti po nehode
(1) Do príchodu záchranných zloiek a Policajného
zboru mono zasahova do vrakov a meni pôvodný
stav na mieste len v rozsahu nevyhnutnom na vyslobodenie osôb bezprostredne ohrozených na ivote, na zabránenie írenia poiaru, vzniku ekologickej havárie
alebo ïalích kôd na zdraví, na majetku a na ivotnom
prostredí; na obnovenie prevádzky len vtedy, ak sa tým
podstatne nezasiahne do vrakov alebo nezmení podstatne pôvodný stav na mieste.
(2) Ak sa v záujme úkonov pod¾a odseku 1 odstráni
prekáka, èas trosiek alebo vrak alebo zmení pôvodný
stav na mieste pred príchodom Policajného zboru, manaér infratruktúry a eleznièný podnik sú povinní zadokumentova pôvodný stav náèrtkom, videozáznamom, fotografiami, zabezpeèením nájdených vecí alebo
iným opatrením, ktoré umoní zisti skutoèný stav
a okolnosti dôleité pre vyetrovanie.
(3) Manaér infratruktúry a eleznièný podnik sú
povinní bezprostredne po ohlásení miesto nehody alebo mimoriadnej udalosti zaisti pred vstupom iných
osôb, zabezpeèi odsun cestujúcich a prepravovaných
zvierat z miesta nehody alebo mimoriadnej udalosti
a zadokumentova pôvodný stav, zaèa vlastné vyetrovanie a poskytova potrebnú súèinnos záchranným
zlokám, Policajnému zboru a vyetrovaciemu orgánu.
§ 95
Vyetrovacia povinnos
(1) Vyetrovací orgán vyetruje príèiny a okolnosti
vzniku ványch nehôd, ku ktorým dolo v elezniènej
infratruktúre.
(2) Vyetrovací orgán môe vyetrova aj meniu nehodu alebo mimoriadnu udalos, vrátane technických
porúch v trukturálnych subsystémoch alebo v komponentoch, ak by ich opakovanie mohlo pri nepatrne
zmenených podmienkach vies k vánej nehode. Pritom by mal zoh¾adni
a) vános nehody alebo mimoriadnej udalosti,
b) èi nehoda alebo mimoriadna udalos tvorí súèas
opakujúcich sa udalostí alebo reazca súvisiacich
udalostí, ktoré by mohli ohrozi celý existujúci eleznièný systém,
c) èi nehoda alebo mimoriadna udalos má vplyv aj na
bezpeènos eleznièného systému Európskeho spoloèenstva a
d) poiadavky a návrhy manaéra infratruktúry, e-
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leznièných podnikov, bezpeènostného orgánu alebo
orgánov iných èlenských tátov.
(3) Vyetrovanie nehôd a mimoriadnych udalostí
(ïalej len vyetrovanie) vyetrovacím orgánom nezbavuje manaéra infratruktúry a eleznièný podnik povinnosti zisova ich príèinu vo vlastnej prevádzke
a medzi vlastnými zamestnancami s cie¾om prija opatrenia na prevenciu opakovania nehody alebo opatrenia
na celkové zvýenie úrovne bezpeènosti eleznièného
systému. O prijatých opatreniach informujú vyetrovací orgán a bezpeènostný orgán.
§ 96
Vyetrovanie nehôd a mimoriadnych udalostí
(1) Vyetrovaním sa na úèely tohto zákona rozumie
postup, ktorý zahàòa zhromaïovanie a analýzu informácií o nehode alebo o mimoriadnej udalosti, vypracovanie závereènej správy s uvedením záverov a zistenia
príèin nehody alebo pôvodu mimoriadnej udalosti, ako
aj vypracovanie bezpeènostných odporúèaní pre manaéra infratruktúry a pre eleznièný podnik. Cie¾om vyetrovania je prevencia nehôd a monosti ïalieho zvýenia úrovne bezpeènosti existujúceho eleznièného
systému a nie zaobera sa otázkami viny a právnej zodpovednosti konkrétnych osôb.
(2) Rozsah vyetrovania, osobu vyetrovate¾a alebo
zloenie vyetrovacej komisie, ako aj postup, ktorý sa
má poui pri vyetrovaní, urèí vyetrovací orgán s prihliadnutím na cie¾ a zásady prevencie nehôd a na poznatky z predchádzajúcich nehôd a mimoriadnych
udalostí, ktoré mono vyui na zvýenie úrovne bezpeènosti existujúceho eleznièného systému.
(3) Vyetrovanie sa vykonáva nezávisle na vyetrovaní, ktoré uskutoèòuje Policajný zbor, eleznièná polícia alebo iný orgán zaoberajúci sa otázkami viny a zodpovednosti konkrétnych osôb (ïalej len policajné
vyetrovanie), a na vyetrovaní, ktoré uskutoèòuje
manaér infratruktúry a eleznièný podnik.
(4) Ten, kto uskutoèòuje policajné vyetrovanie,
môe poiada vyetrovací orgán o vyetrenie aj iného
prípadu v elezniènej infratruktúre, ne je nehoda.
Vyetrovací orgán môe takej poiadavke vyhovie, ak
takéto vyetrovanie neohrozí vyetrovanie vánej nehody alebo nezávislos jeho vyetrovania. To isté platí, ak
o vyetrenie nehody poiada iný tátny orgán.
§ 97
Vyetrovate¾
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a) prístup na miesto nehody alebo mimoriadnej udalosti, ako aj prístup k eleznièným vozidlám, k elezniènej trati a k zariadeniam na riadenie a zabezpeèenie chodu vlakov a na návestenie,
b) okamité zaznamenanie dôkazov a odobratie vzoriek
z trosiek alebo z vraku eleznièných vozidiel, zariadení a komponentov na úèely ich preskúmania
a analýzy,
c) prístup k obsahu záznamových zariadení a vyuitie
takého obsahu na úèely vyetrovania,
d) prístup k výsledkom prehliadok tiel obetí a k lekárskym nálezom a k lekárskym správam a pitevným
protokolom,
e) prístup k výsledkom vyetrovania vlakového personálu a ostatných eleznièných zamestnancov, ktorí
boli úèastníkmi nehody alebo mimoriadnej udalosti,
f) vypoèutie zúèastneného eleznièného personálu
a svedkov,
g) prístup k vetkým údajom, informáciám a záznamom, ktoré má manaér infratruktúry, dotknutý
eleznièný podnik alebo bezpeènostný orgán a sú
dôleité pre vyetrovanie.
(3) Vyetrovate¾ pri výkone svojich úloh koná nezávisle a má oprávnenia bez súhlasu inej osoby vstupova
na miesto nehody alebo mimoriadnej udalosti, k troskám eleznièných vozidiel a k zariadeniam elezniènej
infratruktúry a poadova vysvetlenie od osôb, ktoré
môu svojou výpoveïou prispie k vyetrovaniu.
(4) Prístup k úkonom pod¾a odseku 2 majú aj osoby
poverené manaérom infratruktúry a eleznièného
podniku zisovaním príèin nehody a mimoriadnej udalosti.
§ 98
Postup vyetrovania
(1) Vyetrovací orgán je prísluný na vyetrovanie
nehôd na území Slovenskej republiky. Ak nie je moné
zisti, èi sa nehoda stala na území Slovenskej republiky
alebo v inom èlenskom táte, alebo ak k nej dolo na zariadení alebo v blízkosti zariadenia na spoloènej tátnej
hranici s iným èlenským tátom, vyetrovací orgán sa
s vyetrovacím orgánom iného èlenského tátu dohodne, ktorý z nich uskutoèní vyetrovanie, alebo sa dohodnú na spoloènom vyetrovaní. Ak sa dohodnú, e
vyetrovanie uskutoèní vyetrovací orgán, umoní vyetrovaciemu orgánu iného èlenského tátu zúèastni
sa vyetrovania a zabezpeèí mu neobmedzený prístup
k výsledkom vyetrovania.

(1) Vyetrovate¾om sa na úèely tohto zákona rozumie
fyzická osoba poverená vyetrovacím orgánom, aby
zodpovedala za organizáciu, uskutoènenie a kontrolu
vyetrovania. Ak bola na vyetrovanie zostavená vyetrovacia komisia, úlohy vyetrovate¾a je povinný zabezpeèova jej predseda.

(2) Ak sa na nehode podie¾al eleznièný podnik, ktorý
má sídlo v inom èlenskom táte alebo ktorému udelil licenciu orgán v inom èlenskom táte, vyetrovací orgán
vyzve vyetrovací orgán tohto iného èlenského tátu na
úèas na vyetrovaní. To nevyluèuje spoluprácu vyetrovacieho orgánu s vyetrovacím orgánom iného èlenského tátu na základe dohody aj za iných okolností.

(2) Ten, kto uskutoèòuje policajné vyetrovanie, je
povinný v èo najkratom monom èase umoni vyetrovate¾ovi vykonáva úlohy pod¾a tohto zákona èo najúèinnejím spôsobom a v èo najkratom èase. Najmä mu
musí spoloène s ním alebo samostatne umoni

(3) Vyetrovanie sa musí uskutoèòova èo najotvorenejím spôsobom tak, aby sa vetci zúèastnení mohli
vyjadri poèas vyetrovania a aby mali prístup k výsledkom vyetrovania. Manaér infratruktúry, dotknutý
eleznièný podnik, bezpeènostný orgán, pokodení, ro-
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dinní prísluníci obetí, výrobcovia subsystémov a komponentov, záchranné sluby, ako aj zástupcovia zamestnancov eleznièného podniku a zástupcovia iných
uívate¾ov elezniènej infratruktúry musia by pravidelne informovaní o vyetrovaní a o jeho pokroku a ak
je to moné, musia dosta príleitos vyjadri svoje názory a stanoviská k vyetrovaniu a poda pripomienky
k údajom v návrhu správy z vyetrovania.
(4) Vyetrovací orgán vedie vyetrovanie tak, aby
v èo najkratom monom èase skonèil vyetrovanie na
mieste nehody a umonil elezniènému podniku odstráni pokodené eleznièné vozidlá a manaérovi infratruktúry èo najskôr obnovi prevádzku elezniènej
infratruktúry pre elezniènú dopravu.
(5) Vyetrovací orgán je povinný informova Európsku elezniènú agentúru o zaèatí vyetrovania do jedného týdòa od zaèatia vyetrovania. Informácia musí
obsahova dátum, èas a miesto nehody, ako aj jej druh
a následky z h¾adiska poètu obetí na ivotoch, poètu
zranených a rozsahu kody.
§ 99
Správy z vyetrovania
(1) Z kadého vyetrovania nehody vypracuje vyetrovate¾ správu. V správe uvedie ciele vyetrovania
a pod¾a monosti aj odporúèania týkajúce sa bezpeènosti eleznièného systému. Obsah a rozsah správy
z vyetrovania musí zodpoveda druhu a závanosti nehody a významu zistení. Správa vyetrovate¾a je podkladom na vypracovanie závereènej správy vyetrovacieho orgánu.
(2) Vyetrovací orgán vydá závereènú správu z vyetrovania v èo mono najkratom èase, najneskôr do 12
mesiacov od nehody. Obsah závereènej správy je uvedený v prílohe è. 12 a v osobitnom predpise.31)
(3) Vyetrovací orgán poskytne závereènú správu
s odporúèaniami na zvýenie bezpeènosti eleznièného
systému bezpeènostnému orgánu a na základe doiadania je povinný ju poskytnú aj elezniènej polícii
a Policajnému zboru. O obsahu závereènej správy informuje manaéra infratruktúry, dotknutý eleznièný
podnik, výrobcov subsystémov a komponentov, uívate¾ov elezniènej infratruktúry, ako aj orgány v iných
èlenských tátoch, a v primeranom rozsahu aj pokodených, rodinných prísluníkov obetí, záchranné sluby a zástupcov zamestnancov manaéra infratruktúry
a dotknutého eleznièného podniku.
(4) Bezpeènostné odporúèania uvedené v závereènej
správe z vyetrovania sú adresované bezpeènostnému
orgánu a pod¾a obsahu, aj iným orgánom a zainteresovaným osobám v iných èlenských tátoch. Bezpeènostný orgán je povinný prija opatrenia na zabezpeèenie
primeraného zoh¾adnenia bezpeènostných odporúèaní
a na zabezpeèenie ich uplatòovania.
(5) Bezpeènostné odporúèanie nesmie utvára prezumpciu viny alebo zodpovednosti konkrétnej osoby za
nehodu.
31
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(6) Bezpeènostný orgán a iné orgány a osoby, ktorým
bolo adresované bezpeènostné odporúèanie, sú povinné najmenej raz roène informova vyetrovací orgán
o opatreniach prijatých alebo plánovaných na základe
bezpeènostného odporúèania.
(7) Vyetrovací orgán kadoroène do 30. septembra
zverejòuje vo vestníku ministerstva a na svojej internetovej stránke výroènú správu o vyetrovaniach vykonaných v predchádzajúcom kalendárnom roku, o vydaných bezpeènostných odporúèaniach a o opatreniach
prijatých v súlade s vydanými predchádzajúcimi odporúèaniami.
(8) Vyetrovací orgán posiela Európskej elezniènej
agentúre kópie závereènej správy z vyetrovania pod¾a
odseku 2 a výroènej správy pod¾a odseku 7.
§ 100
Vyetrovací orgán
(1) Vyetrovací orgán je stály orgán urèený na vyetrovanie nehôd a mimoriadnych udalostí, ktorý musí
a) ma stále k dispozícii aspoò jedného vyetrovate¾a
spôsobilého okamite zaèa vyetrovanie,
b) by organizaène a právne nezávislý na manaérovi
infratruktúry, na eleznièných podnikoch, na orgánoch a na iných osobách, ktorých záujmy by mohli
by v rozpore s úlohami vyetrovacieho orgánu, a
c) by funkène oddelený od bezpeènostného orgánu
a od regulaèného orgánu.
(2) Manaér infratruktúry, eleznièný podnik a bezpeènostný orgán sú povinní ihneï ohlási nehodu alebo mimoriadnu udalos vyetrovaciemu orgánu. Vyetrovací orgán musí bezodkladne zareagova na také
ohlásenie a urobi okamite nevyhnutné opatrenia, aby
vyetrovanie mohlo zaèa najneskôr do týdòa od prijatia ohlásenia.
(3) Vyetrovací orgán poskytne na vyetrovanie kadej nehody vhodné prostriedky zahàòajúce prevádzkové a technické posudky potrebné na vyetrovanie. Posudok môe získa z vlastnej èinnosti alebo obstara
v závislosti od povahy nehody.
(4) Vyetrovací orgán spolupracuje na vyetrovaní
s vyetrovacími orgánmi iných èlenských tátov. Vyetrovací orgán je povinný pod¾a moností vyhovie doiadaniam vyetrovacích orgánov iných èlenských tátov
alebo Európskej elezniènej agentúre a poskytnú poadovanú súèinnos, najmä poskytnú údaje, odborné
posudky alebo vykona technické kontroly, analýzy
alebo hodnotenia.
(5) Vyetrovací orgán sa zúèastòuje na spolupráci
s Európskou elezniènou agentúrou a s vyetrovacími
orgánmi iných èlenských tátov, najmä na aktívnej výmene stanovísk a skúseností z vyetrovania na úèely
rozvoja spoloèných vyetrovacích metód, vypracovania
spoloèných zásad sledovania realizácie bezpeènostných odporúèaní a prispôsobenia vývoja vyetrovania
technickému a vedeckému pokroku.

) Príloha H nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 91/2003.
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IESTA ÈAS
TÁTNA SPRÁVA
§ 101
Orgány verejnej správy
Orgánmi verejnej správy vo veciach dráh sú:
a) Ministerstvo dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo),
b) Úrad pre reguláciu elezniènej dopravy (ïalej len
úrad) a
c) vyí územný celok.
§ 102
Ministerstvo
(1) Ministerstvo
a) riadi a kontroluje výkon tátnej správy vo veciach
dráh, okrem úloh, ktoré má úrad ako regulaèný orgán a bezpeènostný orgán vo veciach eleznièných
dráh a lanových dráh,
b) poveruje osoby výkonom tátneho dozoru, vydáva
im preukazy, vedie evidenciu vydaných preukazov,
c) je vyetrovacím orgánom, ak ide o nehody a mimoriadne udalosti, ku ktorým dolo na eleznièných
dráhach,
d) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v správnom konaní rozhoduje
1. úrad ako peciálny stavebný úrad,
2. vyí územný celok,
e) navrhuje, ktoré eleznièné trate existujúceho eleznièného systému alebo nové eleznièné trate vo výstavbe majú by súèasou systému transeurópskych elezníc,
f) urèuje, ktoré eleznièné trate sú hlavné a ktoré ved¾ajie a ich urèenie zverejòuje na svojej internetovej
stránke,
g) rozhoduje o uplatnení základných poiadaviek na
existujúci eleznièný systém, ktorého eleznièné
trate nie sú súèasou systému transeurópskych elezníc a budú predmetom modernizácie alebo obnovy, a v prípade výstavby nových eleznièných tratí,
ktoré budú súèasou existujúceho eleznièného systému,
h) rozhoduje na iados navrhovate¾a a po odbornom
posúdení bezpeènostným orgánom o výnimke
z uplatòovania technických pecifikácií interoperability pod¾a § 70 ods. 5, ako aj o úplnom alebo èiastoènom neuplatòovaní nových alebo revidovaných
technických pecifikácií interoperability, ak ide
o projekty v pokroèilom tádiu vývoja, alebo o projekty, ktoré sú predmetom zmluvy, ktorá sa plní
v èase ich uverejnenia,
i) zastupuje tát, ak ide o nadobúdanie dráh, ktoré nie
sú vo vlastníctve Slovenskej republiky, a pri uzavieraní zmlúv s manaérom infratruktúry,
j) rozhoduje po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky o zruení elezniènej trate,
k) rozhoduje po dohode s úradom, ktorú èas elezniènej infratruktúry navrhne ako pecifický prípad, na
ktorý sa nepouije postup overovania pod¾a prílohy
è. 4,
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l) posiela Európskej komisii dokumentáciu a projekty
k uplatòovanej výnimke z technickej pecifikácie interoperability,
m) rozhoduje a zverejòuje, ktoré európske pecifikácie
sa pouijú na posudzovanie zhody subsystémov
a komponentov, ak nie je platná technická pecifikácia interoperability,
n) zostavuje zoznam národných bezpeènostných predpisov, oznamuje ho a jeho zmeny Európskej komisii,
uverejòuje ho vo vestníku ministerstva a na internetovej stránke, notifikuje jednotlivé bezpeènostné
predpisy, rozvíja právny rámec v oblasti bezpeènosti
elezniènej dopravy a dohliada na dodriavanie národných bezpeènostných predpisov,
o) uskutoèòuje vetky notifikácie vyplývajúce z tohto
zákona a z právne záväzných aktov Európskeho spoloèenstva v elezniciach, okrem tých, ktoré sú týmto
zákonom zverené úradu ako bezpeènostnému orgánu alebo regulaènému orgánu,
p) dohliada na to, aby obsah poskytovaného kolenia
personálu a prípadné ude¾ovanie potvrdení vzdelávacieho zariadenia bolo v súlade s bezpeènostnými
poiadavkami urèenými v technických pecifikáciách interoperability alebo v národných bezpeènostných predpisoch,
q) poveruje právnické osoby
1. vzdelávaním a overovaním odbornej spôsobilosti
zamestnancov prevádzkovate¾ov dráh a dráhových podnikov, okrem prevádzkovate¾ov lanových
dráh,
2. posudzovaním zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovate¾ov
dráh a dráhových podnikov,
3. overovaním technickej spôsobilosti dráhových
vozidiel na prevádzku,
4. vykonávaním technických kontrol dráhových vozidiel pred ich uvedením do prevádzky a poèas
prevádzky,
5. vykonávaním skúok dráhových vozidiel,
6. vydávaním osvedèení údrbárskym dielòam na
údrbu nákladných vozòov,
r) zverejòuje vo vestníku ministerstva a na internetovej stránke zoznamy poverených právnických osôb
pod¾a písmena q),
s) je schva¾ovacím orgánom na schva¾ovanie typov dráhových vozidiel, okrem vozidiel lanových dráh,
t) vyjadruje sa ku konceptu a k návrhu Koncepcie
územného rozvoja Slovenska,
u) zabezpeèuje èinnos skúobnej komisie na overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti skúobných komisárov na vykonávanie technicko-bezpeènostnej
skúky dráhových vozidiel a na vykonávanie praktickej skúky uchádzaèov o získanie preukazu na
vedenie dráhových vozidiel, vydáva a odoberá skúobným komisárom osvedèenia skúobného komisára a zverejòuje zoznam ich drite¾ov,
v) zabezpeèuje overovanie odbornej spôsobilosti predsedov skúobných komisií na overovanie odbornej
spôsobilosti na vykonávanie èinností na urèených
technických zariadeniach elektrických a na zapletanie a opravy oce¾ových lán a zalievanie lanových
koncoviek a spojok pouívaných na zariadeniach la-
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nových dráh a vydáva doklad o odbornej spôsobilosti,
w) ukladá povinnos prevádzkovate¾ovi dráhy, dráhovému podniku a ïalím osobám zúèastneným na
prevádzke dráhy alebo na doprave na dráhe vykona
práce, prepravu alebo poskytnú technické prostriedky v rozsahu nevyhnutnom na ochranu ivota
a zdravia ¾udí a zvierat a na ochranu majetku a ivotného prostredia alebo na odstraòovanie následkov
nehody alebo mimoriadnej udalosti a v èase brannej
pohotovosti tátu,
x) poskytuje dotácie zo tátneho rozpoètu manaérovi
infratruktúry na prevádzku elezniènej infratruktúry pod¾a § 56 a 61,
y) poskytuje manaérovi infratruktúry úhrady na zabezpeèenie vyrovnaného hospodárenia vo výke fixných nákladov vynaloených na prevádzku elezniènej infratruktúry,
z) ude¾uje výnimku zo stavebno-technických poiadaviek na projektovanie, výstavbu a prevádzku dráh
a z technických podmienok na kontrukciu a prevádzku dráhových vozidiel.
(2) Ministerstvo veobecne záväznými predpismi
ustanoví
a) stavebno-technický poriadok dráh, v ktorom upraví
podrobnosti o stavebno-technických poiadavkách
na projektovanie dráh a na ich výstavbu a prevádzku, o technických parametroch dráh, o technicko-bezpeènostnej skúke stavieb a o skúobnej prevádzke, o vzájomnom styku dráh,
b) dopravný poriadok dráh, v ktorom upraví podrobnosti o prevádzkovaní jednotlivých druhov dráh
a ich súèastí, o prevádzkovaní dopravy na dráhach,
o prevádzke dráhových vozidiel, o technicko-bezpeènostnej skúke dráhových vozidiel, o technických
prehliadkach dráhových vozidiel, o zostavovaní cestovného poriadku,
c) pecifikáciu urèených technických zariadení a podrobnosti o overovaní a schva¾ovaní spôsobilosti urèených technických zariadení na prevádzku na dráhe, o poiadavkách na zaistenie bezpeènosti
prevádzky a obsluhy a pecifikácii urèených technických zariadení, o získavaní odbornej spôsobilosti
na èinnosti na urèených technických zariadeniach
a podrobnosti o vykonávaní urèených èinností,
d) rozsah a druhy lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyetrení, podrobnosti o odbornej príprave, overovaní odbornej spôsobilosti
osôb, skúobnej komisii a o druhu skúok a poiadavky na odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilos osôb vykonávajúcich èinnosti na dráhe,
e) podrobnosti o náleitostiach iadosti na zaèatie konania o povolenie na prevádzkovanie dráhy a náleitosti povolenia na prevádzkovanie dráhy,
f) náleitosti iadosti o dotáciu pod¾a § 61, metodológiu výpoètu nákladov a kalkuláciu a podrobnosti
o poskytovaní dotácie.
Úrad
§ 103
(1) Úrad je orgán tátnej správy s celotátnou pôsob-
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nosou so sídlom v Bratislave. Úrad môe zriaïova
mimo svoje sídlo stále alebo doèasné pracoviská.
(2) Úrad je
a) bezpeènostným orgánom pre eleznièné dráhy, peciálne dráhy a lanové dráhy a pre eleznièné vozidlá,
b) regulaèným orgánom pre eleznièné dráhy, peciálne dráhy a lanové dráhy,
c) vyetrovacím orgánom pre nehody a mimoriadne
udalosti, ku ktorým dolo na peciálnych dráhach
a lanových dráhach,
d) je peciálnym stavebným úradom pre stavby dráh
a ich súèastí a pre stavby v ochrannom pásme dráhy, ktoré slúia na prevádzku dráhy alebo na dopravu na dráhe, okrem mestských dráh,
e) je dotknutým orgánom v územnom konaní a v stavebnom konaní pre stavby v ochrannom pásme dráhy, ktoré neslúia na prevádzkovanie dráhy ani na
dopravu na dráhe, okrem mestských dráh,
f) vykonáva tátny odborný dozor vo veciach dráh, okrem mestských elektrièkových dráh a trolejbusových dráh (ïalej len mestská dráha), a vykonáva
tátny odborný technický dozor.
(3) Úrad ïalej
a) vydáva súhlas na vykonávanie èinností v ochrannom pásme dráhy, okrem mestských dráh,
b) vyjadruje sa v územnoplánovacích èinnostiach k zadaniu, ku konceptu a k návrhu územného plánu
regiónu z h¾adiska umiestnenia dráh v území, ich
napojení a kriovaní a ich technických a prevádzkových parametrov,
c) zisuje zdroje ohrozovania dráhy a jej súèastí a nariaïuje ich odstránenie, okrem mestských dráh,
d) rozhoduje o potrebe nového povolenia na uvedenie
subsystému do prevádzky po jeho modernizácii alebo obnove,
e) rozhoduje na návrh vlastníka o zruení vleèky alebo
peciálnej dráhy,
f) rozhoduje na návrh prevádzkovate¾a dráhy o názvoch staníc a zastávok a o ich zmenách, okrem názvov zastávok mestských dráh,
g) plní úlohy vyplývajúce z postavenia bezpeènostného
orgánu vo veciach urèených technických zariadení
a urèených èinností,
h) overuje a schva¾uje spôsobilos urèených technických zariadení a poveruje touto èinnosou právnickú osobu,
i) overuje splnenie poiadaviek na vykonávanie urèených èinností a poveruje touto èinnosou právnickú
osobu,
j) vydáva a odníma doklad o odbornej spôsobilosti na
revízie, inpekcie, skúky a obsluhu urèených technických zariadení v prevádzke na dráhe a na kontrolu èinností vo zváraní a nedetruktívnom skúaní,
k) overuje odbornú spôsobilos na vykonávanie èinností na urèených technických zariadeniach a poveruje overovaním právnickú osobu,
l) vydáva a zruuje povolenie na prevádzkovanie dráhy, okrem mestských dráh,
m) ustanovuje veobecne záväzným právnym predpisom regulaèný rámec, v ktorom vymedzí podrobnosti postupu pri urèovaní úhrad, rozsah a podrobnosti
uplatòovania princípov spoplatòovania elezniènej
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infratruktúry, rozsah a podrobnosti o urèovaní primeraného zisku a ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré sú vynaloené na prevádzku vlaku,
poveruje právnické osoby vzdelávaním a overovaním
odbornej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovate¾ov lanových dráh a dráhových podnikov na lanových dráhach,
vedie národný register vozidiel a register elezniènej
infratruktúry a vydáva potvrdenia o registrácii,
pride¾uje eleznièným vozidlám evidenèné èísla,
ukladá pokuty za priestupky a iné správne delikty
spáchané na eleznièných dráhach, na lanových
dráhach a na peciálnych dráhach,
vydáva a odníma preukaz ruòovodièa a preukaz na
riadenie chodu lanovej dráhy,
spolupracuje s bezpeènostnými orgánmi èlenských
tátov a s Európskou elezniènou agentúrou; v prípade prípravy európskej legislatívy konzultuje stanoviská s ministerstvom,
vydáva povolenia a dodatoèné povolenia na uvedenie
eleznièného vozidla do prevádzky,
schva¾uje, eviduje a vydáva potvrdenie o znaèke
vlastníka eleznièného vozidla,
urèuje veobecne záväzným právnym predpisom
úhrady za prístup k elezniènej infratruktúre v rozsahu minimálneho prístupového balíka a traového
prístupu k servisným zariadeniam pod¾a prílohy
è. 13 èasti B.

(4) Úrad kadoroène do 31. mája poskytuje Národnej
rade Slovenskej republiky správu o èinnosti a o hospodárení za uplynulý kalendárny rok.
(5) Vnútornú organizáciu úradu upravuje tatút,
ktorý na návrh predsedu úradu schva¾uje minister dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky
(ïalej len minister); tatút zverejòuje úrad vo vestníku ministerstva a na internetovej stránke úradu.
§ 104
(1) Úrad je rozpoètová organizácia napojená finanènými vzahmi na tátny rozpoèet prostredníctvom rozpoètovej kapitoly, ktorej správcom je ministerstvo.
(2) Na èele úradu je predseda úradu, ktorého do
funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva na návrh ministra vláda Slovenskej republiky
(3) Predseda úradu riadi úrad a zodpovedá za jeho
èinnos, koná ako tatutárny orgán vo vetkých veciach, podpisuje rozhodnutia a iné právne úkony
a schva¾uje organizaèný poriadok úradu.
(4) Predsedu úradu zastupuje poèas neprítomnosti
alebo nespôsobilosti na výkon funkcie podpredseda
úradu, ktorého vymenúva do funkcie a odvoláva z nej
minister na návrh predsedu úradu.
(5) Funkèné obdobie predsedu úradu a podpredsedu
úradu je es rokov odo dòa vymenovania do funkcie.
Tá istá osoba môe vykonáva tú istú funkciu najviac
dve po sebe nasledujúce funkèné obdobia.
(6) Predseda úradu a podpredseda úradu nesmú poèas výkonu funkcie
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a) vykonáva funkciu v politickej strane alebo v politickom hnutí, ani verejne pôsobi v ich prospech alebo
neprospech,
b) vykonáva funkciu v inom tátnom orgáne, by èlenom tatutárneho orgánu, ani èlenom v riadiacom,
dozornom alebo kontrolnom orgáne právnickej osoby,
c) by zamestnancom, spoloèníkom ani konate¾om
prevádzkovate¾a dráhy alebo dráhového podniku,
ani ma podiel na základnom imaní alebo podiel na
hlasovacích právach, ani pôsobi v ich prospech;
toto obmedzenie sa vzahuje aj na im blízke osoby.
(7) Výkon funkcie predsedu úradu a podpredsedu
úradu sa skonèí dòom
a) uplynutia funkèného obdobia,
b) vzdania sa funkcie,
c) úmrtia,
d) odvolania z funkcie,
e) straty bezúhonnosti,
f) pozbavenia alebo obmedzenia spôsobilosti na právne úkony.
(8) Predseda úradu sa môe vzda funkcie písomným
oznámením doruèeným predsedovi vlády Slovenskej
republiky a podpredseda úradu sa môe vzda funkcie
písomným oznámením doruèeným ministrovi.
(9) Predsedu úradu a podpredsedu úradu mono odvola z funkcie, ak
a) je v konflikte s obmedzeniami pod¾a odseku 6,
b) nezabezpeèuje, aby úrad riadne plnil úlohy pod¾a
tohto zákona,
c) nevykonáva funkciu najmenej es po sebe nasledujúcich mesiacov.
§ 105
Vyí územný celok
(1) Vyí územný celok ako prenesený výkon tátnej
správy
a) plní úlohy vyplývajúce z postavenia bezpeènostného
orgánu a regulaèného orgánu voèi prevádzkovate¾om mestských dráh,
b) plní úlohy vyplývajúce z postavenia vyetrovacieho
orgánu pre nehody a mimoriadne udalosti, ku ktorým dolo na mestských dráhach,
c) vykonáva pôsobnos peciálneho stavebného úradu
pre stavby mestských dráh a pre stavby v ich
ochrannom pásme, ktoré slúia prevádzke dráhy
alebo doprave na nej,
d) zisuje zdroje ohrozovania mestských dráh a nariaïuje ich odstránenie,
e) vykonáva tátny odborný dozor na mestských dráhach,
f) vydáva a zruuje povolenie na prevádzkovanie mestských dráh,
g) vydáva súhlas na èinnosti v ochrannom pásme
mestských dráh,
h) vydáva a odníma preukaz na vedenie dráhového vozidla mestskej dráhy,
i) rozhoduje o zruení mestskej dráhy,
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j) prejednáva
priestupky
pod¾a
stavebných
predpisov32) vo veciach stavby mestských dráh,
k) ukladá pokuty za priestupky pod¾a § 108 a za iné
správne delikty, ku ktorým dolo v mestských dráhach pod¾a § 109 a pod¾a stavebných predpisov.33)
(2) Miestne prísluným správnym orgánom je vyí
územný celok, v ktorého územnom obvode je mestská
dráha.
(3) Vyie územné celky sa vyjadrujú k návrhu cestovného poriadku siete z h¾adiska potrieb základnej dopravnej obslunosti regiónu.
tátny dozor
§ 106
(1) tátny dozor na dráhach sa vykonáva ako tátny
odborný dozor a ako tátny odborný technický dozor.
(2) Výkonom tátneho odborného dozoru sa zisuje,
èi
a) prevádzkovatelia dráh dodriavajú podmienky a plnia povinnosti pod¾a tohto zákona a vykonávacích
predpisov, najmä èi prevádzkujú dráhu pod¾a povolenia,
b) manaér infratruktúry a eleznièné podniky plnia
úlohy pod¾a národných bezpeènostných predpisov,
systému riadenia bezpeènosti, bezpeènostného
osvedèenia a bezpeènostného povolenia,
c) prevádzkovatelia dráh, dráhové podniky, odosielatelia a príjemcovia tovaru a iné osoby zúèastnené na
doprave na dráhe, na vykládke a nakládke tovaru,
na údrbe a opravách dráhových vozidiel plnia povinnosti pod¾a tohto zákona a národných bezpeènostných predpisov.
(3) Výkonom tátneho odborného technického dozoru sa zisuje, èi
a) urèené technické zariadenia spåòajú poiadavky na
technickú bezpeènos a èi sú spôsobilé na bezpeènú
prevádzku,
b) urèené èinnosti zabezpeèujú právnické osoby na základe a v rozsahu udeleného oprávnenia a
c) revízie, prehliadky, prekládky, skúky a obsluhu urèených technických zariadení v prevádzke, zapletanie a opravy oce¾ových lán a zalievanie lanových
koncoviek a spojok pouívaných na zariadeniach lanových dráh a kontrolu èinností vo zváraní a v nedetruktívnom skúaní vykonávajú fyzické osoby
s platným dokladom o odbornej spôsobilosti pod¾a
§ 18,
d) prevádzkovatelia urèených technických zariadení
dodriavajú podmienky na uvádzanie týchto zariadení do prevádzky a na prevádzku, obsluhu, údrbu
a opravy týchto zariadení a na overovanie spôsobilosti urèených technických zariadení.
32

)
)
34
)
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§ 107
(1) Ak ïalej nie je ustanovené inak, na výkon tátneho dozoru a na oprávnenia a povinnosti osôb poverených výkonom tátneho dozoru a kontrolovaných osôb
vykonávajúcich èinnosti, ktoré sú predmetom kontroly
(ïalej len kontrolovaná osoba), sa vzahujú základné
pravidlá kontrolnej èinnosti.34)
(2) tátny dozor vykonávajú zamestnanci ministerstva, úradu a vyieho územného celku, ktorým ministerstvo pod¾a § 102 ods. 1 písm. b) vydalo preukaz (ïalej len poverené osoby). Preukaz obsahuje údaje
o jeho drite¾ovi a o rozsahu poverenia.
(3) Poverené osoby sa pri výkone tátneho dozoru
preukazujú preukazom vydaným ministerstvom a sluobným preukazom; samostatné písomné poverenie na
vykonanie kontroly nie je potrebné. Na výkone tátneho dozoru sa nezúèastòujú ako prizvané osoby zamestnanci iných orgánov alebo právnických osôb.
(4) Osoba pod¾a odseku 1 je pri výkone tátneho dozoru oprávnená
a) vstupova na pozemky, do priestorov dráhy a jej súèastí a do dráhových vozidiel kontrolovanej osoby,
b) poadova od kontrolovanej osoby predloenie dokumentácie, dokladov, evidencií, odborných posudkov
a iných listín potrebných na preukázanie a posúdenie technickej bezpeènosti a spôsobilosti urèených
technických zariadení, bezpeènosti prevádzky dráhy a bezpeènosti dopravy na dráhe a vysvetlenia od
zamestnancov kontrolovanej osoby,
c) nazera do dokumentácie, dokladov a evidencií
a ostatných písomností pod¾a písmena b), robi si
z nich výpisy a poadova od kontrolovanej osoby
bezodplatné vyhotovenie kópií,
d) nariadi odstránenie zistených nedostatkov a na
tento úèel urèi primeranú lehotu,
e) bezplatne poui oznamovacie a telekomunikaèné
zariadenia a prostriedky informaènej technicky kontrolovanej osoby a poui bezplatnú prepravu vo verejnej osobnej doprave.
(5) Kontrolovaná osoba je povinná
a) umoni osobe pod¾a odseku 1 výkon tátneho dozoru a poskytnú jej súèinnos pod¾a odseku 4,
b) odstráni v urèenej lehote nedostatky nariadené poverenou osobou a ich odstránenie ohlási orgánu
tátneho dozoru.
(6) Ak osoba vykonávajúca tátny dozor zistí poruenie povinnosti alebo iný nedostatok v èinnosti kontrolovanej osoby, na mieste vypracuje protokol a s jeho obsahom oboznámi vedúceho kontrolovaného úseku.
Protokol doruèí kontrolovanej osobe a nariadi jej, aby
v urèenej lehote odstránila zistené poruenie povinnosti alebo zistený iný nedostatok.
(7) Poriadkovú pokutu35) mono uloi do 1000 eur;
v blokovom konaní do 100 eur.

105 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov.
106 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov.
8 a 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. v znení neskorích predpisov.
16 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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§ 108
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) vykonáva v ochrannom pásme elezniènej dráhy zakázanú alebo nepovolenú èinnos, alebo èinnos,
ktorá ohrozuje prevádzku dráhy alebo bezpeènos
a plynulos dopravy na dráhe,
b) vysadí, pestuje, neudriava alebo na výzvu bezpeènostného orgánu neokliesni alebo neodstráni v obvode dráhy stromy a kry, ktoré ohrozujú prevádzku
dráhy alebo bezpeènos a plynulos dopravy na dráhe,
c) pokodí teleso dráhy alebo súèas dráhy, alebo naruí funkciu oznamovacieho, zabezpeèovacieho alebo telekomunikaèného zariadenia dráhy,
d) vykonáva urèené èinnosti alebo iné èinnosti vyadujúce odbornú spôsobilos, zdravotnú spôsobilos
a psychickú spôsobilos bez potrebného platného
osvedèenia o tejto spôsobilosti, nemá pri kontrole takýto doklad pri sebe, alebo tieto èinnosti vykonáva
pod vplyvom látky zniujúcej zmyslovú schopnos
alebo pohybovú schopnos alebo v stave pracovnej
neschopnosti,
e) prechádza cez dráhu mimo urèeného priestoru priechodu alebo priecestia alebo vstúpi bez súhlasu prevádzkovate¾a dráhy na dráhu, do obvodu dráhy alebo do iného priestoru neprístupného verejnosti
oznaèenom zákazom vstupu,
f) vstupuje bez platného prepravného dokladu alebo
bez iného oprávnenia do priestorov na staniciach,
ktoré sú oznaèené zákazom vstupu bez platného
prepravného dokladu,
g) nerepektuje prevádzkové pravidlá v priestoroch
staníc a zastávok, najmä zákazy a príkazy prevádzkovate¾a dráhy, alebo pokyny oznaèených zamestnancov prevádzkovate¾a dráhy alebo elezniènej polície.
(2) Za priestupky pod¾a odseku 1 písm. a) a d) mono uloi pokutu do 1 000 eur, za priestupky pod¾a odseku 1 písm. e) a g) mono uloi pokutu do 300 eur.
(3) V blokovom konaní mono za priestupky pod¾a
odseku 1 písm. a) a b) a písm. e) a g) uloi pokutu do
50 eur; za priestupky pod¾a odseku 1 písm. c) a d) do
100 eur.
(4) Priestupky pod¾a odseku 1 prejednáva bezpeènostný orgán, ak nie je na ich prejednávanie prísluná
eleznièná polícia pod¾a osobitného predpisu.36)
(5) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzahuje
veobecný predpis o priestupkoch.36) Výnosy z pokút za
priestupky sú príjmom tátneho rozpoètu. Výnosy z pokút za priestupky, ktoré ukladá vyí územný celok, sú
príjmom rozpoètu vyieho územného celku.
§ 109
Iné správne delikty
(1) Bezpeènostný orgán uloí pokutu od 1 000 eur do
15 000 eur prevádzkovate¾ovi dráhy, ktorý
36
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a) nezabezpeèuje neruený a bezpeèný stav priechodného prierezu, najmä pádom stromov, kameòov
a pevných trakèných zariadení,
b) prevádzkuje dráhu bez zamestnávania zodpovedného zástupcu s odbornou kvalifikáciou, alebo bez
platného povolenia na prevádzkovanie dráhy,
c) jednotlivé èinnosti prevádzkovania dráhy nevykonávajú zamestnanci, ktorí spåòajú poiadavky odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na výkon práce,
d) neposkytol informácie a údaje potrebné na posúdenie rozvoja dopravy na dráhe, úrovne dopravných
sluieb a dodriavania národných bezpeènostných
predpisov a na vedenie evidencie a tatistiky,
e) nezabezpeèil úèas zamestnancov na prekolení alebo skúke alebo na lekárskych prehliadkach a psychologických vyetreniach,
f) pouíva v prevádzke dráhy urèené technické zariadenia nespôsobilé na prevádzku, alebo neplní urèené podmienky a poiadavky na zaistenie bezpeènosti
v prevádzke alebo nevykonáva údrbu a pravidelné
prehliadky a opravy,
g) prevádzkuje na dráhe dráhové vozidlo neschváleného typu alebo bez povolenia na prevádzku,
h) umoní, aby na dráhe viedol dráhové vozidlo zamestnanec bez platného preukazu na vedenie dráhového
vozidla a bez vodièského oprávnenia skupiny B alebo D, ak ide o vodièa elektrièky alebo trolejbusu, alebo bez preukazu ruòovodièa a osvedèenia pod¾a
osobitného predpisu,13) ak ide o ruòovodièa.
(2) Bezpeènostný orgán uloí pokuty od 800 eur do
10 000 eur vlastníkovi vleèky, ktorý neudriava odboèkovú výhybku na zaústení vleèky do elezniènej trate
v zhode s kontrukènými parametrami elezniènej trate alebo neumoní jej prevádzkovanie alebo údrbu
manaérovi infratruktúry.
(3) Bezpeènostný orgán uloí pokutu od 1 000 eur do
15 000 eur dráhovému podniku, ktorý
a) neposkytol informácie a údaje potrebné na posúdenie stavu bezpeènosti prevádzky na dráhe a dopravy
na dráhe, úrovne dopravných sluieb a dodriavania
národných bezpeènostných predpisov a na vedenie
evidencie a tatistiky,
b) nezabezpeèil úèas zamestnancov na prekolení alebo skúke alebo na lekárskych prehliadkach a psychologických vyetreniach,
c) pouíva v doprave na dráhe urèené technické zariadenia nespôsobilé na prevádzku, alebo neplní urèené podmienky a poiadavky na zaistenie bezpeènosti
v prevádzke,
d) pouije na dráhe dráhové vozidlo neschváleného
typu alebo bez povolenia na prevádzku,
e) umoní, aby dráhové vozidlo viedol zamestnanec bez
platného preukazu na vedenie dráhového vozidla
a bez vodièského oprávnenia skupiny B alebo D, ak
ide o vodièa elektrièky alebo trolejbusu, alebo bez
preukazu ruòovodièa a harmonizovaného doplnkového osvedèenia.
(4) Bezpeènostný orgán uloí pokutu od 500 eur do

) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
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4 000 eur prevádzkovate¾ovi urèeného technického zariadenia, ktorý
a) nezabezpeèí, aby èinnosti na urèených technických
zariadeniach vykonávali len osoby s platným dokladom o odbornej spôsobilosti,
b) umoní, aby urèené èinnosti vykonávali osoby bez
oprávnenia udeleného bezpeènostným orgánom,
c) neoznámil bezodkladne vznik mimoriadnej udalosti
a neprivolal záchranné zloky integrovaného záchranného systému,
d) nezabezpeèil miesto mimoriadnej udalosti pred inými osobami alebo nezachoval pôvodný stav do príchodu Policajného zboru alebo nezdokumentoval
pôvodný stav,
e) nevykonal vlastné zisovanie príèiny mimoriadnej
udalosti alebo neprijal potrebné opatrenia na prevenciu mimoriadnych udalostí alebo ich neoznámil
bezpeènostnému orgánu.
(5) Bezpeènostný orgán uloí pokutu od 1 000 eur do
15 000 eur vlastníkovi dráhy, ktorý neudriava trvalo
dráhu v prevádzkyschopnom stave, nestará sa o rozvoj
dráhy v súlade s technickým pokrokom a s poiadavkami na bezpeènos a plynulos dopravy na dráhe, ani nezabezpeèí prevádzkovanie dráhy inou osobou, ani ju
neponúkol na predaj.
(6) Bezpeènostný orgán uloí pokutu od 2 000 eur do
30 000 eur manaérovi infratruktúry, ktorý
a) nevytvoril alebo nepouíva systém riadenia bezpeènosti alebo jeho systém riadenia bezpeènosti nie je
v súlade s národnými bezpeènostnými predpismi
alebo s bezpeènostnými poiadavkami technických
pecifikácií interoperability, alebo neobsahuje minimálne bezpeènostné ciele a základné prvky uvedené
v prílohe è. 10 alebo neobsahuje opatrenia na zaruèenie bezpeèného riadenia chodu prevádzky elezniènej infratruktúry a dopravy na nej a kontrolu rizík,
b) pouije na eleznièných tratiach existujúceho eleznièného systému subsystém bez povolenia alebo dodatoèného povolenia bezpeènostného orgánu alebo
eleznièné vozidlo bez evidenèného èísla,
c) nepodal do 30. júna výroènú správu o bezpeènosti za
predchádzajúci kalendárny rok,
d) umoní prístup na sie elezniènému podniku bez
platného bezpeènostného osvedèenia,
e) neoznámil podstatné zmeny regulaèného rámca,
ktoré sú dôleité pre platnos bezpeènostného povolenia, alebo prevádzkuje elezniènú infratruktúru
bez platného bezpeènostného povolenia,
f) nezabezpeèil kolenie personálu na splnenie poiadaviek bezpeènostného povolenia alebo nediskriminaèný prístup eleznièných podnikov na takéto kolenie personálu.
(7) Bezpeènostný orgán uloí pokutu od 2 000 eur do
30 000 eur elezniènému podniku, ktorý
a) nevytvoril alebo nepouíva systém riadenia bezpeènosti alebo jeho systém riadenia bezpeènosti nie je
v súlade s národnými bezpeènostnými predpismi
alebo neobsahuje minimálne bezpeènostné ciele

b)

c)
d)
e)
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a základné prvky uvedené v prílohe è. 10 alebo neobsahuje opatrenia na zaruèenie bezpeèného
prevádzkovania elezniènej dopravy a kontrolu rizík,
pouije na eleznièných tratiach existujúceho eleznièného systému subsystém bez povolenia alebo dodatoèného povolenia bezpeènostného orgánu alebo
eleznièné vozidlo bez evidenèného èísla,
nepodal do 30. júna výroènú správu o bezpeènosti za
predchádzajúci kalendárny rok,
prevádzkuje elezniènú dopravu bez platného bezpeènostného osvedèenia,
nezabezpeèil kolenie personálu na splnenie poiadaviek bezpeènostného osvedèenia.

(8) Regulaèný orgán uloí pokutu od 800 eur do
10 000 eur prevádzkovate¾ovi dráhy, ktorý
a) nevydá alebo nezverejní v staniciach a na zastávkach cestovný poriadok alebo jeho zmenu,
b) neudriava poriadok, schodnos alebo èistotu v priestoroch staníc, zastávok a nástupí,
c) nezaviedol alebo neudriava informaèný systém potrebný na orientáciu osôb, vrátane zrakovo a sluchovo postihnutých osôb, v priestoroch staníc, zastávok
a nástupí alebo neposkytuje potrebné informácie
týkajúce sa prevádzky dráhy alebo osobnej dopravy
na dráhe,
d) nevykonal dostatoèné opatrenia na umonenie pouívania verejnej osobnej dopravy na dráhe osobám
s telesným postihnutím a osobám s detským koèíkom a zvieratami,
e) neposkytol v staniciach alebo v iných budovách
v obvode dráhy urèených na osobnú dopravu potrebné priestory pre dráhový podnik na zabezpeèenie riadneho chodu prevádzky verejnej osobnej dopravy a na poskytovanie sluieb cestujúcim,
f) neoznaèil zamestnancov, ktorí sú oprávnení v obvode dráhy dáva iným osobám pokyny súvisiace s prevádzkovaním dráhy alebo s dopravou na dráhe,
g) neoznaèil názvom prevádzkovanú stanicu alebo zastávku alebo neoznaèil smer chodu dráhových vozidiel,
h) neoznaèil piktogramom alebo slovným vyjadrením
priestory v obvode dráhy, ktoré nie sú prístupné verejnosti alebo v ktorých je pod¾a zákona zakázané
fajèenie a poívanie alkoholických nápojov,
i) neumonil a do vyèerpania kapacity dráhy za rovnakých a nediskriminaèných podmienok prístup na
dráhu vetkým iadate¾om, ktorí spåòajú poiadavky na uívanie dráhy; v elezniènej doprave iadate¾om s licenciou a bezpeènostným osvedèením,
j) bez váneho dôvodu zastavil alebo obmedzil dopravu
na dráhe alebo nezabezpeèil minimálny rozsah dopravy na dráhe poèas trajku zamestnancov,
k) nevypracoval alebo neudriava v aktuálnom stave
zoznam pracovných pozícií a èinností vyadujúcich
odbornú spôsobilos, zdravotnú spôsobilos a psychologickú spôsobilos alebo neurèil obsahové zameranie odbornej prípravy v poverenom vzdelávacom zariadení, alebo nezabezpeèil, aby sa
zamestnanci podrobili odbornej príprave a skúke
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na získanie dokladu o odbornej spôsobilosti alebo
pravidelných odborných kolení na udranie odbornej spôsobilosti.
(9) Regulaèný orgán uloí pokutu od 1 000 eur do
15 000 eur manaérovi infratruktúry alebo elezniènému podniku, ktorý
a) nevypracoval podnikate¾ský plán,
b) nespravuje náleite alebo neprevádzkuje elezniènú
infratruktúru, najmä nezabezpeèuje jej údrbu
a investície do jej modernizácie alebo významnej obnovy,
c) pride¾uje kapacitu infratruktúry diskriminaène
a nespravodlivo alebo v rozpore s rámcovými pravidlami urèenými regulaèným orgánom,
d) nevypracoval podmienky pouívania elezniènej siete, nepostupuje pod¾a nich alebo postupuje diskriminaène a nespravodlivo, èím spôsobuje nedostatky
v plánovaní medzinárodných vlakových trás, v podávaní a vybavovaní iadostí o pridelenie elezniènej
infratruktúry alebo v zostavovaní cestovného poriadku,
e) obmedzuje bez zákonného dôvodu alebo bez rozhodnutia regulaèného orgánu právo prístupu na elezniènú infratruktúru a k eleznièným slubám alebo
neumoòuje prístup k minimálnemu prístupovému
balíku a traovému prístupu k servisným zariadeniam,
f) nespolupracuje s manaérmi nadväzujúcich eleznièných infratruktúr pri pride¾ovaní kapacity na
viacerých eleznièných sieach, a tým sauje organizovanie medzinárodných vlakových trás,
g) nepostupuje pod¾a pravidiel zostavovania cestovného poriadku, najmä jeho prerokúvania a koordinácie, alebo nevyhlásil preaenú infratruktúru, nevypracoval kapacitnú analýzu a plán na zvýenie
kapacity infratruktúry,
h) nevypracoval havarijný plán na rieenie núdzových
situácií,
i) nedodriava rozhodnutia regulaèného orgánu.
(10) Vyetrovací orgán uloí pokutu od 1 000 eur do
15 000 eur prevádzkovate¾ovi dráhy a dráhovému podniku, ktorý
a) neposkytol vyetrovaciemu orgánu alebo policajnému orgánu technickú pomoc a informácie potrebné
na vyetrenie nehody alebo mimoriadnej udalosti,
b) nezisuje príèiny nehody alebo mimoriadnej udalosti alebo neoznámil vyetrovaciemu orgánu vánu nehodu alebo mimoriadnu udalos s následkami vánej nehody,
c) nevypracoval havarijný plán pre prípad nehody alebo mimoriadnej udalosti alebo nevydal vnútorný
predpis upravujúci postupy zisovania príèin nehôd
a mimoriadnych udalostí, spôsob ohlasovania ich
vzniku, úlohy organizaèných zloiek a dráhových
podnikov zúèastnených na zisovaní príèin,
d) nedbá o prevenciu vzniku nehôd pravidelným kolením zamestnancov.
(11) Vyetrovací orgán uloí pokutu od 800 eur do
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10 000 eur manaérovi infratruktúry a elezniènému
podniku, ktorý
a) neohlási okamite po zistení nehodu alebo mimoriadnu udalos koordinaènému stredisku integrovaného záchrannému systému a vyetrovaciemu orgánu,
b) nezaistil miesto nehody alebo mimoriadnej udalosti
pred inými osobami alebo menil pôvodný stav bez
váneho dôvodu alebo nezdokumentoval pôvodný
stav na mieste,
c) nevedie vlastné zisovanie príèin nehody alebo mimoriadnej udalosti alebo o prijatých opatreniach neinformuje vyetrovací orgán.
(12) Regulaèný orgán uloí pokutu od 1 000 eur do
15 000 eur manaérovi infratruktúry, ktorý
a) urèil úhradu mimo regulaèného rámca urèeného regulaèným orgánom,
b) nezabezpeèil, aby spoplatòovací systém bol zaloený
na rovnakých princípoch pre celú sie, alebo aby výsledok spoplatòovacieho reimu boli rovnocenné
a nediskriminaèné úhrady pre vetky eleznièné
podniky, ktoré zabezpeèujú dopravné sluby rovnakého druhu na podobnej èasti trhu elezniènej dopravy, a aby úhrady boli skutoène uplatòované v súlade s pravidlami urèenými v podmienkach
pouívania elezniènej siete,
c) neposkytol elezniènému podniku potrebné informácie o jednotlivých úhradách za poskytované sluby pod¾a prílohy è. 13 èasti B.
(13) Konanie o uloenie pokuty pod¾a odsekov 1 a 12
mono zaèa do iestich mesiacov odo dòa, keï sa
správny orgán o správnom delikte dozvedel, najneskôr
do troch rokov odo dòa, keï k správnemu deliktu dolo.
Ak ide o trvajúcu èinnos alebo opomenutie, lehota zaène plynú posledným dòom skonèenia trvajúcej èinnosti alebo opomenutia, ktorá je správnym deliktom.
(14) Správny orgán je pri urèení výky pokuty povinný zoh¾adni okolnosti, za ktorých k správnemu deliktu
dolo, najmä závanos následkov na prevádzku dráhy
a na dopravu na dráhe, na trvanie protiprávneho stavu,
ako aj na to, èi ide o opakované konanie alebo opomenutie. Ak ide o opakovaný správny delikt tej istej osoby
do dvoch rokov od právoplatnosti predchádzajúceho
rozhodnutia, mono uloi pokutu a do výky dvojnásobku sadzby pod¾a odsekov 1 a 12.
(15) Výnos pokút je príjmom tátneho rozpoètu. Ak
pokutu uloil vyí územný celok, je jej výnos príjmom
jeho rozpoètu.
SIEDMA ÈAS
SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ
A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
§ 110
Spoloèné ustanovenia
(1) Bezúhonným na úèely tohto zákona je ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný èin alebo za nedbanlivostný trestný èin, ktorého skutková
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podstata súvisí s výkonom funkcie alebo s prevádzkou
dráhy, s dopravou na dráhe, s vedením dráhového vozidla alebo s daòovými a poplatkovými povinnosami
voèi verejnému rozpoètu, alebo uloený trest bol zahladený, alebo komu nebol právoplatne uloený v trestnom konaní trest zákazu èinnosti alebo v priestupkovom konaní sankcia zákazu èinnosti alebo u uplynula
lehota zákazu. Bezúhonnos sa preukazuje výpisom
z registra trestov, ktorý nie je starí ako tri mesiace.
(2) Èlenským tátom sa na úèely tohto zákona rozumie
a) èlenský tát Európskej únie okrem Cyperskej republiky a Maltskej republiky,
b) tát, ktorý je zmluvnou stranou Zmluvy o Európskom hospodárskom priestore, okrem Islandskej republiky, a
c) vajèiarska konfederácia.
(3) Ak to nevyluèuje povaha veci a ak osobitný zákon
neustanovuje inak,36) ustanovenia druhej èasti o vyetrovaní nehôd a mimoriadnych udalostí v existujúcom
elezniènom systéme sa primerane pouijú aj na vyetrovanie nehôd a mimoriadnych udalostí, ku ktorým dolo na dráhach mimo existujúceho eleznièného systému, a mimoriadnych udalostí v prevádzke urèených
technických zariadení pod¾a prvej èasti.
§ 111
Procesné ustanovenia
(1) Ak ïalej nie je ustanovené inak, na konania pod¾a
tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní. Veobecný predpis o správnom konaní sa
nevzahuje na postupy manaéra infratruktúry pri
pride¾ovaní kapacity infratruktúry, pri príprave cestovného poriadku siete, pri príprave podmienok pouívaní siete.
(2) Ak v tomto zákone nie je ustanovená iná lehota na
rozhodnutie, lehota na rozhodnutie je 60 dní odo dòa
zaèatia konania na návrh. Ak je v konaní potrebné na
získanie podkladu na rozhodnutie obstara znalecký
posudok, vykona skúku subsystému, komponentu
alebo analýzu vzorky trosiek alebo vraku dráhového vozidla, vykona tátny dozor alebo vyetrovanie, èas potrebný na ich získanie alebo vykonanie sa do tejto lehoty nezaráta.
(3) Proti rozhodnutiam úradu mono poda rozklad;
to neplatí, ak ide o rozhodnutie úradu ako peciálneho
stavebného úradu. O rozklade rozhoduje predseda úradu na návrh ním zriadenej osobitnej komisie.
§ 112
Prechodné ustanovenia
(1) Úradom pod¾a tohto zákona je Úrad pre reguláciu
elezniènej dopravy zriadený pod¾a doterajích predpisov.
(2) Funkèné obdobie predsedu úradu a podpredsedu
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úradu uplynie uplynutím obdobia, na ktoré boli vymenovaní pod¾a doterajích predpisov.
(3) Povolenia na prevádzkovanie dráhy, bezpeènostné povolenia, bezpeènostné osvedèenia a iné právoplatné rozhodnutia a cenové výnosy, ako aj vetky druhy
preukazov, osvedèení a iných obdobných dokladov vydané pod¾a doterajích predpisov zostávajú v platnosti
a do uplynutia ich platnosti, alebo do ich zruenia
v konaniach pod¾a tohto zákona.
(4) Konania zaèaté pod¾a doterajích predpisov sa
dokonèia pod¾a tohto zákona. V konaní o priestupku
alebo o inom správnom delikte mono uloi len sankciu v sume, ktorú pripúajú predpisy v èase spáchania
priestupku alebo iného správneho deliktu prepoèítané
na eurá pod¾a konverzného kurzu.
(5) Úhrady manaérovi infratruktúry na zabezpeèenie vyrovnaného hospodárenia vo výke fixných nákladov vynaloených na prevádzku elezniènej infratruktúry poskytuje ministerstvo do 31. decembra 2011 len
do výky schválenej na tento úèel v zákone o tátnom
rozpoète na prísluný rozpoètový rok.
(6) Úhrady za prístup a pouívanie elezniènej infratruktúry a za sluby poskytované v minimálnom prístupovom balíku a traovom prístupe k servisným zariadeniam a poskytovanie sluieb pod¾a prílohy è. 13
èasti B prvého a druhého bodu pod¾a § 53 sa urèujú od
1. januára 2011; dovtedy sa postupuje pod¾a cenových
predpisov o regulácii cien za pouívanie elezniènej dopravnej cesty vo vnútrotátnej doprave osôb a nákladov v znení platnom k 1. januáru 2010.
§ 113
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe è. 15.
§ 114
Zruovacie ustanovenia
Zruujú sa:
1. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona
è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení
zákona è. 58/1997 Z. z., zákona è. 260/2001 Z. z.,
zákona è. 416/2001 Z. z., zákona è. 114/2004 Z. z.,
zákona è. 725/2004 Z. z., zákona è. 109/2005 Z. z.,
zákona è. 466/2005 Z. z., zákona è. 479/2005 Z. z.,
zákona è. 1/2007 Z. z., zákona è. 109/2007 Z. z.
a zákona è. 330/2007 Z. z.
2. Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 594/2006
Z. z. o technických poiadavkách interoperability
systému transeurópskych vysokorýchlostných elezníc v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 619/2007 Z. z.
3. Vyhláka
Federálneho
ministerstva
dopravy
è. 61/1982 Zb. o urèených technických zariadeniach.
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4. Vyhláka
Federálneho
ministerstva
dopravy
è. 72/1984 Zb. o podmienkach spôsobilosti kontejnerov ISO radu 1 na bezpeènú a plynulú prevádzku.
5. Vyhláka
Federálneho
ministerstva
dopravy
è. 7/1988 Zb. o kriovaní pozemných komunikácií
s dráhami na úrovni ko¾ají.
6. Vyhláka
Federálneho
ministerstva
dopravy
è. 38/1990 Zb., ktorou sa ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie bezpeènej a plynulej prevádzky
zdvíhacích zariadení pre manipuláciu s kontejnermi
ISO radu 1.
7. Vyhláka Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky è. 249/1997 Z. z. o vzore
na vyhotovenie prepravného poriadku na dráhach.
8. Vyhláka Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky è. 250/1997 Z. z., ktorou
sa vydáva dopravný poriadok dráh.
9. Vyhláka Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky è. 113/1999 Z. z. o vystrojení a oznaèení zamestnancov prevádzkovate¾a
dráhy a prevádzkovate¾a dopravy na dráhe.
10. Vyhláka Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky è. 499/2007 Z. z. o zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti osôb
pri prevádzkovaní dráhy a prevádzkovaní dopravy
na dráhe.
11. Úprava
Federálneho
ministerstva
dopravy
è. 19 239/74 zo 17. júla 1974 o lehotách dozornej
èinnosti tátneho odborného technického dozoru
(registrovaná v èiastke 15/1974 Zb.).
12. Úprava
Federálneho
ministerstva
dopravy
è. 26 049/76 z 29. decembra 1976, ktorou sa vydáva
Skúobný poriadok pre vodièov, sprievodcov, dispeèerov, výpravcov a pracovníkov prepravnej kontroly
mestskej hromadnej prepravy (registrovaná v èiastke 8/1977 Zb.) v znení úpravy Federálneho ministerstva
dopravy
z
12.
februára
1982
è. 7129/1982-025 (registrovanej v èiastke
9/1982 Zb.).
13. Úprava
Federálneho
ministerstva
dopravy
è. 19 022/1978 z 25. septembra 1978 o odbornej
spôsobilosti v elektrotechnike na dráhach (registrovaná v èiastke 32/1978 Zb.).
14. Úprava
Federálneho
ministerstva
dopravy
è. 9737/84-025 z 8. októbra 1984 o prepravách vojenských kontajnerových zásielok (registrovaná
v èiastke 22/1984 Zb.).
15. Úprava
Federálneho
ministerstva
dopravy
è. 5095/85-ÚÚZ z 20. júna 1985, ktorou sa vydávajú smernice o zdravotnej spôsobilosti pracovníkov
na
elezniciach
(registrovaná
v
èiastke
16/1985 Zb.).
16. Úprava
Federálneho
ministerstva
dopravy
è. 8969/1985-025 zo 4. decembra 1985, ktorou sa
urèujú niektoré podmienky výkonu tátneho odborného technického dozoru na zaistenie bezpeènosti
kontajnerov ISO radu 1 v prevádzke (registrovaná
v èiastke 24/1985 Zb.).
17. Úprava Federálneho ministerstva è. 25 188/76-025
o Pravidlách technickej prevádzky elezníc (registrovaná v èiastke 3/1977 Zb.).
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18. Úprava
Federálneho
ministerstva
dopravy
è. 25 110/77-025 o pravidlách technickej prevádzky
lanových dráh (registrovaná v èiastke 11/1978 Zb.).
19. Úprava
Federálneho
ministerstva
dopravy
è. 16 349/79 o pravidlách technickej prevádzky vleèiek (registrovaná v èiastke 27/1979 Zb.).
20. Výnos Úradu pre reguláciu elezniènej dopravy
è. 654/2005 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v elezniènej doprave.
21. Pravidlá technickej prevádzky mestských dráh vydané Ministerstvom dopravy (registrované v èiastke
25/1970 Zb.) v znení úpravy è. 10461/70-SMD vydanej Ministerstvom dopravy, v znení úpravy
è. 8632/72-25 vydanej Federálnym ministerstvom
dopravy (registrovanej v èiastke 7/1972 Zb.) a úpravy è. 12445/77 vydanej Federálnym ministerstvom
dopravy (registrovanej v èiastke 12/1977 Zb.).
Èl. II
Zákon è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady è. 139/1982 Zb., zákona
è. 103/1990 Zb., zákona è. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 199/1995
Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 286/1996 Z. z., zákona è. 229/1997 Z. z., zákona
è. 175/1999 Z. z., zákona è. 237/2000 Z. z., zákona
è. 416/2001 Z. z., zákona è. 553/2001 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 217/2002
Z. z., zákona è. 103/2003 Z. z., zákona è. 245/2003
Z. z., zákona è. 417/2003 Z. z., zákona è. 608/2003
Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona è. 290/2005
Z. z., zákona è. 479/2005 Z. z., zákona è. 24/2006 Z. z.,
zákona è. 218/2007 Z. z., zákona è. 540/2008 Z. z.
a zákona è. 66/2009 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 108 ods. 2 písmeno l) znie:
l) stavby dráhy a jej súèastí a stavby v ochrannom pásme dráhy, ktoré slúia prevádzke dráhy alebo doprave na dráhe, na úèely prístupu k dráhe alebo k jej súèasti alebo na úèel zabezpeèenia prevádzky dráhy
alebo dopravy na dráhe,10h).
Poznámka pod èiarou k odkazu 10h znie:

10h) § 11 zákona è. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov..

2. V § 126 ods. 1 sa za slovo dráhach vkladajú slová
a o doprave na dráhach.
Èl. III
Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej
rady è. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z., zákona Národ-
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nej rady Slovenskej republiky è. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 249/1994
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 207/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 265/1995 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 285/1995 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 168/1996 Z. z., zákona è. 143/1998 Z. z.,
nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 319/1998 Z. z., zákona è. 298/1999 Z. z., zákona
è. 313/1999 Z. z., zákona è. 195/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 367/2000 Z. z., zákona
è. 122/2001 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 253/2001 Z. z., zákona è. 441/2001 Z. z., zákona
è. 490/2001 Z. z., zákona è. 507/2001 Z. z., zákona
è. 139/2002 Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 430/2003 Z. z., zákona
è. 510/2003 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona
è. 534/2003 Z. z., zákona è. 364/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 570/2005 Z. z., zákona è. 650/2005 Z. z., zákona
è. 211/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z., zákona
è. 250/2007 Z. z., zákona è. 547/2007 Z. z., zákona
è. 666/2007 Z. z., zákona è. 86/2008 Z. z., zákona
è. 245/2008 Z. z., zákona è. 298/2008 Z. z., zákona
è. 445/2008 Z. z., zákona è. 479/2008 Z. z., zákona
è. 491/2008 Z. z., zákona è. 8/2009 Z. z., zákona
è. 70/2009 Z. z., zákona è. 72/2009 Z. z., zákona
è. 191/2009 Z. z., zákona è. 206/2009 Z. z., zákona
è. 387/2009 Z. z. a zákona è. 465/2009 Z. z. sa mení
takto:
1. § 23 sa vypúa.
2. V § 52 písm. c) sa slová predpisov o bezpeènosti
nahrádzajú slovami predpisov o eleznièných dráhach
a o bezpeènosti.
Èl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona
è. 1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona
è. 3/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 468/2000 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 118/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 237/2002 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 457/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 477/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 217/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 450/2003 Z. z., zákona
è. 469/2003 Z. z., zákona è. 583/2003 Z. z., zákona
è. 5/2004 Z. z., zákona è. 199/2004 Z. z., zákona
è. 204/2004 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona

è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
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382/2004 Z. z., zákona è. 434/2004 Z. z.,
533/2004 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z.,
572/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z.,
581/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z.,
653/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z.,
725/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z.,
8/2005 Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z.,
93/2005 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z.,
308/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z.,
341/2005 Z. z., zákona è. 342/2005 Z. z.,
473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z.,
538/2005 Z. z., zákona è. 558/2005 Z. z.,
572/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z.,
610/2005 Z. z., zákona è. 14/2006 Z. z.,
15/2006 Z. z., zákona è. 24/2006 Z. z.,
117/2006 Z. z., zákona è. 124/2006 Z. z.,
126/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z.,
342/2006 Z. z., zákona è. 672/2006 Z. z.,
693/2006 Z. z., zákona è. 21/2007 Z. z.,
43/2007 Z. z., zákona è. 95/2007 Z. z.,
193/2007 Z. z., zákona è. 220/2007 Z. z.,
279/2007 Z. z., zákona è. 295/2007 Z. z.,
309/2007 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z.,
343/2007 Z. z., zákona è. 344/2007 Z. z.,
355/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z.,
359/2007 Z. z., zákona è. 460/2007 Z. z.,
517/2007 Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z.,
548/2007 Z. z., zákona è. 571/2007 Z. z.,
577/2007 Z. z., zákona è. 647/2007 Z. z.,
661/2007 Z. z., zákona è. 92/2008 Z. z.,
112/2008 Z. z., zákona è. 167/2008 Z. z.,
214/2008 Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z.,
405/2008 Z. z., zákona è. 408/2008 Z. z.,
451/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z.,
495/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z.,
8/2009 Z. z., zákona è. 45/2009 Z. z.,
188/2009 Z. z., zákona è. 191/2009 Z. z.,
274/2009 Z. z., zákona è. 292/2009 Z. z.,
304/2009 Z. z., zákona è. 305/2009 Z .z.,
307/2009 Z. z., zákona è. 465/2009 Z. z. a
478/2009 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

1. V prílohe poloke 70 sa pripájajú písmená i) a j),
ktoré znejú:
i) Povolenie skúky ko¾ajového vozidla
pre eleznièné dráhy poèas chodu (jazdy) .....15 eur;
j) Vydanie druhého originálu dokladu
o schválení typu pod¾a písmen a) a h) ..........7 eur..
2. V prílohe poloke 71 sa pripájajú písmená e) a o),
ktoré znejú:
e) Pridelenie skratky vlastníka eleznièného
vozidla ...................................................115 eur;
f) Zmena registraèných údajov vlastníka
eleznièného vozidla ................................ 40 eur;
g) Zruenie skratky vlastníka eleznièného
vozidla .....................................................20 eur;
h) Povolenie na uvedenie dráhového vozidla
do prevádzky ............................................40 eur;
i) Zmena povolenia na uvedenie dráhového
vozidla do prevádzky ..................................15 eur;
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j) Pridelenie evidenèného èísla
elezniènému vozidlu ...............................40 eur;
k) Zmena alebo zruenie evidenèného èísla
eleznièného vozidla .................................15 eur;
l) Zaevidovanie eleznièného vozidla
do národného registra
eleznièných vozidiel ............................... 40 eur;
m) Dodatoèné povolenie na uvedenie
eleznièného vozidla do prevádzky, ktoré
má povolenie na uvedenie do prevádzky
v elezniènom systéme vydané v inom
èlenskom táte ........................................ 65 eur;
n) Zmena alebo zruenie dodatoèného
povolenia pod¾a písmena m) ......................20 eur;
o) Vydanie duplikátu dokladu pod¾a
písmen e) a k) a písmen m) a n) ................... 7 eur..
3. V prílohe poloke 75 písm. c) sa slová dopravcu
na celotátnej alebo regionálnej dráhe nahrádzajú slovami eleznièný podnik.
4. V prílohe poloke 75 sa pripájajú písmená d) a i),
ktoré znejú:
d) Vydanie bezpeènostného povolenia
pre manaéra infratruktúry ...................200 eur;
e) Zmena alebo zruenie bezpeènostného
osvedèenia pod¾a písmena c), alebo
bezpeènostného povolenia pod¾a
písmena d) ..............................................15 eur;
f) Vydanie preukazu ruòovodièa ..................30 eur;
g) Zmena alebo zruenie preukazu
ruòovodièa pod¾a písmena f) ...................15 eur;
i) Vydanie duplikátu pod¾a
písmen c) a g) ...........................................7 eur..
5. V prílohe poloke 89 písmená a) a b) znejú:
a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie
1. elezniènej trate ................................500 eur;
2. peciálnej dráhy, lanovej dráhy .........500 eur;
3. elektrièkovej dráhy, trolejbusovej
dráhy a siete týchto dráh ..................500 eur;
4. vleèky ...............................................200 eur;
b) Udelenie licencie na prevádzkovanie dopravy
1. na eleznièných tratiach ...................500 eur;
2. na peciálnej dráhe, lanovej dráhe .....300 eur;
3. na sieti elektrièkových dráh
a trolejbusových dráh ........................300 eur;
4. na jednej linke elektrièkovej dráhy
alebo trolejbusovej dráhy ..................100 eur..
Èl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona è. 196/2000
Z. z., zákona è. 276/2001 Z. z., zákona è. 436/2002
Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona è. 520/2003
Z. z., zákona è. 523/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z.,
zákona è. 117/2006 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona è. 382/2008 Z. z. a zákona è. 488/2009 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 3 sa pred slová a medzinárodné tarify
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vkladajú slová základné cestovné a osobitné cestovné
za dopravné sluby vykonávané na základe zmluvy
o dopravných slubách vo verejnom záujme v elezniènej doprave,.
2. Poznámka pod èiarou k odkazu 1sa dopåòa citáciou zákon è. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach,
zákon è. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov..
3. V § 4a ods. 2 písm. e) sa vypúajú slová za prevádzkovanie dopravy na elezniènej dráhe7a), ako aj
odkaz a poznámka pod èiarou 7a.
4. V poznámke pod èiarou k odkazu 18a sa vypúa
citácia: Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 164/1996 Z. z. v znení neskorích predpisov..
5. V § 23e ods. 1 a 2 sa slová skonèenia obdobia povinného vykonávania duálneho zobrazovania cien22)
nahrádzajú slovami 31. decembra 2010 a v odseku 1
sa slová písm. b) a c) nahrádzajú slovami písm. b), c)
a f)..
Poznámka pod èiarou k odkazu 22 sa vypúa.
6. Za § 23e sa vkladá § 23f, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 23f
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2010
(1) Konania o poruení cenovej disciplíny zaèaté pred
1. januárom 2010 dokonèia cenové kontrolné orgány
v rozsahu svojej pôsobnosti pod¾a tohto zákona pod¾a
doterajích predpisov.
(2) Cenové kontrolné orgány vykonávajú od 1. januára 2010 kontrolu v rozsahu kompetencií ustanovených v § 20 ods. 3 a 6 a § 23e a pod¾a § 11 ods. 2 aj za
obdobie pred 1. januárom 2010..
Èl. VI
Zákon è. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 37/2002 Z. z., zákona è. 136/2004 Z. z.,
zákona è. 544/2004 Z. z., zákona è. 479/2005 Z. z., zákona è. 11/2006 Z. z. a zákona è. 278/2009 Z. z. sa dopåòa takto:
Za § 56 sa vkladá § 56a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 56a
Poskytovanie dotácií v oblasti civilného letectva
(1) Ministerstvo môe na základe písomnej iadosti
letiskovej spoloènosti alebo poskytovate¾a leteckých
navigaèných sluieb poskytnú dotáciu na úèely bezpeènej prevádzky, správy, údrby a investícií do letiskovej infratruktúry, bezpeènostnej ochrany letísk
a riadenia a vybavenia letov oslobodených od odplát, ak
tým nebudú dotknuté pravidlá poskytovania tátnej
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pomoci pod¾a osobitného predpisu.14a) Na poskytovanie
dotácií sa vzahuje osobitný predpis.14b)
(2) Po schválení iadosti o dotáciu ministerstvo dotáciu poskytne na základe zmluvy o poskytnutí dotácie
uzatvorenej medzi ministerstvom a prijímate¾om dotácie.
(3) Podrobnosti o poskytovaní dotácií a náleitostiach iadosti a zmluvy o poskytnutí dotácie ustanoví
veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo..
Poznámky pod èiarou k odkazom 14a a 14b znejú:
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14a) Èl. 87 a 89 Zmluvy o zaloení Európskeho spoloèenstva
v platnom znení.
Zákon è. 231/1999 Z. z. o tátnej pomoci v znení neskorích
predpisov.
14b
) § 8a zákona è. 523/2004 Z. z. v znení zákona è. 383/2008
Z. z..

Èl. VII
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2010
okrem èlánku I § 114 dvadsiateho bodu, ktorý nadobúda úèinnos 1. januára 2011.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 513/2009 Z. z.

SUBSYSTÉMY
1. Zoznam subsystémov
eleznièný systém sa èlení na tieto subsystémy:
1.1 v trukturálnej oblasti
a) na elezniènú infratruktúru,
b) na energie,
c) na systém riadenie-zabezpeèenie a návestenie,
d) na vozidlový park eleznièných vozidiel;
1.2 vo funkènej oblasti
a) na prevádzku a riadenie dopravy,
b) na údrbu a
c) na telematické aplikácie v osobnej doprave a v nákladnej doprave.
2. Opis subsystémov
Zoznam komponentov a aspektov týkajúcich sa interoperability vyplynie pre kadý subsystém z technickej pecifikácie interoperability. Bez oh¾adu na to, v akom poradí budú komponenty a aspekty uvedené v technickej pecifikácii interoperability, subsystémy zahàòajú najmä:
2.1 elezniènú infratruktúru  eleznièné trate, výhybky, ininierske stavby (najmä mosty a tunely), pridruenú
infratruktúru stanice (najmä nástupitia, prístupové zóny vrátane potrieb osôb so zníenou pohyblivosou),
bezpeènostné zariadenia a ochranné zariadenia.
2.2 Energiu  elektrifikaèný systém, vrátane nadzemného vedenia a vo vlaku umiestnenej súèasti zariadenia na
meranie elektrickej spotreby.
2.3 Systém riadenie-zabezpeèenie a návestenie  vetky zariadenia potrebné na zaistenie bezpeènosti a riadenia
pohybu vlakov schválených na prevádzku v elezniènej infratruktúre.
2.4 Prevádzku a riadenie dopravy  postupy a zariadenia umoòujúce koherentnú prevádzku rôznych trukturálnych subsystémov tak poèas benej prevádzky, ako aj poèas mimoriadnej prevádzky, vrátane zostavovania
a riadenia vlakov, plánovania a riadenia elezniènej dopravy.
Na prevádzkovanie cezhraniènej elezniènej dopravy sa môe vyadova odborná kvalifikácia.
2.5 Vozidlový park  truktúra, systém riadenia a zabezpeèenia pre vetky vlakové zariadenia, zariadenia zberaèov
prúdu, trakèné jednotky a jednotky na premenu energie, brzdové zariadenia, ahadlové mechanizmy, pojazdné
zariadenia (najmä podvozky a nápravy) a zavesenia, dvere, rozhrania èlovek/stroj (vodiè, vlakový personál
a cestujúci, vrátane potrieb pre osoby so zníenou pohyblivosou), pasívne a aktívne bezpeènostné zariadenia
a potreby pre zdravie cestujúcich a vlakového personálu.
2.6 Údrba  postupy a s nimi súvisiace zariadenia, logistické strediská pre údrbárske práce a rezervy, ktoré
umonia vykonáva povinnú nápravnú a preventívnu údrbu s cie¾om zabezpeèi interoperabilitu v urèenej
èasti siete a zaruèi poadovanú výkonnos.
2.7 Telematické aplikácie  v súlade s èlenením systému transeurópskych elezníc tento subsystém tvoria
a) aplikácie v osobnej doprave, vrátane systémov poskytujúcich cestujúcim informácie pred cestou a poèas
cesty, systémov rezervácie a platenia, manamentu batoiny a manamentu spojení medzi vlakmi a ostatnými druhmi dopravy,
b) aplikácie v nákladnej doprave, vrátane informaèných systémov (najmä monitorovania nákladu a vlakov v reálnom èase), systémov zoraïovania (zriaïovania a rozraïovania), systémov rezervácie, platenia a fakturácie,
riadenia nadväzností s ostatnými druhmi dopravy a vypracúvania elektronických sprievodných dokladov.
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Príloha è. 2
k zákonu è. 513/2009 Z. z.

SYSTÉM TRANSEURÓPSKYCH ELEZNÍC
1. Systém transeurópskych konvenèných elezníc urèený v rozhodnutí Komisie (ES) è. 1692/96/ES
1.1 Sie  eleznièná infratruktúra na konvenèných eleznièných tratiach transeurópskej dopravnej siete sa èlení
na
a) eleznièné trate urèené na verejnú osobnú dopravu,
b) eleznièné trate urèené na zmieanú dopravu (osobnú dopravu a nákladnú dopravu),
c) eleznièné trate peciálne projektované alebo zmodernizované pre nákladnú dopravu,
d) uzly verejnej osobnej dopravy,
e) uzly nákladnej dopravy, vrátane prekladísk kombinovanej dopravy a intermodálnych terminálov a
f) spojovacie eleznièné trate medzi prvkami uvedenými v písmenách a) a e).
eleznièná infratruktúra na konvenèných eleznièných tratiach zahàòa eleznièné trate vybudované na rýchlos najviac 200 km/hod.
Táto sie zahàòa systémy riadenia dopravy, systémy urèovania polohy a navigaèné systémy, technické zariadenia na spracúvanie údajov a telekomunikaèné zariadenia urèené pre dia¾kovú osobnú dopravu a pre nákladnú
dopravu, aby bola zaruèená bezpeèná a vyváená prevádzka celej siete a efektívne riadenie dopravy.
1.2 eleznièné vozidlá  systém zahàòa vetky eleznièné vozidlá, ktoré sú spôsobilé premáva na celej transeurópskej konvenènej elezniènej sieti alebo na jej èasti, vrátane motorových a elektrických vlakov, dieselových
a elektrických ruòov a iných hnacích eleznièných vozidiel, osobných vozòov a nákladných vozòov, vrátane
vozòov na prepravu nákladných automobilov. Zahrnuté medzi ne môu by mobilné zariadenia na výstavbu
a údrbu elezniènej infratruktúry.
Vetky uvedené eleznièné vozidlá mono èleni na vozidlá pre medzinárodnú dopravu a na vozidlá pre vnútrotátnu dopravu.
2. Systém transeurópskych vysokorýchlostných elezníc urèený v rozhodnutí Komisie (ES) è. 1692/96/ES
2.1 Sie  eleznièná infratruktúra na vysokorýchlostných eleznièných tratiach transeurópskej dopravnej siete
zahàòa
a) peciálne vybudované vysokorýchlostné eleznièné trate na rýchlosti, ktoré sa rovnajú alebo sú vyie ako
250 km/hod.,
b) peciálne modernizované vysokorýchlostné eleznièné trate na vysoké rýchlosti umoòujúce rýchlos nad
200 km/hod.,
c) peciálne modernizované vysokorýchlostné eleznièné trate, ktoré majú osobitné vlastnosti v dôsledku topografických, reliéfových alebo urbanistických stavebných prekáok, ktorým sa musí rýchlos pod¾a okolností prispôsobova.
Medzi eleznièné trate uvedené v písmene c) patria aj prepájacie eleznièné trate medzi vysokorýchlostnými
a konvenènými sieami, eleznièné trate prechádzajúce stanicami, prístupy k terminálom a depám a iné eleznièné trate, po ktorých premáva vysokorýchlostný vozový park konvenènou rýchlosou.
Táto sie zahàòa systémy riadenia dopravy, systémy urèovania polohy a navigaèné systémy, technické zariadenia na spracovanie údajov a telekomunikaèné zariadenia urèené pre dopravu na týchto eleznièných tratiach,
aby bola zaruèená bezpeèná a vyváená prevádzka celej siete a efektívne riadenie dopravy.
2.2 eleznièné vozidlá  systém zahàòa eleznièné vozidlá urèené na prevádzku
a) buï pri rýchlosti aspoò 250 km/hod. na peciálne vybudovaných vysokorýchlostných eleznièných tratiach, prièom za vhodných okolností môe dosahova rýchlos nad 300 km/hod.,
b) alebo pri rýchlostiach od 200 km/hod. na eleznièných tratiach uvedených v bode 2.1, ak sú kompatibilné
s výkonnostnými úrovòami týchto tratí.
Okrem toho eleznièné vozidlá urèené na prevádzku pri maximálnej rýchlosti niej ako 200 km/hod., ktoré
pravdepodobne budú jazdi v celej transeurópskej vysokorýchlostnej sieti alebo v jej èasti, musia spåòa poiadavky, ktoré zaisujú bezpeènú prevádzku v tejto sieti, ak je to v súlade s výkonnostnými úrovòami tejto siete.
Technické pecifikácie interoperability pre konvenèné eleznièné vozidlá preto pecifikujú aj poiadavky na
bezpeènú prevádzku konvenèných eleznièných vozidiel na vysokorýchlostných tratiach.
3. Zluèite¾nos eleznièného systému
Kvalita elezniènej dopravy závisí okrem iného od dokonalej zluèite¾nosti medzi charakteristikami siete v najirom zmysle slova, t. j. pevnými èasami vetkých prísluných subsystémov, a charakteristikami eleznièných vozi-
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diel, vrátane palubných prvkov vetkých prísluných subsystémov. Úrovne výkonu, bezpeènosti, kvality dopravných
sluieb a nákladov závisia od zluèite¾nosti eleznièného systému.
4. Rozírenie rozsahu pôsobnosti
4.1 Podkategórie siete a eleznièných vozidiel. Rozsah pôsobnosti technických pecifikácií interoperability sa postupne rozíri na celý existujúci eleznièný systém. V záujme zabezpeèenia nákladovo efektívnej interoperability sa pod¾a potreby vytvoria ïalie podkategórie sietí a eleznièných vozidiel uvedených v tejto prílohe. Ak to
bude nevyhnutné, môu sa funkèné a technické pecifikácie odliova pod¾a podkategórií sietí.
4.2 Vymedzenie nákladov. Analýza nákladov a prínosov navrhovaných opatrení musí vzia do úvahy okrem iného
a) náklady navrhovaného opatrenia,
b) prínos rozírenia pôsobnosti na osobitné podkategórie sietí a eleznièných vozidiel pre interoperabilitu,
c) zníenie kapitálových nákladov a úhrad spôsobené úsporami z hromadnej výroby a lepím vyuívaním eleznièných vozidiel,
d) zníenie investièných nákladov a nákladov na údrbu a prevádzku spôsobené zlepením hospodárskej súae medzi výrobcami a údrbárskymi podnikmi,
e) environmentálne prínosy spôsobené technickými zlepeniami existujúceho eleznièného systému a
f) zvýenie bezpeènosti prevádzky siete.
Okrem toho sa v tomto posúdení uvedie pravdepodobný vplyv na vetkých prevádzkovate¾ov a ïalích hospodárskych úèastníkov.

Strana 3984

Zbierka zákonov è. 513/2009

Èiastka 181

Príloha è. 3
k zákonu è. 513/2009 Z. z.

ZÁKLADNÉ POIADAVKY
1. Veobecné poiadavky
1.1 Bezpeènos.
1.1.1 Projektovanie, výstavba alebo montá, údrba a monitorovanie dôleitých bezpeènostných súèastí a najmä súèastí, ktoré sa podie¾ajú na chode vlaku, musí zaruèova bezpeènos, ktorá zodpovedá bezpeènostným cie¾om urèeným pre sie, vrátane cie¾ov pecifických pre poruchové situácie.
1.1.2 Parametre styku kolesa a ko¾ajnice musia spåòa poiadavky stability, ktorá je potrebná na zaruèenie
bezpeèného pohybu vozidla pri maximálnej povolenej rýchlosti. Parametre brzdového systému vozidla
musia zaruèova, e je moné zastavi v urèenej brzdnej dráhe z maximálnej povolenej rýchlosti.
1.1.3 Pouívané komponenty musia by poèas svojej prevádzky odolné voèi pecifikovanému benému alebo
výnimoènému namáhaniu. Vplyvy náhodných porúch na bezpeènos sa musia obmedzi primeranými
prostriedkami.
1.1.4 Projektovanie stabilných zariadení a vozového parku a výber pouitých materiálov musí pri poiari obmedzova tvorbu, írenie a úèinky ohòa a dymu.
1.1.5 Zariadenia urèené na manipuláciu zo strany uívate¾ov musia by navrhnuté tak, aby nemali negatívny
vplyv na bezpeènú prevádzku zariadení ani na zdravie a bezpeènos uívate¾ov, ak sa budú pouíva predvídate¾ným spôsobom, aj keï nie sú v súlade s vyvesenými pokynmi.
1.2 Spo¾ahlivos a pouite¾nos.
Monitorovanie a údrba stabilných alebo pohyblivých súèastí, ktoré sa podie¾ajú na pohybe vlaku, sa musí organizova, vykonáva a kvantifikova tak, aby boli za plánovaných podmienok prevádzkyschopné.
1.3 Zdravie.
1.3.1 Vo vlakoch a v elezniènej infratruktúre sa nesmú poíva materiály, ktoré by pod¾a spôsobu pouitia
mohli ohrozi zdravie osôb, ktoré k nim majú prístup.
1.3.2 Takéto materiály sa musia vybra, spracova a pouíva spôsobom, ktorý zabráni emisiám kodlivých
a nebezpeèných výparov alebo plynov, najmä pri poiari.
1.4 Ochrana ivotného prostredia.
1.4.1 Ekologický vplyv zariadení a prevádzkovania eleznièného systému sa musí posúdi, zhodnoti a bra do
úvahy u v tádiu projektovania tohto systému v súlade s predpismi Európskeho spoloèenstva.
1.4.2 Vo vlakoch a v elezniènej infratruktúre sa musia pouíva materiály, ktoré zabraòujú emisii výparov
a plynov, ktoré sú kodlivé a nebezpeèné pre ivotné prostredie, najmä pri poiari.
1.4.3 Vozidlový park eleznièných vozidiel a energetické napájacie systémy sa musia projektova a vyrába tak,
aby boli zluèite¾né so zariadeniami, vybavením a verejnými alebo súkromnými sieami, pri ktorých môe
nasta elektromagnetické ruenie.
1.4.4 Prevádzka eleznièného systému musí repektova povolenú hranicu hluku.
1.4.5 Prevádzka eleznièného systému za normálneho stavu údrby nesmie spôsobova neprípustnú úroveò
pozemných vibrácií neprijate¾ných pre èinnosti a oblasti v blízkosti elezniènej infratruktúry.
1.5 Technická zluèite¾nos.
Technické charakteristiky elezniènej infratruktúry a pevných zariadení musia by zluèite¾né vzájomne a aj
s tými zariadeniami, ktoré sú zabudované vo vlakoch urèených na poívanie v existujúcom elezniènom systéme.
Ak sa dodriavanie týchto parametrov na urèitých èastiach siete ukáe by problematickým, môu sa uplatni doèasné rieenia, ktoré zabezpeèia zluèite¾nos v budúcnosti.
2. Poiadavky pecifické pre kadý subsystém
2.1 eleznièná infratruktúra.
2.1.1 Bezpeènos. Musia sa vykona prísluné opatrenia s cie¾om zabráni prístupu k zariadeniam a neiaducim vniknutiam do zariadení.
Musia sa podniknú opatrenia s cie¾om obmedzi nebezpeèenstvá, ktorým sú vystavení ¾udia, a to najmä vtedy,
keï vlaky prechádzajú cez stanice.
eleznièná infratruktúra, ku ktorej má verejnos prístup, musí by navrhnutá a vyrobená tak, aby sa obmedzili
vetky bezpeènostné riziká pre ¾udí (stabilita, poiar, prístup, evakuácia, nástupitia atï.).

Èiastka 181

Zbierka zákonov è. 513/2009

Strana 3985

Musia by urèené opatrenia, ktoré vezmú do úvahy mimoriadne bezpeènostné podmienky vo ve¾mi dlhých tuneloch a na ve¾mi dlhých viaduktoch.
2.2 Energia.
2.2.1 Bezpeènos. Prevádzka energetických napájacích systémov nesmie ma negatívny vplyv na bezpeènos
vlakov, cestujúcich, prevádzkového personálu, obyvate¾ov ijúcich v blízkosti elezniènej trate a iných
osôb.
2.2.2 Ochrana ivotného prostredia. Prevádzkovanie elektrických alebo tepelných energetických systémov nesmie narúa ivotné prostredie nad rámec ustanovených limitov.
2.2.3 Technická zluèite¾nos. Pouívané elektrické a tepelnoenergetické systémy musia umoòova vlakom dosahova pecifikovanú úroveò výkonu, a ak ide o systémy zásobovania elektrickou energiou, musia by
tieto systémy zluèite¾né so zbernými zariadeniami namontovanými na vlakoch.
2.3 Systém riadenie-zabezpeèenie a návestenie.
2.3.1 Bezpeènos. Pouívané systémy riadenie-zabezpeèenie a návestenie musia umoòova vlakom premáva
s takou úrovòou bezpeènosti, ktorá zodpovedá bezpeènostným cie¾om vytýèeným pre sie, a musia zaisova bezpeèný chod vlakov, ktoré smú premáva v predpokladanej mimoriadnej situácii.
2.3.2 Technická zluèite¾nos. Nová eleznièná infratruktúra a nový vozidlový park vyrobený alebo vyvinutý po
schválení zluèite¾ných systémov riadenie-zabezpeèenie a návestenie musia by prispôsobené na pouívanie týchto systémov.
Riadiace, zabezpeèovacie a návestné zariadenia intalované v kabíne vodièa musia umoni benú prevádzku
za urèených podmienok v celom elezniènom systéme.
2.4 Vozidlový park.
2.4.1 Bezpeènos. Kontrukcie eleznièných vozidiel a spojení medzi elezniènými vozidlami sa musia naprojektova tak, aby pri zráke alebo vyko¾ajení chránili ruòovodièa a priestory pre cestujúcich.
Elektrické zariadenie nesmie narúa bezpeènos a èinnos riadiacich, zabezpeèovacích a návestných zariadení.
Spôsoby brzdenia a vzniknuté namáhanie musia by zluèite¾né s kontrukciou ko¾ají, ininierskymi stavbami tvoriacimi dráhu a návestným systémom.
V záujme ochrany bezpeènosti osôb je nutné podniknú opatrenia na zabránenie prístupu ku komponentom, ktoré sú pod elektrickým prúdom.
Ak hrozí nebezpeèenstvo, zariadenia musia umoni cestujúcim, aby informovali ruòovodièa, a vlakovému personálu umoni kontakt s ruòovodièom.
Súèasou vstupných dverí musí by otvárací a zatvárací systém, ktorý cestujúcim zaruèuje bezpeènos.
Je nevyhnutné, aby boli k dispozícii oznaèené núdzové východy.
Je nevyhnutné prija potrebné opatrenia, ktoré zoh¾adòujú osobitné bezpeènostné podmienky vo ve¾mi
dlhých tuneloch a na ve¾mi dlhých viaduktoch.
Vo vlaku musí by bezpodmieneène núdzový osvet¾ovací systém s dostatoènou intenzitou a trvaním
osvetlenia.
Vo vlakoch musí by miestny rozhlas, ktorý zabezpeèuje informovanos verejnosti zo strany personálu.
2.4.2 Spo¾ahlivos a pouite¾nos. ivotne dôleité zariadenia, pohybové, trakèné a brzdové zariadenia, ako aj
kontrolný a riadiaci systém sa musia naprojektova tak, aby v pecifických mimoriadnych podmienkach
umoòovali vlaku pokraèova v jazde bez nepriaznivých následkov na zariadenie, ktoré zostalo v prevádzke.
2.4.3 Technická zluèite¾nos. Elektrické zariadenie musí by zluèite¾né s prevádzkou riadiacich, zabezpeèovacích a návestných zariadení.
Pri elektrickej trakcii musia by charakteristiky zberných a napájacích zariadení také, aby umoòovali
vlakom premáva s vyuitím energetických napájacích systémov.
Charakteristika vozového parku musí umoòova jazdu na kadej elezniènej trati, na ktorej sa predpokladá ich prevádzka pri zoh¾adnení miestnych klimatických podmienok.
2.4.4 Kontrola. Vlaky musia by vybavené záznamovým zariadením. Údaje zozbierané týmto zariadením
a spracovanie informácií sa musia harmonizova.
2.5 Údrba.
2.5.1 Zdravie a bezpeènos. Technické zariadenia a postupy pouívané v strediskách údrby musia zaisti bezpeènú prevádzku subsystému a nesmú predstavova zdravotné a bezpeènostné riziká.
2.5.2 Ochrana ivotného prostredia. Technické zariadenia a postupy, ktoré sa pouívajú v strediskách údrby,
nesmú presahova povolené hladiny ruenia okolitého prostredia.
2.5.3 Technická zluèite¾nos. Zariadenia na údrbu vozového parku musia umoni vykonáva èinnosti zamerané na bezpeènos, zdravie a pohodlie vo vetkých eleznièných vozidlách, pre ktoré boli navrhnuté.

Strana 3986

Zbierka zákonov è. 513/2009

Èiastka 181

2.6 Prevádzka a riadenie dopravy.
2.6.1 Bezpeènos. Prevádzkové predpisy siete a kvalifikácie ruòovodièov a vlakového personálu, ako aj personálu v riadiacich strediskách sa musia zosúladi tak, aby sa zaistila bezpeèná prevádzka, prièom treba
ma na pamäti rozdielne poiadavky kladené na cezhraniènú dopravu a na vnútrotátnu dopravu.
Údrbárske èinnosti a intervaly údrby, kolenie a kvalifikácie personálu v strediskách údrby a v riadiacich strediskách, ako aj systém zabezpeèenia kvality, urèené príslunými prevádzkovate¾mi v riadiacich
strediskách a v strediskách údrby, musia zaisova vysokú úroveò bezpeènosti.
2.6.2 Spo¾ahlivos a pouite¾nos. Údrbárske èinnosti a intervaly benej údrby, kolenie a kvalifikácie personálu v strediskách údrby a v riadiacich strediskách, ako aj systém zabezpeèenia kvality, urèené prevádzkovate¾mi v riadiacich strediskách a v strediskách údrby, musia zaisova vysokú úroveò spo¾ahlivosti a pouite¾nosti systému.
2.6.3 Technická zluèite¾nos. Prevádzkové predpisy elezniènej siete a kvalifikácie ruòovodièov a ostatného
vlakového personálu, ako aj prevádzkových manaérov sa musia zosúladi tak, aby sa zabezpeèila prevádzková úèinnos eleznièného systému, prièom treba ma na pamäti rozdielne poiadavky kladené na
cezhraniènú dopravu a na vnútrotátnu dopravu.
2.7 Telematické aplikácie pre osobnú dopravu a pre nákladnú dopravu.
2.7.1 Technická zluèite¾nos. Základné poiadavky na telematické aplikácie zaruèujú minimálnu kvalitu prepravy tak pre cestujúcich, ako aj pre odosielate¾ov a príjemcov tovarov, najmä pokia¾ ide o technickú zluèite¾nos.1) Databázy, softvérové a dátové komunikaèné protokoly musia umoni maximálnu vzájomnú
výmenu údajov medzi rôznymi aplikáciami a prevádzkovate¾mi a jednoduchý prístup uívate¾ov k vetkým informáciám okrem dôverných obchodných informácií.
2.7.2 Spo¾ahlivos a pouite¾nos. Metódy vyuívania, riadenia, aktualizovania a uchovávania týchto databáz,
softvéru a dátových komunikaèných protokolov musia zaruèi úèinnos týchto systémov a kvalitu dopravy.
2.7.3 Zdravie. Rozhrania medzi týmito systémami a uívate¾mi musia by v súlade s predpismi týkajúcimi sa
ergonómie a ochrany zdravia.
2.7.4 Bezpeènos. Na uchovávanie alebo prenos informácií týkajúcich sa bezpeènosti sa musí zabezpeèi vhodná úroveò integrity a spo¾ahlivosti systému.

1

) Napríklad rozhodnutie Komisie 2006/861/ES z 28. júla 2006 o technickej pecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému vozový
park  nákladné vozne transeurópskej konvenènej elezniènej sústavy (Ú. v. EÚ L 344, 8. 12. 2006) v znení rozhodnutia Komisie
2009/107/ES z 23. januára 2009 (Ú. v. EÚ L 45,14. 2. 2009).

Èiastka 181

Zbierka zákonov è. 513/2009

Strana 3987

Príloha è. 4
k zákonu è. 513/2009 Z. z.

POSTUP ES OVEROVANIA SUBSYSTÉMOV
1. Úvod. ES overovanie subsystémov je postup, v ktorom notifikovaná osoba kontroluje a potvrdzuje, e subsystém
spåòa základné poiadavky a môe sa uvies do prevádzky.
2. Etapy. Subsystém sa kontroluje v kadej z týchto etáp:
a) v etape celkového projektu,
b) v etape výrobného procesu; výstavba subsystému vrátane stavebných prác, výroby, montáe komponentov
a koneèného nastavenia,
c) v etape závereèného odskúania subsystému.
V etape projektovania, vrátane typových skúok, a vo výrobnej etape iadate¾ môe ako prvý krok poiada o posúdenie.
V takomto prípade posúdenie alebo posúdenia vedú k jednému potvrdeniu alebo k nieko¾kým potvrdeniam o èiastkovom overení, ktoré vydá notifikovaná osoba pod¾a výberu iadate¾a. iadate¾ vyhotoví následne pre relevantné
etapy ES vyhlásenie o èiastkovej zhode subsystému.
3. Certifikát. Notifikovaná osoba zodpovedná za ES overenie posúdi projekt a výrobný proces subsystému a vypracuje certifikát o overení urèený pre iadate¾a, ktorý potom vypracuje ES vyhlásenie o overení urèené pre bezpeènostný orgán v tom èlenskom táte, v ktorom je subsystém umiestnený alebo prevádzkovaný.
Notifikovaná osoba zoh¾adní potvrdenie o èiastkovom overení a aby mohla vyda certifikát o overení, musí
a) skontrolova, èi subsystém
1. spåòa prísluné potvrdenie o èiastkovom overení, ktoré sa týka projektu a výrobného procesu, ak iadate¾
poiadal notifikovanú osobu o posúdenie obidvoch etáp, alebo
2. výrobne zodpovedá vetkým aspektom, ktoré potvrdenie o èiastkovom overení týkajúce sa projektovania pokrýva tak, ako bolo iadate¾om vyhotovené, ak iadate¾ poiadal notifikovaný orgán o posúdenie len etapy
projektovania,
b) overi, èi subsystém spåòa poiadavky technických pecifikácií interoperability, a posúdi projektové a výrobné
prvky, ktoré nepokrýva potvrdenie o èiastkovom overení týkajúce sa projektovania a výrobného procesu.
4. Súbor technickej dokumentácie. Súbor technickej dokumentácie je prílohou ES vyhlásenia o overení. Musí obsahova
a) pre elezniènú infratruktúru  projektovú dokumentáciu stavieb, záznamy o schválení výkopu a výstuí, záznamy o skúke a kontrole betónu atï.,
b) pre ostatné subsystémy  celkové a podrobné výkresy v súlade s realizáciou, elektrickými a hydraulickými
schémami, schémy kontrolných okruhov, opis systémov spracúvania dát a automatických systémov, prevádzkové a údrbárske príruèky atï.,
c) zoznam komponentov, ktoré sú zaèlenené do subsystému,
d) kópie ES vyhlásení o zhode pouitých komponentov, ku ktorým sú pod¾a potreby priloené zodpovedajúce podklady o výpoètoch a kópia záznamov o skúkach a preskúmaniach, ktoré vykonali notifikované osoby na základe spoloèných technických pecifikácií,
e) potvrdenie o èiastkovom overení, ak je k dispozícii, a v tomto prípade aj ES vyhlásenie o èiastkovej zhode subsystému, ktoré sú priloené k ES vyhláseniu o overení, vrátane výsledku overenia ich platnosti zo strany notifikovanej osoby,
f) osvedèenie notifikovanej osoby príslunej na ES overenie spolu s výpoètami a kontrasignované touto osobou,
v ktorom sa uvedie, e projekt je v súlade s poiadavkami na subsystém, a pod¾a potreby sa uvedú výhrady zaznamenané poèas výkonu èinností, ktoré neboli odvolané do vydania osvedèenia. Prílohou osvedèenia by mali
by správy o kontrole a o audite, ktoré boli vypracované tou istou osobou v súvislosti s overením pod¾a bodov
5.3 a 5.4.
5. Monitorovanie.
5.1 Cie¾om monitorovania je zabezpeèi, aby sa poèas výroby subsystému splnili poiadavky zo súboru technickej
dokumentácie.
5.2 Notifikovaná osoba zodpovedná za kontrolu výroby subsystému musí ma stály prístup na staveniská, do výrobných dielní, do skladových priestorov a pod¾a potreby aj do prefabrikovaných a skúobných zariadení a do
ïalích objektov, ktoré uzná za potrebné navtívi pri plnení svojich úloh. iadate¾ musí posla notifikovanej
osobe dokumentáciu potrebnú na tento úèel, najmä realizaèné plány a technické záznamy týkajúce sa subsystému.
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5.3 Notifikovaná osoba zodpovedná za kontrolu uskutoèòovania výstavby musí v pravidelných intervaloch vykonáva audity, aby potvrdila súlad so základnými poiadavkami. Záznamy o audite musí poskytnú osobám
zodpovedným za uskutoèòovanie stavby. Môe poadova svoju úèas pri urèitých etapách stavebných prác.
5.4 Notifikovaná osoba môe vykona aj neohlásenú návtevu staveniska alebo výrobnej dielne. Poèas takejto návtevy môe vykona úplný alebo èiastkový audit. Notifikovaná osoba musí osobám zodpovedným za uskutoèòovanie stavby poskytnú protokol o kontrole a prípadne aj protokol o audite.
5.5 Ak to prísluné technické pecifikácie vyadujú, notifikovaná osoba môe s cie¾om vyda ES vyhlásenie o vhodnosti na pouitie monitorova subsystém, v ktorom je zabudovaný komponent, aby sa mohla posúdi vhodnos
jeho pouitia v elezniènom prostredí.
6. Predkladanie. Úplný súbor dokumentácie pod¾a bodu 4 sa musí odovzda iadate¾ovi ako príloha k potvrdeniu
o èiastkovom overení, ktoré vydala na to prísluná notifikovaná osoba, alebo ako príloha k certifikátu o zhode, ktoré vydala notifikovaná osoba zodpovedná za kontrolu subsystému v prevádzkovom stave. Súbor dokumentácie sa
musí priloi k potvrdeniu o èiastkovom overení alebo k ES vyhláseniu o overení, ktoré iadate¾ zale bezpeènostnému orgánu v príslunom èlenskom táte.
iadate¾ musí uchova kópiu súboru dokumentácie poèas prevádzkovej ivotnosti subsystému. Kópia súboru dokumentácie sa musí zasla bezpeènostnému orgánu kadému èlenskému tátu, ktorý o to poiada.
7. Uverejòovanie. Notifikovaná osoba musí pravidelne uverejòova informácie
a) o prijatých iadostiach o ES overenie,
b) o vydaných a o zamietnutých potvrdeniach o èiastkovom overení,
c) o vydaných a o zamietnutých certifikátoch o overení a
d) o zamietnutých certifikátoch o zhode.
8. Jazyk. Dokumentácia a korepondencia o postupoch ES overovania musia by vedené v tátnom jazyku.
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Príloha è. 5
k zákonu è. 513/2009 Z. z.

SÚBOR DOKUMENTÁCIE NA OZNÁMENIE VÝNIMKY
K oznámeniu výnimky Európskej komisii sa musia priloi tieto dokumenty:
a) list ministerstva, v ktorom sa Európskej komisii oznamuje výnimka,
b) v prílohe k listu súbor dokumentácie, ktorý obsahuje
1. opis prác, tovaru a sluieb podliehajúcich výnimke s uvedením k¾úèových dátumov, zemepisnej polohy, ako aj
funkènej a technickej oblasti,
2. presný odkaz na tie technické pecifikácie interoperability alebo ich èasti, z ktorých je výnimka,
3. presný odkaz a podrobnosti o alternatívnych ustanoveniach, ktoré sa uplatnia,
4. odôvodnenie pokroèilého tádia vývoja návrhu, ak ide o výnimku pod¾a § 70 ods. 5 písm. a),
5. odôvodnenie výnimky s uvedením hlavných dôvodov technického, stavebno-technického, hospodárskeho, obchodného, prevádzkového a administratívneho charakteru,
6. kadú ïaliu informáciu, ktorou sa odôvodòuje výnimka,
7. opis opatrení, ktoré sa plánujú prija s cie¾om podpori koneènú interoperabilitu projektu; ak ide o menej významnú výnimku, tento opis sa nevyaduje.
Dokumentáciu ministerstvo poskytne v tlaèenej forme, ako aj vo forme elektronických súborov. U¾ahèí sa tým distribúcia dokumentácie èlenom výboru.
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Príloha è. 6
k zákonu è. 513/2009 Z. z.

ES VYHLÁSENIE O OVERENÍ
ES vyhlásenie o overení a sprievodné dokumenty musia by datované a podpísané.
Toto vyhlásenie musí by napísané v tom istom jazyku ako technické podklady a musí obsahova
odkaz na smernicu,
obchodné meno a úplnú adresu sídla obstarávate¾a alebo výrobcu subsystému,
struèný opis subsystému,
názov a adresu notifikovanej osoby, ktorá vydala certifikát o overení pod¾a postupu uvedeného v prílohe è. 4,
odkazy na jednotlivé dokumenty, ktoré sú obsahom súboru technickej dokumentácie,
prísluné doèasné a koneèné ustanovenia, ktoré majú subsystémy spåòa, a pod¾a potreby, najmä prevádzkové
obmedzenia alebo podmienky,
g) èas platnosti, ak ide o èiastkové vyhlásenie,
h) totonos signatára.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

ES VYHLÁSENIE O ZHODE A VHODNOSTI
NA POUITIE KOMPONENTOV INTEROPERABILITY
1. Komponenty interoperability
ES vyhlásenie sa vzahuje na komponenty interoperability, ktoré sa podie¾ajú na interoperabilite systému elezníc
tak, ako je uvedené v èlánku 3. Môe ís o tieto komponenty interoperability:
1.1 Veobecne pouite¾né komponenty
Sú to komponenty, ktoré nie sú pecifické pre eleznièný systém a ako také sa môu pouíva v iných oblastiach.
1.2 Veobecne pouite¾né komponenty so pecifickými vlastnosami
Sú to komponenty, ktoré nie sú pecifické pre eleznièný systém, ale ak sa pouívajú na eleznièné úèely, musia vykazova pecifickú úroveò výkonu.
1.3 pecifické komponenty
Sú to komponenty, ktoré sú pecifické pre pouitie v elezniènom systéme.
2. Rozsah pôsobnosti
ES vyhlásenie zahàòa:
 buï posúdenie skutoènej zhody komponentu interoperability s technickými pecifikáciami, ktoré sa majú dodra a ktoré vykonáva notifikovaný orgán alebo orgány, prièom sa komponent posudzuje izolovane,
 alebo posúdenie/hodnotenie vhodnosti na pouitie komponentu interoperability, ktoré vykonáva notifikovaný
orgán alebo orgány, prièom sa komponent posudzuje v rámci eleznièného prostredia, a najmä v prípadoch,
keï ide o rozhrania, vo vzahu k technickým pecifikáciám urèeným na kontrolu, najmä tých, èo majú funkèný
charakter. Postupy posudzovania, ktoré uplatòujú notifikované orgány v etape projektovania a výroby, vychádzajú z modulov definovaných v rozhodnutí 93/465/EHS v súlade s podmienkami uvedenými v technických
pecifikáciách interoperability.
3. Obsah ES vyhlásenia
ES vyhlásenie o zhode alebo vhodnosti na pouitie a sprievodné dokumenty musia by datované a podpísané.
Toto vyhlásenie musí by napísané v rovnakom jazyku ako pokyny a musí obsahova:
 odkazy na smernicu,
 názov a adresu výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu so sídlom v Európskom spoloèenstve (uveïte obchodné meno a úplnú adresu; v prípade splnomocneného zástupcu aj obchodné meno výrobcu),
 opis komponentu interoperability (znaèka, typ atï.),
 opis postupu, ktorý sa pouil pri vyhlásení zhody alebo vhodnosti na pouitie,
 vetky prísluné vlastnosti komponentu interoperability, najmä podmienky pouívania,
 názov a adresu notifikovaného orgánu (notifikovaných orgánov), ktorý (ktoré) sa zúèastnil(-i) na postupe posudzovania zhody alebo vhodnosti na pouitie, ako aj dátum vystavenia certifikátu, a ak je to potrebné, trvanie
a podmienky platnosti certifikátu,
 v prípade potreby odkaz na európske pecifikácie,
 identifikáciu signatára, ktorý môe kona v mene výrobcu, alebo jeho splnomocneného zástupcu so sídlom
v Európskom spoloèenstve.
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Príloha è. 7
k zákonu è. 513/2009 Z. z.

MINIMÁLNE KRITÉRIÁ NA NOTIFIKÁCIU OSÔB
1. Právnická osoba, jej riadite¾ a personál zodpovedný za vykonávanie kontrolných èinností nesmú by priamo alebo
ako splnomocnení zástupcovia zapojení do projektovania, do výroby, do výstavby, do uvádzania na trh alebo do
údrby komponentov alebo subsystémov, ani do ich vyuívania. To nevyluèuje monos výmeny technických informácií medzi výrobcom a takouto osobou.
2. Právnická osoba a personál zodpovedný za skúky musia vykonáva skúky èo najsvedomitejie a s èo najväèou
monou technickou spôsobilosou a nesmú by vystavení tlaku ani podnetom najmä finanèného druhu, ktoré by
mohli ovplyvni ich úsudok alebo výsledok skúky, najmä tlaku a podnetom osôb alebo skupín osôb, ktoré sú zainteresované na výsledku skúky.
Osoba zodpovedná za skúky musí by funkène nezávislá najmä od bezpeènostného orgánu, ktorý ude¾uje povolenia na uvedenie do prevádzky a bezpeènostné certifikáty, od licenèného orgánu, ktorý ude¾uje licencie eleznièným podnikom, a od vyetrovacích orgánov poverených vyetrovaním dopravných nehôd a mimoriadnych udalostí.
3. Právnická osoba musí zamestnáva personál a vlastni prostriedky, ktoré sú nevyhnutné na primerané vykonávanie technických a administratívnych úloh spojených s vykonávaním skúok; tie by mala ma prístup k vybaveniu
potrebnému na dodatoèné skúky.
4. Personál zodpovedný za skúky musí ma
a) riadny technický a odborný výcvik,
b) uspokojivé vedomosti o poiadavkách týkajúcich sa skúok, ktoré vykonáva, ako aj dostatoènú prax v týchto
skúkach,
c) schopnos vypracova certifikáty, záznamy a správy, z ktorých sa skladá správa z vykonanej skúky.
5. Je nevyhnutné zaruèi nezávislos personálu zodpovedného za skúky. Nijaký úradník nesmie by odmeòovaný
na základe poètu vykonaných priebených skúok, ani na základe ich výsledkov.
6. Osoba musí ma uzatvorené poistenie zodpovednosti za kodu spôsobenú výkonom povolania; to neplatí, ak túto
zodpovednos poistil tát alebo ak skúky vykonáva priamo tátny orgán alebo tátna organizácia.
7. Personál musí by viazaný povinnosou mlèanlivosti v súvislosti so vetkým, èo sa dozvie pri výkone svojich povinností pod¾a tohto zákona. To neplatí voèi orgánom, ktoré vyetrujú dopravné nehody spôsobené v rámci skúky
poruchami komponentov alebo subsystémov, ktoré boli kontrolova.

Strana 3992

Zbierka zákonov è. 513/2009

Èiastka 181

Príloha è. 8
k zákonu è. 513/2009 Z. z.

TRUKTÚRA VÝROÈNEJ SPRÁVY O BEZPEÈNOSTÝCH INDIKÁTOROCH
Bezpeènostný orgán podáva výroènú správu o bezpeènostných indikátoroch. Bezpeènostné indikátory týkajúce sa
existujúceho eleznièného systému sa uvádzajú vo výroènej správe oddelene.
Ak sa po podaní výroènej správy zistia nové okolnosti alebo chyby, bezpeènostný orgán zmení alebo opraví bezpeènostné indikátory pri prvej vhodnej príleitosti, najneskôr v nasledujúcej výroènej správe.
I. Bezpeènostné indikátory vzahujúce sa na nehody
1. Celkový poèet a priemerný poèet nehôd na vlakové kilometre èlenený na tieto druhy nehôd:
a) zráky vlakov, vrátane zráok s prekákami vnútri priechodového prierezu,
b) vyko¾ajenie vlakov,
c) nehody na priecestiach úrovòového kriovania s cestnou komunikáciou, vrátane nehôd s úèasou chodcov,
d) nehody so zranením osôb spôsobené pohybom eleznièného vozidla okrem samovrád,
e) samovrady spôsobené stykom s pohybujúcim sa eleznièným vozidlom,
f) poiare v eleznièných vozidlách,
g) ostatné nehody a mimoriadne udalosti.
Kadá nehoda sa uvedie pod prísluným èíslom prvotnej nehody aj vtedy, keï by následky sekundárnej nehody
boli závanejie, napríklad poiar po vyko¾ajení. Na bezpeènostné indikátory vzahujúce sa k dopravným nehodám pod¾a bodu 1 sa pouije osobitný predpis.1)
2. Celkový poèet a priemerný poèet ako zranených a usmrtených osôb na vlakové kilometre pod¾a druhu nehody
v èlenení pod¾a týchto kategórií:
a) cestujúci v pomere k celkovému poètu osobokilometrov,
b) zamestnanci, vrátane personálu dodávate¾ov sluieb, stavebných prác a údrby dráhy,
c) uívatelia priecestí úrovòového kriovania s cestnou komunikáciou,
d) neoprávnené osoby v eleznièných prevádzkových priestoroch,
e) ostatné osoby.
II. Bezpeènostné indikátory vzahujúce sa na incidenty
1. Celkový poèet a priemerný poèet lomov ko¾ají, deformácií ko¾ajníc a chýb signalizácie na poèet vlakových kilometrov.
2. Celkový poèet a priemerný poèet prejdených návestí Stoj! na poèet vlakových kilometrov.
3. Celkový poèet a priemerný poèet zlomov kolies a náprav na vozovom parku eleznièných vozidiel v prevádzke na
poèet vlakových kilometrov.
III. Bezpeènostné indikátory vzahujúce sa na následky nehôd
1. Celkové náklady a priemerné náklady (v eurách) na nehody, pri ktorých sa pod¾a moností mali vyráta a zahrnú
tieto náklady, na poèet vlakových kilometrov vyjadrené v tejto truktúre:
a) náklady v dôsledku úmrtia a zranenia osôb,
b) náhrady za stratu alebo pokodenie majetku cestujúcich, zamestnancov alebo tretích osôb, vrátane nákladov
súvisiacich s pokodením ivotného prostredia,
c) náklady na výmenu alebo opravu pokodených eleznièných vozidiel a eleznièných zariadení,
d) náhrady za mekanie, poruchy a odklon dopravy, vrátane dodatoèných nákladov na personál a stratu budúcich príjmov.
Od týchto nákladov sa odrátajú odkodnenia a náhrady u uhradené alebo ktoré pravdepodobne uhradia tretie
1

) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 91/2003 zo 16. decembra 2002 o tatistike elezniènej dopravy (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. ES L 14, 21. 1. 2003) v platnom znení.
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osoby, napríklad majitelia cestných motorových vozidiel podie¾ajúci sa na nehodách na úrovòových kriovaniach
s cestnou komunikáciou. Náhrady, ktoré dostane eleznièný podnik alebo manaér infratruktúry na základe
vlastných poistných zmlúv, sa neodrátajú.
2. Celkový poèet a priemerný poèet pracovných hodín, ktoré zamestnanci a dodávatelia nemohli z dôvodu nehody
alebo mimoriadnej udalosti odpracova, na poèet odpracovaných hodín.
IV. Bezpeènostné indikátory vzahujúce sa na technickú bezpeènos infratruktúry a jej vykonávanie
1. Percentuálny podiel eleznièných tratí s automatickým zabezpeèením vlakov (ATP) v prevádzke a percentuálny podiel vlakových kilometrov s vyuitím prevádzkových systémov ATP.
2. Poèet úrovòových kriovaní s cestnou komunikáciou celkom a na kilometer elezniènej trate. Percentuálny podiel
automaticky alebo manuálne zabezpeèených úrovòových kriovaní.
V. Bezpeènostné indikátory vzahujúce sa na riadenie bezpeènosti
Interné audity vykonané manaérom infratruktúry a elezniènými podnikmi pod¾a dokumentácie systému riadenia bezpeènosti, celkový poèet vykonaných auditov a percentuálny podiel auditov poadovaných alebo plánovaných.
VI. Definície
Bezpeènostný orgán môe vo výroènej správe vyui pri uvádzaní údajov pod¾a tejto prílohy definície indikátorov
a metódy kalkulácie nákladov, ktoré sa pouívajú v Slovenskej republike. Vetky pouité definície a metódy výpoètu
sa musia vysvetli v prílohe výroènej správy.
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Príloha è. 9
k zákonu è. 513/2009 Z. z.

NOTIFIKÁCIA NÁRODNÝCH BEZPEÈNOSTNÝCH PREDPISOV
Národné bezpeènostné predpisy, ktoré ministerstvo oznamuje Európskej komisii, zahàòajú tieto predpisy:
1. Predpisy týkajúce sa existujúcich národných bezpeènostných cie¾ov (§ 82 ods. 2) a bezpeènostných metód (§ 82
ods. 2).
2. Predpisy týkajúce sa poiadaviek na systémy riadenia bezpeènosti pod¾a prílohy è. 10 a na bezpeènostnú certifikáciu eleznièných podnikov.
3. Predpisy týkajúce sa poiadaviek na uvedenie do prevádzky a na údrbu nových a podstatne zmenených eleznièných vozidiel, ktoré ete nie sú predmetom technických pecifikácií interoperability. Táto notifikácia zahàòa predpisy o výmene eleznièných vozidiel medzi elezniènými podnikmi, o systémoch ich registrácie, ako aj o poiadavkách na skúobné postupy.
4. Spoloèné prevádzkové predpisy elezniènej siete, ktoré ete nie sú predmetom technických pecifikácií interoperability, vrátane predpisov pre systém návestenia a riadenia vlakov.
5. Predpisy ustanovujúce poiadavky na dodatoèné interné prevádzkové predpisy, napríklad na podnikové predpisy,
ktoré musí vyda manaér infraturktúry a eleznièné podniky.
6. Predpisy o poiadavkách na personál vykonávajúci úlohy, ktoré sú rozhodujúce z h¾adiska bezpeènosti, vrátane
kritérií výberu, zdravotnej spôsobilosti, kolenia a certifikácie, ktoré nie sú predmetom technických pecifikácií
interoperability.
7. Predpisy o vyetrovaní nehôd a mimoriadnych udalostí.
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Príloha è. 10
k zákonu è. 513/2009 Z. z.

SYSTÉMY RIADENIA BEZPEÈNOSTI
1. Poiadavky na systém riadenia bezpeènosti
Vetky dôleité prvky systému riadenia bezpeènosti musia by zdokumentované a musí by opísané najmä rozdelenie zodpovednosti v rámci podnikovej organizácie manaéra infratruktúry alebo eleznièného podniku. Systém
musí opisova, akým spôsobom vedenie podniku zabezpeèuje kontrolu v rôznych oblastiach, zapojenie personálu
a jeho zástupcov na vetkých úrovniach a ako sa zabezpeèuje postupné zdokona¾ovanie systému riadenia bezpeènosti.
2. Základné prvky systému riadenia bezpeènosti
Základnými prvkami systému riadenia bezpeènosti sú:
a) bezpeènostná politika schválená riadite¾om podniku a oznámená vetkým zamestnancom podniku,
b) kvalitatívne a kvantitatívne ciele podniku na udranie a zvýenie bezpeènosti a plány a postupy na dosiahnutie
týchto cie¾ov.
c) postupy dodriavania existujúcich, nových a zmenených technických a prevádzkových noriem alebo iných
podmienok urèených
1. v technických pecifikáciách interoperability,
2. v národných bezpeènostných predpisoch,
3. v iných predpisoch alebo
4. v rozhodnutiach bezpeènostného orgánu,
ako aj postupy zaruèenia zhody s normami a inými urèenými podmienkami poèas ivotnosti zariadenia v prevádzke,
d) postupy a metódy na hodnotenie rizík a na uplatòovanie opatrení na kontrolu rizík vdy, keï zo zmeny prevádzkových podmienok alebo z nového materiálu vyplývajú nové riziká pre elezniènú infratruktúru alebo pre
prevádzku na nej,
e) vzdelávacie programy pre personál a systémy, ktorými sa zabezpeèí zachovanie spôsobilosti personálu a zodpovedajúce vykonávanie úloh,
f) opatrenia na zabezpeèenie dostatoèného toku informácií o bezpeènosti a urèenie kontrolného postupu na zabezpeèenie konfigurácie rozhodujúcich informácií o bezpeènosti,
g) postupy a formáty dokumentovania informácií o bezpeènosti a urèenie kontrolného postupu na zabezpeèenie
konfigurácie rozhodujúcich informácií o bezpeènosti,
h) postupy, ktoré zabezpeèia, aby boli nehody, mimoriadne udalosti, kvázinehody a iné nebezpeèné udalosti
oznámené, vyetrené a analyzované a aby sa vykonali preventívne opatrenia,
i) príprava plánov nasadenia poplachových a informaèných plánov po dohode s príslunými orgánmi a
j) ustanovenia o pravidelných interných auditoch systému riadenia bezpeènosti.
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Príloha è. 11
k zákonu è. 513/2009 Z. z.

VYHLÁSENIA K PECIFICKEJ ÈASTI BEZPEÈNOSTNÉHO OSVEDÈENIA
VZAHUJÚCEHO SA NA ELEZNIÈNÚ TRA
Aby mohol bezpeènostný orgán vyhotovi pecifickú èas bezpeènostného osvedèenia vzahujúceho sa na elezniènú tra, musí mu eleznièný podnik poskytnú tieto dokumenty:
a) dokumentáciu eleznièného podniku o technických pecifikáciách interoperability alebo o ich èastiach, o národných bezpeènostných predpisoch a o predpisoch, ktoré sa týkajú jeho prevádzky, personálu a vozidlového parku
eleznièných vozidiel, ako aj dokumentáciu o tom, ako systém riadenia kvality uplatòovaný v elezniènom podniku prispieva k ich dodriavaniu,
b) dokumentáciu eleznièného podniku o rôznych kategóriách svojich zamestnancov alebo zamestnancov dodávate¾ov zapojených do prevádzky, vrátane dokladov o tom, e títo zamestnanci spåòajú poiadavky technických pecifikácií interoperability alebo národných bezpeènostných predpisov a e boli riadne preskúaní,
c) dokumentáciu eleznièného podniku o pouívaných typoch eleznièných vozidiel, vrátane dokladu o tom, e spåòajú poiadavky technických pecifikácií interoperability alebo národných bezpeènostných predpisov a e boli
riadne overené.
Aby sa zabránilo duplicitnej práci a zníil sa poèet informácií, môe sa bezpeènostnému orgánu predloi len súhrnná dokumentácia týkajúca sa prvkov, ktoré sú zhodné s technickými pecifikáciami interoperability a spåòajú aj
ostatné poiadavky na interoperabilitu eleznièného systému.1)

1

) Smernica 2008/57/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 17. júna 2008 o interoperabilite systému elezníc v Spoloèenstve (Ú. v. EÚ
L 191, 18. 7. 2008).
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Príloha è. 12
k zákonu è. 513/2009 Z. z.

HLAVNÝ OBSAH SPRÁV O VYETROVANÍ NEHÔD A MIMORIADNYCH UDALOSTÍ
I. Súhrn
Záver obsahuje struèný opis udalosti a jej následkov s uvedením miesta a èasu. Oznaèuje bezprostredné príèiny,
ovplyvòujúce faktory a príèiny zistené pri vyetrovaní. Okrem toho sa v òom uvádzajú najdôleitejie bezpeènostné
odporúèania a ich adresáti.
II. Údaje týkajúce sa udalosti
1. Udalos
a) dátum, presný èas a miesto,
b) opis udalosti a miesta, vrátane nasadenia záchranných prác a havarijných sluieb,
c) rozhodnutie o uskutoènení vyetrovania, zloenie vyetrovacieho tímu a uskutoènenie vyetrovania.
2. Opis pozadia udalosti, najmä
a) zúèastnení zamestnanci a dodávatelia, ako aj ostatní úèastníci a svedkovia,
b) vlaky a ich zloenie, vrátane registraèných èísel zúèastnených vozidiel,
c) opis elezniènej infratruktúry a systému signalizácie  typy ko¾ají, výhybiek, blokovania návestidiel a zabezpeèenia vlakov,
d) existujúce komunikaèné prostriedky,
e) práce vykonané na mieste udalosti alebo v jeho blízkosti,
f) spustenie núdzového plánu eleznice s nadväzujúcim reazcom udalostí,
g) spustenie núdzového plánu verejných záchranných sluieb, polície a zdravotných sluieb s nadväzujúcim reazcom udalostí.
3. Údaje o màtvych, o zranených a o kode
a) poèet màtvych a zranených cestujúcich a tretích osôb, vrátane personálu dodávate¾ov,
b) kody na náklade, batoine a na inom majetku,
c) kody na eleznièných vozidlách, na elezniènej infratruktúre a na ivotnom prostredí.
4. Opis vonkajích okolností
a) údaje o poèasí,
b) geografické údaje.
III. Vyetrovací protokol
1. Súhrn výpovedí s dodraním ochrany identity osôb
a) výpovede eleznièných zamestnancov, vrátane zamestnancov dodávate¾ov,
b) výpovede ostatných svedkov.
2. Systém riadenia bezpeènosti
a) organizaèný rámec a spôsob, akým sa vydávajú a vykonávajú príkazy,
b) poiadavky na personál a uplatòovanie týchto poiadaviek,
c) obvyklé postupy interných kontrol a auditov a ich výsledky,
d) rozhrania medzi rôznymi uívate¾mi elezniènej infratruktúry.
3. Predpisy a pravidlá
a) prísluné právne akty a pravidlá Európskeho spoloèenstva a národné bezpeènostné predpisy a pravidlá,
b) ostatné predpisy, ako sú prevádzkové predpisy, miestne predpisy, poiadavky na personál, predpisy týkajúce
sa údrby a platné technické normy.
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4. Funkcie vozidiel a technických zariadení
a) systému signalizácie a riadenia a zabezpeèenia vlakov, vrátane automatického zariadenia na záznam údajov,
b) technických zariadení elezniènej infratruktúry,
c) technických zariadení komunikaèného vybavenia,
d) funkcie vozidiel, vrátane ich registrácie, a automatického zariadenia na záznam údajov.
5. Dokumentácia o systéme prevádzky
a) údaje o opatreniach prijatých personálom pri riadení dopravy a pri signalizácii,
b) záznam výmeny verbálnych správ v súvislosti s udalosou, vrátane dokumentácie záznamov,
c) údaje o opatreniach prijatých na ochranu a na zabezpeèenie miesta udalosti.
6. Rozhranie stroj-èlovek-organizácia
a) pracovný èas zúèastneného personálu,
b) zdravotné a osobné okolnosti, ktoré udalos ovplyvnili, vrátane existencie fyzického alebo psychického stresu,
c) dizajn zariadení, ktorý má vplyv na rozhranie èlovek-stroj.
7. Predchádzajúce udalosti podobného charakteru.
IV. Analýzy a závery
1. Závereèný opis reazca udalostí
 vypracovanie záverov o udalosti zaloených na skutoènostiach uvedených v bode III.
2. Diskusia
 analýza skutoèností uvedených v bode III s cie¾om vyvodi závery o príèinách a o práci záchranných sluieb.
3. Závery
 priame a bezprostredné príèiny udalosti, vrátane ovplyvòujúcich faktorov súvisiacich s konaním zúèastnených osôb alebo so stavom vozidiel alebo technických zariadení,
 príèiny súvisiace s odbornými vedomosami, s pracovnými postupmi a s údrbou,
 hlavné príèiny súvisiace s podmienkami právneho rámca a so systémom riadenia bezpeènosti.
4. Dodatoèné poznámky
 nedostatky a opomenutia zistené poèas vyetrovania, ktoré vak nie sú dôleité na urèenie príèiny.
V. Vykonané opatrenia
 zoznam opatrení vykonaných alebo prijatých na základe udalosti.
VI. Bezpeènostné odporúèania
Uvedený obsah a èlenenie mono v primeranej miere poui aj na vypracovanie správ z vyetrovania nehôd a mimoriadnych udalostí na iných druhoch dráh a mimoriadnych udalostí pri vykonávaní urèených èinností.
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Príloha è. 13
k zákonu è. 513/2009 Z. z.

OBSAH PODMIENOK POUÍVANIA ELEZNIÈNEJ SIETE
A. Podmienky pouívania elezniènej siete musia obsahova tieto údaje:
1. Èas udávajúca charakter elezniènej infratruktúry, ktorá je dostupná pre eleznièné podniky, a podmienky
prístupu k nej.
2. Èas o princípoch spoplatòovania a o tarife. Táto èas obsahuje údaje o reime spoplatòovania, ako aj dostatoèné informácie o úhradách za sluby uvedené v bode B, ktoré zabezpeèuje len jeden poskytovate¾. Upresòuje metodológiu, pravidlá a prípadný rozsah, ktorý sa pouije na zoh¾adnenie environmentálnych nákladov a nákladov vynaloených na zvýenie výkonnosti eleznièných tratí, pri nedostatku kapacity a pri z¾avách. Obsahuje aj
informácie o zmenách úhrad, o ktorých sa u rozhodlo alebo ktoré sa predpokladajú v urèitom období.
3. Èas o princípoch a kritériách pride¾ovania kapacity. V tejto èasti sa urèia veobecné kapacitné charakteristiky elezniènej infratruktúry, ktorá je dostupná pre eleznièné podniky, ako aj vetky obmedzenia týkajúce sa vyuívania elezniènej infratruktúry, vrátane moných kapacitných poiadaviek na jej údrbu. Tu sa pecifikujú aj
postupy a lehoty, ktoré sa týkajú postupu pride¾ovania kapacity infratruktúry. Táto èas obsahuje aj pecifické
kritériá, ktoré sa pouívajú v pride¾ovaní kapacity infratruktúry, najmä
a) postupy, pod¾a ktorých môu iadatelia poadova od manaéra infratruktúry pridelenie kapacity infratruktúry,
b) poiadavky na iadate¾ov,
c) èasový plán podávania iadostí a pride¾ovacieho postupu,
d) pravidlá koordinácie,
e) postupy, ktoré sa musia dodra, a kritériá pouívané, keï je preaená infratruktúra,
f) podrobnosti o obmedzeniach vyuívania elezniènej infratruktúry,
g) iné podmienky, ktorými sa pri urèení priorít pride¾ovacieho postupu berie zrete¾ na predchádzajúcu úroveò vyuívania kapacity infratruktúry.
V tejto èasti sa podrobne uvedú opatrenia prijaté na zabezpeèenie primeraného zaobchádzania so slubami nákladnej dopravy, medzinárodnými dopravnými slubami a poiadavkami, ktoré sú predmetom postupu ad hoc.
B. Sluby poskytované eleznièným podnikom
1. Minimálny prístupový balík obsahuje
a) spracovanie iadosti o pridelenie kapacity,
b) právo na vyuitie poskytnutej kapacity,
c) pouitie výhybiek a odboèiek,
d) riadenie vlakov, vrátane signalizácie, regulácie, odbavovania, spojenia a zabezpeèenia informácií o pohybe vlaku,
e) ostatné informácie potrebné na uskutoènenie alebo prevádzku dopravných sluieb, na ktoré bola poskytnutá
kapacita.
2. Traový prístup k servisným zariadeniam a poskytovanie sluieb zahàòa
a) pouívanie elektrického napájacieho zariadenia trakèného prúdu, ak je k dispozícii,
b) zariadenia na doplnenie paliva,
c) osobné stanice, ich budovy a zariadenie,
d) nákladné terminály,
e) zriaïovacie stanice a zariadenia na zostavovanie vlakov,
f) odstavné ko¾aje,
g) údrbárske a iné technické zariadenia.
3. Doplnkové sluby môu zahàòa
a) trakèný prúd,
b) predbené vykurovanie osobných vlakov,
c) dodávku paliva, posunovanie a ostatné sluby poskytované zariadeniami prístupových sluieb,
d) sluby na základe pecifických dohôd so zákazníkmi o kontrole prepravy nebezpeèného tovaru a o pomoci pri
jazde netypických vlakov.
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4. Ved¾ajie sluby môu zahàòa
a) prístup k telekomunikaènej sieti,
b) poskytovanie doplnkových informácií,
c) technickú kontrolu vozidlového parku eleznièných vozidiel.
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Príloha è. 14
k zákonu è. 513/2009 Z. z.

KONTROLNÉ PARAMETRE NA UVEDENIE VOZIDIEL,
KTORÉ NIE SÚ V ZHODE S TECHNICKÝMI PECIFIKÁCIAMI INTEROPERABILITY,
DO PREVÁDZKY A ZATRIEDENIE VNÚTROTÁTNYCH PREDPISOV
1. Zoznam parametrov
1. Veobecné informácie
 informácia o platnom vnútrotátnom právnom rámci,
 osobitné vnútrotátne podmienky,
 kniha o údrbe,
 prevádzková kniha.
2. Rozhrania infratruktúry
 zberaèe,
 palubné prístroje na napájanie a vplyv týkajúci sa elektromagnetickej zluèite¾nosti, nakladacej miery,
 rôzne bezpeènostné zariadenia  napríklad riadenie a zabezpeèenie, komunikaèné systémy tra-vlak.
3. Charakteristiky týkajúce sa vozového parku
 dynamika vozidla,
 nadstavba vozidla,
 ahadlové a nárazníkové ústrojenstvo,
 podvozky a pojazdové mechanizmy,
 montované nápravy a ich uloenie,
 brzdové zariadenia,
 technické systémy vyadujúce sledovanie; napr. tlakovzduná sústava,
 predné a boèné okná,
 dvere,
 systém prechodu medzi vozidlami,
 riadiaci systém (softvér),
 zariadenia na prívod pitnej vody a odvádzanie odpadovej vody,
 ochrana ivotného prostredia,
 protipoiarna ochrana,
 zdravie a bezpeènos na pracovisku,
 cisterna a cisternové vozne,
 kontajnery na tlakové vyprázdòovanie,
 zaistenie nákladu,
 oznaèovanie,
 techniky zvárania.
2. Zatriedenie predpisov
Vnútrotátne predpisy týkajúce sa parametrov uvedených v oddiele 1 sa zaraïujú do jednej z nasledujúcich troch
skupín. Netýka sa to predpisov a obmedzení výluène miestneho charakteru; ich overenie je súèasou kontrol, ktoré
sa vykonávajú na mieste na základe vzájomnej dohody medzi elezniènými podnikmi a manaérmi infratruktúry.
Skupina A
Skupina A zahàòa:
 medzinárodné normy,
 vnútrotátne predpisy, ktoré sa z h¾adiska bezpeènosti elezníc povaujú za rovnocenné s vnútrotátnymi
predpismi iných èlenských tátov.

Strana 4002

Zbierka zákonov è. 513/2009

Èiastka 181

Skupina B
Skupina B zahàòa vetky predpisy, ktoré nepatria do pôsobnosti skupiny A alebo C alebo ktoré ete nebolo moné
zatriedi do niektorej z týchto skupín.
Skupina C
Skupina C zahàòa úplne nevyhnutné predpisy súvisiace s technickými charakteristikami infratruktúry s cie¾om
bezpeènej a interoperabilnej prevádzky v danej sieti (napríklad nakladacia miera).
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Príloha è. 15
k zákonu è. 513/2009 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 91/440/EHS z 29. júla 1991 o rozvoji elezníc Spoloèenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 7/zv. 1; Ú. v. ES L 237, 24. 8. 1991) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/12/ES z 26. februára 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 5; Ú. v. ES L 75, 15. 3. 2001), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/51/ES z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 8; Ú. v. EÚ L 164,
30. 4. 2004), smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/58/ES z 23. októbra 2007 (Ú. v. EÚ L 315, 3. 12. 2007).
2. Smernica Rady 96/48/ES z 23. júla 1996 o interoperabilite systému transeurópskych vysokorýchlostných elezníc (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 3; Ú. v. ES L 235, 17. 9. 1996) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284,
31. 10. 2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/50/ES z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v.
EÚ, kap. 13/zv. 34; Ú. v. EÚ L 164, 30. 4. 2004) a smernice Komisie (ES) 2007/32/ES z 1. júna 2007 (Ú. v. EÚ
L 141, 2. 6. 2007).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/14/ES z 26. februára 2001 o pride¾ovaní kapacity elezniènej infratruktúry a vyberaní poplatkov za pouívanie elezniènej infratruktúry (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 7/zv. 5; Ú. v. ES L 75, 15. 3. 2001) v znení rozhodnutia Komisie 2002/844/ES z 23. októbra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. ES L 289, 26. 10. 2002), smernice Európskeho parlamentu a Rady
2004/49/ES z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 8; Ú. v. EÚ L 220, 21. 6. 2004) a smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2007/58/ES z 23. októbra 2007 L 315, 3. 12. 2007).
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/16/ES z 19. marca 2001 o interoperabilite konvenèného eleznièného systému (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. ES L 110, 20. 4. 2001) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/50/ES z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 8; Ú. v. EÚ L 220,
21. 6. 2004) a smernice Komisie 2007/32/ES z 1. júna 2007 (Ú. v. EÚ L 141, 2. 6. 2007).
5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES z 29. apríla 2004 o bezpeènosti elezníc Spoloèenstva
a o zmene a doplnení smernice Rady 95/18/ES o ude¾ovaní licencií eleznièným podnikom a smernice
2001/14/ES o pride¾ovaní kapacity elezniènej infratruktúry, vyberaní poplatkov za pouívanie elezniènej infratruktúry a bezpeènostnej certifikácii (Smernica o bezpeènosti elezníc) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 7/zv. 8, Ú. v. EÚ L 220, 21. 6. 2004) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES zo
17. júna 2008 (Ú. v. EÚ L 191, 18. 7. 2008) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/110/ES zo 16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 345, 23. 12. 2008).
6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES zo 17. júna 2008 o interoperabilite systému elezníc Spoloèenstva (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 191, 18. 7. 2008).
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514
ZÁKON
z 28. októbra 2009
o doprave na dráhach

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
PRVÁ ÈAS
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) podmienky poskytovania dopravných sluieb na
dráhach dráhovými podnikmi,
b) práva a povinnosti dopravcov a cestujúcich vo verejnej osobnej doprave,1)
c) práva a povinnosti dopravcov a odosielate¾ov a príjemcov vecí v nákladnej doprave,
d) certifikáciu ruòovodièov,
e) verejnú správu v doprave na dráhach.
§2
Doprava na dráhe
(1) Dopravou na dráhe sa rozumie eleznièná doprava, mestská elektrièková doprava a trolejbusová doprava (ïalej len mestská doprava), doprava na peciálnych dráhach2) a doprava na lanových dráhach.
(2) elezniènou dopravou je osobná doprava a nákladná doprava na eleznièných tratiach. Mestskou
dopravou je doprava na mestských dráhach.
(3) Integrovaným dopravným systémom vo verejnej
osobnej doprave je funkèné spojenie eleznièných dopravných sluieb so systémom mestskej dopravy, prípadne aj s mestskou a prímestskou verejnou autobusovou dopravou do vzájomne prepojeného systému
trás a harmonogramu spojov, spravidla na základe jedného prepravného poriadku a s jednotným systémom
predaja cestovných lístkov alebo iných prepravných
dokladov (ïalej len prepravný doklad). Integrovaný
dopravný systém musí umoni cestujúcemu uskutoèni cestu vzájomne prepojenými trasami a spojmi na jeden prepravný doklad.
(4) Kombinovanou dopravou je premiestòovanie tovaru, poèas ktorého cestné nákladné vozidlo, príves,
náves s ahaèom alebo bez neho, výmenná nadstavba
alebo prepravný kontajner pouije v poèiatoènom alebo
1

koneènom úseku trasy cestu a na inom úseku trasy elezniènú dopravu, vnútrozemskú vodnú dopravu alebo
námornú dopravu, ak táto èas prepravy tovaru presahuje vzdunou èiarou 100 km a vykoná poèiatoèný alebo koneèný úsek trasy cestnou dopravou buï medzi
bodom, v ktorom bol tovar naloený a najbliím vhodným terminálom nakládky pri poèiatoènom úseku trasy a medzi najbliím vhodným terminálom vykládky
tovaru a bodom, v ktorom bol tovar vyloený pri koneènom úseku trasy, alebo vo vnútri polomeru nepresahujúceho 150 km vzdunou èiarou z vnútrotátneho rieèneho prístavu alebo z námorného prístavu nakládky
alebo vykládky tovaru.
(5) Na úèely zabezpeèenia obrany tátu sa dopravou
na dráhe rozumie aj presun ozbrojených síl na urèených eleznièných tratiach.
(6) Doprava na dráhe sa musí usporiada tak, aby
sa zabezpeèila ochrana ivota a zdravia ¾udí a zvierat,
ochrana majetku a ochrana ivotného prostredia.
§3
Vnútrotátna doprava
(1) Vnútrotátnou dopravou3) je celotátna doprava,
regionálna doprava a mestské a prímestské eleznièné
sluby.
(2) Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) celotátnou dopravou poskytovanie dopravných
sluieb na hlavných eleznièných tratiach pre celotátne a medziregionálne potreby,
b) regionálnou dopravou poskytovanie dopravných
sluieb na eleznièných tratiach na území vyieho
územného celku pre regionálne dopravné potreby,
ak východisková a cie¾ová stanica a celá vlaková trasa je v územnom obvode vyieho územného celku,
c) mestskými a prímestskými elezniènými slubami
poskytovanie dopravných sluieb na eleznièných
tratiach smerujúcich do miest a aglomerácií na splnenie dopravných potrieb miest alebo aglomerácií
a oblastí, ktoré ich obklopujú.
(3) Objednávate¾om dopravných sluieb na úèely tohto zákona je orgán verejnej správy, ktorý je povinný zabezpeèi dopravnú obslunos územia v celotátnej doprave, v regionálnej doprave a v mestskej doprave. Na
zabezpeèenie dopravnej obslunosti vo verejnej osob-

) Èlánok 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o slubách vo verejnom záujme v elezniènej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zruujú nariadenia Rady (EHS) è. 1191/69 a (EHS) è. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315,
3. 12. 2007).
2
) § 2 ods. 6 zákona è. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3
) Èlánok 3 ods. 1 jedenásty bod nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 91/2003 zo 16. decembra 2002 o tatistike elezniènej
dopravy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 7/zv. 07) v platnom znení.
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nej doprave objednávate¾ dopravných sluieb uzatvára
s dráhovými podnikmi zmluvy o dopravných slubách
vo verejnom záujme.
§4
Medzinárodná doprava
(1) Medzinárodnou osobnou dopravou sú dopravné
sluby na zabezpeèenie verejnej osobnej dopravy, pri
ktorej vlak prekroèí tátnu hranicu Slovenskej republiky a ktorej základným úèelom je preprava cestujúcich
medzi stanicami umiestnenými v rôznych èlenských
tátoch. Pritom vlak môe by doplnený alebo rozdelený a jeho rôzne èasti môu ma rôznu východiskovú
stanicu alebo rôznu stanicu urèenia, ak vetky vozne
vlaku prejdú najmenej jednu tátnu hranicu èlenského
tátu.
(2) Medzinárodnou nákladnou dopravou sú dopravné sluby na zabezpeèenie prepravy tovaru, pri ktorých
vlak prekroèí tátnu hranicu Slovenskej republiky. Pritom vlak môe by doplnený alebo rozdelený a jeho rôzne èasti môu ma rôzne miesta pôvodu alebo rôzne
miesta urèenia, ak vetky vozne vlaku prejdú najmenej
jednu tátnu hranicu èlenského tátu.
(3) Èlenským tátom sa na úèely tohto zákona rozumie
a) èlenský tát Európskej únie, okrem Cyperskej republiky a Maltskej republiky,
b) tát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, okrem Islandskej republiky, a
c) vajèiarska konfederácia.
(4) Ustanovenia tohto zákona o medzinárodnej doprave sa pouijú, ak medzinárodná zmluva, ktorou je
Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.4)
§5
Dráhový podnik
(1) Dráhovým podnikom je na úèely tohto zákona
podnikate¾, ktorého predmetom èinnosti je poskytovanie dopravných sluieb na dráhe.
(2) Dráhový podnik, ktorý poskytuje dopravné sluby
na eleznici, je na úèely tohto zákona eleznièný podnik.
§6
Dopravca
(1) Dopravcom na úèely tohto zákona je dráhový podnik, ktorý vo verejnej osobnej doprave uzatvára s cestujúcim zmluvu o preprave osôb5) a v nákladnej doprave
uzatvára s odosielate¾om zmluvu o preprave nákladu6)
(ïalej len zmluva o preprave).
4
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(2) Dopravca poskytuje dopravné sluby pod¾a veobecných prepravných podmienok (ïalej len prepravný poriadok) a ak ide o verejnú osobnú dopravu, aj
pod¾a cestovného poriadku.
(3) Na uzatváranie a plnenie zmluvy o preprave so eleznièným podnikom, ktorý na poskytovanie dopravných sluieb verejnej osobnej dopravy potrebuje licenciu pod¾a § 10, sa vzahuje osobitný predpis.7)
§7
Prepravný poriadok
(1) Prepravný poriadok obsahuje obchodné podmienky dopravcu na uzavretie zmluvy o preprave a na uskutoènenie prepravy, najmä
a) druh poskytovaných dopravných sluieb,
b) rozsah prepravnej povinnosti,
c) podmienky uzavretia zmluvy o preprave,
d) spôsob rezervácie a predaja prepravných dokladov
na staniciach, zastávkach a v dráhových vozidlách,
pravidlá platnosti a neplatnosti prepravných dokladov a preukazovania sa pri kontrole a monosti náhrady za stratu prepravného dokladu,
e) rozsah práv a povinností cestujúcich pred zaèatím
prepravy, poèas prepravy a bezprostredne po skonèení prepravy, ako aj pri neuskutoènení, nedokonèení alebo omekaní prepravy a postup uplatòovania nárokov vyplývajúcich z nedodrania podmienok
prepravy,
f) rozsah práv a povinností zdravotne postihnutých
cestujúcich, cestujúcich so zníenou pohyblivosou
v dôsledku postihnutia alebo veku a iných skupín
cestujúcich, vrátane sprevádzajúcich osôb (ïalej len
vybraná skupina cestujúcich),
g) podmienky prepravy príruènej batoiny, cestovnej
batoiny, ivých zvierat a motorových vozidiel,
h) podmienky prepravy psa so peciálnym výcvikom,
ktorý poskytuje pomoc cestujúcim s akým zdravotným postihnutím (ïalej len pes so peciálnym
výcvikom),
i) rozsah práv a povinností odosielate¾ov a príjemcov
vecí, najmä poiadavky na prepravu rôznych druhov
tovaru, iných vecí a ivých zvierat, a pravidlá pristavovania vozòov na nakládku a vykládku,
j) postup pri kontrole prepravných dokladov, práva
a povinnosti osôb oprávnených kontrolova prepravné doklady a cestujúcich bez platného prepravného
dokladu (§ 8 ods. 5 a 6),
k) práva a povinnosti dopravcu, rozsah zodpovednosti
dopravcu za spôsobenú kodu na zdraví ¾udí a zvierat a na tovare, batoine alebo iných veciach a rozsah z toho vyplývajúcich nárokov cestujúcich a odosielate¾ov a príjemcov vecí na náhradu alebo na
z¾avu,
l) reklamaèný poriadok,
m) tarifu cestovného vo verejnej osobnej doprave.

) Napríklad Dohovor o medzinárodnej elezniènej preprave (COTIF) z 9. mája 1950 (vyhláka ministra zahranièných vecí ÈSSR è. 8/1985
Zb.) v znení neskorích oznámení.
5
) § 760 Obèianskeho zákonníka.
6
) § 765 Obèianskeho zákonníka.
7
) Kapitola II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v elezniènej preprave (Ú. v. EÚ L 315, 3. 12. 2007).
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(2) Dopravca môe vyhotovi jeden prepravný poriadok, ak sám alebo spoloène s inými dopravcami poskytuje dopravné sluby ako integrovaný dopravný systém,
alebo ak poskytuje dopravné sluby v mestskej doprave
a súèasne prevádzkuje aj mestskú verejnú autobusovú
dopravu ako jeden mestský dopravný systém.
(3) Dopravca je povinný zverejni prepravný poriadok
na svojej internetovej stránke a aj iným vhodným spôsobom. Ak v prepravnom poriadku nie je uvedený iný
deò platnosti, je obsah prepravného poriadku odo dòa
jeho zverejnenia a sprístupnenia súèasou návrhu na
uzavretie zmluvy o preprave.
(4) Sanosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavenie dopravcom preskúmava na podnet cestujúceho Slovenská obchodná inpekcia.
§8
Tarifa cestovného
(1) Tarifa cestovného obsahuje cestovné za dopravné
sluby, najmä základné cestovné a prepravné, osobitné
cestovné pre vybrané skupiny cestujúcich a za psov so
peciálnym výcvikom (ïalej len osobitné cestovné)
a úhrady za prepravu batoiny, ivých zvierat, motorových vozidiel, tovaru, iných vecí a zásielok, vrátane príplatkov a zliav, ako aj podmienky, za akých sa uplatòujú jednotlivé príplatky a z¾avy.
(2) Ak z tarify cestovného alebo z prepravného poriadku nevyplýva inak, cestovné za dopravné sluby je
splatné pred uskutoènením prepravy.
(3) Základné údaje o cestovnom za dopravné sluby
a tarifné podmienky je dopravca povinný sprístupni
verejnosti v priestoroch urèených pre cestujúcich na
staniciach a na zastávkach; v mestskej doprave aj
v dráhových vozidlách.
(4) Na poskytovanie informácií týkajúcich sa podmienok prepravy, cestovného za dopravné sluby a tarifných
podmienok je dopravca povinný zabezpeèi informaènú
slubu pre cestujúcich v informaèných strediskách a na
internetovej stránke.
(5) Cestujúci, ktorý sa v dráhovom vozidle alebo bezprostredne po vystúpení z dráhového vozidla nepreukáe platným prepravným dokladom osobe oprávnenej
kontrolova prepravné doklady, je povinný na mieste
zaplati priráku k základnému cestovnému (ïalej len
priráka) a cestovné od nástupnej stanice alebo zastávky do cie¾ovej stanice alebo zastávky pod¾a tarify
cestovného, alebo preukáza sa dokladom totonosti
na zaznamenanie údajov potrebných na vymáhanie
priráky a cestovného. Ak cestujúci neuhradí na mieste cestovné a priráku, bude vylúèený z prepravy na
najbliej stanici alebo zastávke. Tým nezaniká nárok
dopravcu na zaplatenie priráky a cestovného do stanice alebo zastávky, na ktorej bol vylúèený z prepravy.
8
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(6) Priráka je v elezniènej doprave najviac stonásobok základného cestovného v prvom tarifnom pásme
bez príplatkov a zliav; v mestskej doprave je to najviac
stonásobok základného cestovného.
(7) Základným cestovným v elezniènej doprave sa
rozumie cestovné v druhej vozòovej triede osobného
vlaku bez príplatkov a zliav.
(8) Podmienky tarify cestovného a prepravný poriadok podliehajú schváleniu objednávate¾a.
§9
Regulácia cestovného
(1) Základné cestovné a osobitné cestovné za dopravné sluby vykonávané na základe zmluvy o dopravných
slubách vo verejnom záujme v elezniènej doprave
a podmienky ich uplatòovania sú predmetom regulácie.
(2) O regulácii cestovného rozhoduje regulaèný orgán
na návrh dráhového podniku a po súhlase objednávate¾a dopravných sluieb urèením maximálnej výky základného cestovného a osobitného cestovného. Reguláciu cestovného pod¾a odseku 1 ustanoví regulaèný
orgán veobecne záväzným právnym predpisom.
(3) Regulaèný orgán pri urèení maximálnej výky základného cestovného vychádza z ekonomicky oprávnených nákladov dopravcu na poskytnutie dopravných
sluieb a z primeraného zisku s prihliadnutím na kúpyschopnos cestujúcich, na základné cestovné konkurenèných druhov dopravy a na monosti náhrady straty dopravcovi z verejného rozpoètu.
(4) Dopravca môe po dohode s objednávate¾om dopravných sluieb v súlade s podmienkami zmluvy o dopravných slubách vo verejnom záujme vymedzi èas
kapacity eleznièných vozidiel pre vybrané skupiny
cestujúcich na prepravu za osobitné cestovné; podmienky musia by uvedené v tarife cestovného.
(5) Cestovné, ktoré nie je predmetom regulácie,
a ceny ostatných sluieb poskytovaných v rámci dopravných sluieb urèuje dopravca v tarife cestovného
pod¾a pravidiel na dohodovanie cien.8)
(6) Veobecný predpis o cenách9) sa nevzahuje na
reguláciu cestovného v elezniènej doprave, ale vzahuje sa na reguláciu cestovného v mestskej doprave.
(7) Regulaèný orgán ustanoví veobecne záväzným
právnym predpisom, ktorý sa zverejní vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej
republiky podrobnosti o náleitostiach návrhu na urèenie cestovného a o postupe pri regulácii cestovného.
(8) Na úèely regulácie cestovného je regulaèný orgán oprávnený poadova od dopravcu prísluné informácie, kalkulaèné a úètovné doklady preukazujúce navrhovanú úroveò cestovného. Tieto doklady je
dopravca povinný vies, predklada a uchováva ich
v lehote pod¾a osobitného prepisu.10)

) § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorích predpisov.
) § 4a zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z. v znení zákona è. 382/2008 Z. z.
10
) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení neskorích predpisov.
9
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(9) Zamestnanci, ktorí zisujú a vyuívajú informácie na úèely regulácie cestovného, sú povinní zachováva voèi tretím osobám mlèanlivos o vetkých zistených skutoènostiach, ktoré regulovaný subjekt oznaèil
ako predmet obchodného tajomstva.
(10) Ak regulaèný orgán v rámci kontroly zistí poruenie regulácie cestovného, rozhodne o opatreniach na
nápravu a o uloení pokuty pod¾a § 43 ods. 6. Poruením regulácie cestovného je
a) nedodranie maximálnej výky základného cestovného a osobitného cestovného a podmienok jeho
uplatòovania,
b) uvedenie nepravdivých, nesprávnych alebo neúplných údajov regulaènému orgánu,
c) nesplnenie uloeného opatrenia na nápravu zistených nedostatkov.
DRUHÁ ÈAS
POSKYTOVANIE DOPRAVNÝCH SLUIEB
§ 10
Licencia
(1) Ak ïalej nie je ustanovené inak, na zaèatie poskytovania dopravných sluieb je potrebná licencia pod¾a
tohto zákona.
(2) Licenciou na úèely tohto zákona je rozhodnutie licenèného orgánu (§ 37 a 38), ktorým sa uznáva spôsobilos iadate¾a poskytova dopravné sluby ako dráhový podnik.
(3) Na verejnú osobnú dopravu a na nákladnú dopravu je potrebná samostatná licencia. Licencia udelená
na elezniènú nákladnú dopravu sa vzahuje aj na dopravu na vleèkách a na èas kombinovanej dopravy,
ktorá sa uskutoèòuje na eleznièných dráhach.
(4) Licencia na poskytovanie eleznièných dopravných sluieb udelená licenèným orgánom iného èlenského tátu je platná na území Slovenskej republiky
rovnako, ako licencia udelená licenèným orgánom pod¾a tohto zákona. Licencia neoprávòuje jej drite¾a
na prístup k elezniènej infratruktúre, ale oprávòuje
drite¾a poiada manaéra infratruktúry o pridelenie
kapacity elezniènej infratruktúry v elezniènej sieti
v Slovenskej republike (ïalej len eleznièná sie) pod¾a osobitného zákona.11)
(5) eleznièný podnik s licenciou udelenou licenèným orgánom v inom èlenskom táte musí pri poskytovaní dopravných sluieb v sieti repektova dohody
o medzinárodnej doprave, ktorými je Slovenská republika viazaná, a uzavreté zmluvy o dopravných slubách
vo verejnom záujme.
Ude¾ovanie licencií
§ 11
rý
11

(1) Licenèný orgán udelí licenciu len iadate¾ovi, kto-

) § 40 zákona è. 513/2009 Z. z.
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a) je podnikate¾om so sídlom v èlenskom táte,
b) má v predmete èinnosti poskytovanie dopravných
sluieb a hodlá poskytova dopravné sluby na dráhe,
c) preukáe splnenie poiadavky bezúhonnosti èlenov
svojho tatutárneho orgánu a zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený,
d) preukáe odbornú spôsobilos na poskytovanie dopravnej sluby, na ktorú iada licenciu,
e) preukáe, e je ku dòu zaèatia poskytovania dopravných sluieb poistený na krytie zodpovednosti za
kodu spôsobenú poskytovaním dopravných sluieb
v sieti.
(2) Na úèely tohto zákona bezúhonným je ten, kto nebol právoplatne odsúdený za spáchanie úmyselného
trestného èinu, ani za spáchanie iného trestného èinu
súvisiaceho s poskytovaním dopravných sluieb.
(3) Poiadavka odbornej spôsobilosti je splnená, ak
iadate¾ o licenciu má ku dòu podania iadosti alebo
bude ma ku dòu zaèatia poskytovania dopravných
sluieb takú organizáciu riadenia podniku, v ktorej riadiaci zamestnanci majú teoretické vedomosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie bezpeènej
a spo¾ahlivej prevádzkovej kontroly a doh¾adu nad poskytovanou dopravnou slubou, na ktorú má by alebo
bola udelená licencia.
(4) Poiadavka poistenia je splnená, ak iadate¾ o licenciu preukáe licenènému orgánu primerané poistné krytie záväzkov, ktoré by pravdepodobne vyplynuli
z nehody voèi cestujúcim a ich batoine, voèi prepravovanému nákladu a potovým zásielkam, ako aj voèi tretím osobám. Poistenie musí trva po celý èas poskytovania dopravných sluieb na základe licencie.
(5) Ak ide o licenciu na poskytovanie eleznièných dopravných sluieb, iadate¾ o licenciu musí okrem poiadaviek pod¾a odseku 1 preukáza aj finanènú spôsobilos na poskytovanie elezniènej dopravnej sluby, na
ktorú iada licenciu.
(6) Poiadavka finanènej spôsobilosti je splnená, ak
iadate¾ o licenciu preukáe, e pod¾a reálneho odhadu
je schopný splni svoje súèasné i budúce záväzky vyplývajúce z poskytovania dopravných sluieb na obdobie 12 mesiacov odo dòa udelenia licencie. iadate¾ o licenciu musí licenènému orgánu poskytnú podrobné
údaje týkajúce sa
a) dostupných finanèných prostriedkov, vrátane prostriedkov na bankových úètoch a záruk na bankové
úvery a pôièky,
b) fondov a aktív pouite¾ných ako záruky,
c) prevádzkového kapitálu,
d) prevádzkových nákladov, vrátane nákladov na nákup nových eleznièných vozidiel, nákladov na dopravnú základòu, na strediská údrby a na prevádzku vozidlového parku eleznièných vozidiel,
e) existujúceho zaaenia podnikových aktív.
(7) Finanèná spôsobilos iadate¾a o licenciu sa preukazuje roènou úètovnou závierkou alebo ak to nie je
moné, súvahou. Licenèný orgán môe poadova od
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iadate¾a o licenciu aj predloenie audítorskej správy
a iných dokumentov audítora alebo úètovníka, ako aj
dokumenty z banky alebo zo sporite¾ne.

(2) Licenèný orgán môe pravidelne, najmenej vak
raz za pä rokov, preskúmava podmienky, za ktorých
bola licencia udelená.

(8) Za finanène spôsobilého sa nepovauje ten, kto
nemá vyrovnané finanèné vzahy so tátnym rozpoètom alebo má evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie.

(3) Ak licenèný orgán má dôvodnú pochybnos o spôsobilosti jej drite¾a plni poiadavky vyplývajúce z licencie alebo o podmienkach, za ktorých bola udelená,
je povinný v rámci tátneho dozoru bezodkladne preveri, èi drite¾ licencie je naïalej spôsobilý poskytova
dopravné sluby, na ktoré má udelenú licenciu.

§ 12
(1) iados o licenciu obsahuje
a) obchodné meno, právnu formu, identifikaèné èíslo
tátnej tatistiky a adresu sídla,
b) mená a priezviská èlenov tatutárneho orgánu
a zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený,
c) údaje pod¾a § 11 ods. 3 a 6,
d) oznaèenie siete alebo trate, na ktorej chce poskytova dopravné sluby,
e) druh a rozsah dopravných sluieb, na ktoré iada licenciu,
f) údaje o poète a druhu prevádzkovaných dráhových
vozidiel,
g) opis liniek a harmonogram spojov.
(2) Prílohou iadosti o licenciu je
a) výpis z obchodného registra nie starí ako tri mesiace,
b) výpisy z registra trestov èlenov tatutárneho orgánu
a zodpovedného zástupcu nie starí ako tri mesiace,
c) doklady preukazujúce odbornú spôsobilos aspoò
jedného èlena tatutárneho orgánu a zodpovedného
zástupcu,
d) doklady pod¾a § 11 ods. 7 a 8.
(3) Lehota na rozhodnutie licenèného orgánu o licencii je tri mesiace odo dòa, keï bola iados o zaèatie konania úplná. Ak bolo potrebné v konaní o udelenie licencie vyiada od iadate¾a o licenciu dodatoèné
dokumenty, lehota na rozhodnutie neplynie odo dòa
vyiadania dodatoèných dokumentov do dòa, keï boli
vetky poadované dokumenty poskytnuté licenènému
orgánu.
(4) iadate¾, ktorý spåòa poiadavky pod¾a § 11, má
právo na vydanie licencie. Ak licenèný orgán iadosti
o licenciu vyhovie, písomné vyhotovenie rozhodnutia
o udelení licencie sa nevydáva, ale rozhodnutie sa vyznaèí v spise a iadate¾ovi sa vydá licencia.
(5) Ak licenèný orgán zistí, e iadate¾ nespåòa poiadavky pod¾a § 11, iados zamietne a nevydá licenciu,
ani nepredåi platnos existujúcej licencie na ïalie
èinnosti. Písomné vyhotovenie rozhodnutia o zamietnutí iadosti o licenciu musí obsahova odôvodnenie
a musí sa doruèi iadate¾ovi.
Platnos licencie
§ 13
(1) Licencia je platná po èas, po ktorý jej drite¾ spåòa
poiadavky pod¾a § 11. Osobitné dôvody na doèasné
pozastavenie platnosti licencie alebo na jej odòatie
môu by uvedené priamo v licencii.

(4) Ak licenèný orgán zistí, e drite¾ licencie nie je naïalej spôsobilý poskytova dopravné sluby, alebo ak
sa zaèalo proti nemu konkurzné alebo iné podobné konanie a licenèný orgán je presvedèený, e nie je reálny
predpoklad uspokojivého finanèného ozdravenia alebo
retrukturalizácie podniku v prijate¾nom èasovom období, rozhodne o pozastavení platnosti licencie, alebo
o odòatí licencie.
(5) Ak drite¾ licencie prestal poskytova dopravné
sluby najmenej na es mesiacov, alebo ak vôbec nezaèal poskytova dopravné sluby ani do iestich mesiacov odo dòa udelenia licencie, licenèný orgán môe
pod¾a okolností zaèa konanie o opätovnom preskúmaní podmienok, za ktorých bola licencia udelená, alebo pozastavi platnos licencie.
(6) Ak je na to dôvod v osobitnej povahe poskytovanej dopravnej sluby, drite¾ licencie môe po zaèatí
platnosti licencie poiada licenèný orgán o neskorí
zaèiatok poskytovania dopravných sluieb, ne je uvedený v licencii.
(7) Ak drite¾ licencie plánuje významne zmeni alebo rozíri okruh èinností v rámci poskytovaných dopravných sluieb, musí poiada licenèný orgán o posúdenie súladu platnej licencie s plánovanou zmenou.
Ak plánovaná zmena ovplyvòuje právne postavenie drite¾a licencie, licenèný orgán môe rozhodnú, e je
potrebná zmena licencie alebo nová licencia a vyzve jej
drite¾a, aby podal iados na zaèatie konania. Drite¾
licencie môe pokraèova v poskytovaní dopravných
sluieb a do rozhodnutia o novej licencii alebo do èasu,
keï licenèný orgán rozhodne o pozastavení alebo odòatí licencie z dôvodu, e poskytovaním dopravných sluieb je ohrozená bezpeènos dopravy.
§ 14
(1) Ak ide o eleznièný podnik, ktorému udelil licenciu licenèný orgán iného èlenského tátu a sú váne pochybnosti o tom, e spåòa podmienky stanovené týmto
zákonom, licenèný orgán bezodkladne informuje licenèný orgán èlenského tátu, ktorý udelil licenciu.
(2) Ak rozhodnutie o pozastavení platnosti licencie
alebo o jej odòatí nadobudlo právoplatnos a jediným
dôvodom rozhodnutia bolo neplnenie poiadavky finanènej spôsobilosti, licenèný orgán môe udeli elezniènému podniku doèasnú licenciu s podmienkou vykonania takých opatrení, aby riadiaci zamestnanci
mali teoretické vedomosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie bezpeènej a spo¾ahlivej prevádzkovej kontroly a doh¾adu nad poskytovanou dopravnou slubou, na ktorú bola udelená licencia, ak
tým nie je ohrozená bezpeènos dopravy na dráhe. Plat-

Èiastka 181

Zbierka zákonov è. 514/2009

nos doèasnej licencie je najviac es mesiacov odo dòa
jej udelenia.
(3) Licenèný orgán bezodkladne informuje Európsku
komisiu o kadom udelení licencie na dopravné sluby
v elezniènej doprave, o rozhodnutí o pozastavení jej
platnosti a o jej zmene alebo odòatí.
§ 15
Povinnosti dráhového podniku
(1) Dráhový podnik je povinný
a) poskytova dopravné sluby pod¾a predpisov upravujúcich dopravu na dráhe, pod¾a licencie a pod¾a
zmluvy uzatvorenej s prevádzkovate¾om dráhy,
b) pouíva dráhové vozidlá v technickom stave, ktorý
zodpovedá schválenej technickej spôsobilosti,
c) vyradi z prevádzky dráhové vozidlo, ktoré ohrozuje
bezpeènos dopravy alebo ktoré nad únosnú mieru
ohrozuje zdravie ¾udí a zvierat alebo zneèisuje ivotné prostredie,
d) zabezpeèi, aby dráhové vozidlá viedli osoby, ktoré
spåòajú pod¾a predpisov o dráhach predpísanú odbornú, zdravotnú spôsobilos a psychickú spôsobilos a sú drite¾mi platného preukazu na vedenie
dráhového vozidla,
e) zabezpeèi, aby jednotlivé èinnosti pri poskytovaní
dopravných sluieb vykonávali zamestnanci, ktorí
spåòajú pod¾a predpisov o dráhach poiadavky odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na výkon práce,
f) poskytova bezpeènostnému orgánu informácie
a údaje potrebné na posúdenie stavu bezpeènosti
dopravy,
g) preukáza orgánu tátneho dozoru technickú a prevádzkovú spôsobilos vozidlového parku dráhových
vozidiel pod¾a predpisov o dráhach a pod¾a technických pecifikácií,
h) odstráni bezodkladne z dráhy nehodou alebo mimoriadnou udalosou pokodené dráhové vozidlá
a náklad znemoòujúci prevádzkovanie dráhy a vykonávanie dopravy na dráhe,
i) zisova príèiny nehôd a mimoriadnych udalostí
a poskytova vyetrovaciemu orgánu technickú pomoc a informácie a údaje potrebné na ich vyetrovanie,
j) poskytova licenènému orgánu informácie a údaje
potrebné na preskúmanie trvania podmienok, za
ktorých bola udelená licencia, a na konania pod¾a
tohto zákona,
k) trvalo utvára podmienky na zvyovanie bezpeènosti
dopravy, najmä na predchádzanie ványch nehôd,
l) poskytova objednávate¾ovi dopravných sluieb informácie potrebné na posúdenie rozvoja dopravy
a dosahovaných dopravných výkonov, úrovne bezpeènosti a dodriavania národných bezpeènostných
predpisov, vnútorných prevádzkových predpisov
a technologických postupov,
m) preukáza na poiadanie licenènému orgánu technické a prevádzkové predpoklady na poskytovanie
dopravnej sluby, na ktorú má licenciu, vrátane
vnútornej organizácie podniku,
n) preukáza na poiadanie licenèného orgánu splne-
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nie poiadavky odbornej spôsobilosti a zdravotnej
spôsobilosti a psychickej spôsobilosti zamestnancov.
(2) eleznièný podnik okrem povinností pod¾a odseku 1 je povinný
a) poskytova dopravné sluby v rozsahu pridelenej kapacity infratruktúry a zmluvy o dopravných slubách vo verejnom záujme efektívne a za èo najniie
náklady,
b) uplatòova systém riadenia bezpeènosti a plni úlohy vyplývajúce z bezpeènostného osvedèenia,
c) predklada licenènému orgánu kadoroène do
30. júna doklady preukazujúce trvanie finanènej
spôsobilosti a trvanie poistenia,
d) vo verejnej osobnej doprave zostavi plán radenia
vlakov.
(3) eleznièný podnik sa môe kedyko¾vek obráti na
Európsku komisiu s otázkou zluèite¾nosti poiadaviek
pod¾a § 11 a 14 a odsekov 1 a 2 s právom Európskeho
spoloèenstva a tie s otázkou, èi sú tieto poiadavky
uplatòované nediskriminaèným spôsobom.
§ 16
Práva a povinnosti dopravcu a cestujúcich
(1) Dopravca je povinný
a) uskutoèòova prepravu cestujúcich a tovaru pod¾a
prepravného poriadku a pod¾a uzatvorenej zmluvy
o preprave,
b) uskutoèòova prepravu cestujúcich pod¾a cestovného poriadku za cestovné pod¾a tarify cestovného
a zabezpeèi náhradnú dopravu cestujúcich, ak je
poskytovanie dopravných sluieb obmedzené alebo
zastavené,
c) oznaèova dráhové vozidlá mestskej dopravy èíslom
linky a spoja a informáciou o koneènej stanici alebo
zastávke, prípadne i o východiskovej stanici a dôleitej nácestnej stanici alebo zastávke, najmä ak ide
o prestupnú stanicu alebo zastávku,
d) zvyova komfort cestovania a poskytova doplnkové
sluby pre cestujúcich v dráhových vozidlách, na
staniciach a na zastávkach,
e) u¾ahèova prepravu vybraných skupín cestujúcich,
cestujúcich s detským koèíkom a so zvieratami
a prepravu psov so peciálnym výcvikom,
f) zabezpeèi v dráhových vozidlách orientáciu a informovanos cestujúcich nevyhnutnú na bezpeèné
uskutoènenie prepravy pod¾a zmluvy o preprave
vrátane cestujúcich s pokodením sluchu alebo zraku,
g) zjednoduova systém rezervácie a nákupu prepravných dokladov a informova cestujúcich o poskytovaných doplnkových slubách a o cenách za ne,
h) oznaèi zamestnancov, ktorí sú pri preprave oprávnení dáva pokyny cestujúcim alebo kontrolova
prepravné doklady,
i) oznaèi zamestnancov a iné osoby oprávnené pohybova sa v obvode dráhy, dáva pokyny vlakovému
personálu, vodièom dráhových vozidiel a cestujúcim.
(2) Dopravca je oprávnený
a) dáva pokyny cestujúcim s cie¾om zaistenia bezpeè-
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nej prepravy a vylúèi z prepravy osoby, ktoré poruujú zákon alebo prepravný poriadok tým, e fajèia
alebo poívajú zmrzlinu a nápoje v dráhových vozidlách a na miestach, kde je to zakázané, obaujú
iných cestujúcich, zneèisujú alebo pokodzujú dráhové vozidlá a priestory pre cestujúcich,
b) zisova totonos cestujúcich na úèely vymáhania
priráky základného cestovného, ktorá nebola zaplatená na mieste, a na úèely zisovania nároku na
z¾avu základného cestovného,
c) zavies v mestskej doprave osobitnú sadzbu cestovného pre vlastných zamestnancov a pre ïalie osoby, ktoré plnia úlohy súvisiace s mestskou dopravou; osobitná sadzba cestovného nie je súèasou
tarify a nezverejòuje sa.
(3) Kadý je povinný v doprave na dráhe
a) zachováva opatrnos primeranú povahe prevádzky
dráhy a dopravy na dráhe, stara sa o svoju bezpeènos a zdra sa vetkého, èo by mohlo ohrozi ivot
alebo zdravie, alebo obmedzi prevádzku dráhy alebo dopravu na dráhe,
b) dodriava prepravné podmienky pod¾a zákona
a prepravného poriadku dopravcu,
c) repektova pokyny oznaèených zamestnancov prevádzkovate¾a dráhy a dráhového podniku týkajúce
sa prepravy a pohybu v dráhových vozidlách, na staniciach a na zastávkach.
(4) Cestujúci je povinný
a) správa sa tak, aby nenarúal bezpeènú a pokojnú
prepravu, nevyruoval a neobaoval ostatných cestujúcich a personál dráhového vozidla, nepokodzoval dráhové vozidlo, jeho vybavenie a zariadenia slúiace doprave, nezneèisoval dráhové vozidlo
a priestory v staniciach urèené pre cestujúcich,
b) repektova pokyny oznaèených zamestnancov dopravcu a prevádzkovate¾a dráhy týkajúce sa prepravy a pohybu v staniciach a na zastávkach,
c) preukáza sa v dráhovom vozidle alebo bezprostredne po vystúpení z neho platným prepravným dokladom oznaèeným osobám oprávneným kontrolova
prepravné doklady,
d) preukáza sa preukazom totonosti oznaèenej osobe
oprávnenej kontrolova prepravné doklady, ak sa
poèas prepravy nemôe preukáza platným prepravným dokladom a neuhradí cenu cestovného a priráku k cestovnému na mieste,
e) nenastupova a nevystupova z pohybujúceho sa
dráhového vozidla, poèas preruenia prepravy bez
pokynu oznaèeného zamestnanca dopravcu, ani na
stranu, na ktorej nie je nástupite, zastávka alebo
stanica,
f) dodriava podmienky zmluvy o preprave vrátane
prepravného poriadku.
(5) Práva a povinnosti dopravcov a cestujúcich v elezniènej doprave upravuje osobitný predpis.12) Výnimky z ustanovení tohto predpisu pre vnútrotátnu dopravu ude¾uje ministerstvo na iados dopravcu.
(6) Osobitný predpis pod¾a odseku 5 sa primerane
s prihliadnutím na osobitné podmienky poskytovania
12

) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady è. 1371/2007.
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dopravných sluieb vzahuje aj na dopravcov a cestujúcich v mestskej doprave.
(7) Podrobnosti o právach a povinnostiach cestujúcich upraví dopravca v medziach tohto zákona a predpisu pod¾a odseku 5 v prepravnom poriadku.
§ 17
Prepravná povinnos
(1) Ak je to v súlade s licenciou, s prepravným poriadkom, s kapacitnými monosami a so zmluvou o preprave, dopravca je povinný za transparentných a nediskriminaèných podmienok prepravi za cestovné
pod¾a tarify cestovného kadého cestujúceho, ktorý
o to prejaví záujem.
(2) Odmietnu prepravi cestujúceho mono len vtedy, ak
a) ide o osobu alebo jej príruènú batoinu alebo zviera,
ktoré z prepravy vyluèuje osobitný predpis alebo
prepravný poriadok, alebo
b) nastala nepredvídaná okolnos, ktorá vyluèuje
uskutoènenie prepravy z technického, prevádzkového alebo bezpeènostného dôvodu a nie je v monostiach dopravcu ju bezodkladne odvráti.
§ 18
Dopravná povinnos
(1) Dráhový podnik je povinný v rozsahu udelenej licencie trvalo poskytova dopravné sluby za podmienok uvedených v tomto zákone a v prepravnom poriadku, a to odo dòa uvedeného v licencii.
(2) Dráhový podnik môe na nevyhnutný èas obmedzi alebo zastavi poskytovanie dopravných sluieb
z dôvodu
a) nezjazdnosti dráhy v dôsledku technickej poruchy,
nehody alebo mimoriadnej udalosti alebo v dôsledku
výluky z dôvodu opravy, údrby, modernizácie alebo
obnovy dráhy,
b) uskutoènenia mimoriadnej jazdy vo verejnom záujme, alebo
c) ohrozenia bezpeènosti dopravy na dráhe protiprávnym èinom.
(3) Na obmedzenie alebo zastavenie poskytovania dopravných sluieb pod¾a odseku 2 je potrebný súhlas
objednávate¾a. Ak nie je pre naliehavos moné získa
súhlas vopred, dráhový podnik musí bezodkladne upovedomi regulaèný orgán a objednávate¾a dopravných
sluieb.
(4) Dráhový podnik je povinný obmedzi alebo zastavi poskytovanie dopravných sluieb na nevyhnutný
èas na základe rozhodnutia regulaèného orgánu vydaného z dôvodu verejného záujmu, najmä ak je to nevyhnutné z dôvodov ochrany pred poiarmi, obrany alebo
bezpeènosti tátu, ochrany zdravia ¾udí, zvierat alebo ivotného prostredia, veterinárnej ochrany alebo rastlinolekárskej ochrany.
(5) Obmedzenie alebo doèasné zastavenie pod¾a od-

Èiastka 181

Zbierka zákonov è. 514/2009

sekov 2 a 4 je dráhový podnik povinný zverejni výveskou na staniciach a zastávkach alebo iným úèinným
spôsobom a ak ide o plánované obmedzenie na dlhí
èas, musí sa zverejni v cestovnom poriadku. Platnos
nadobúda dòom uvedeným v zverejnenom oznámení
alebo v cestovnom poriadku; inak dòom zverejnenia.
§ 19
Dopravná obslunos
(1) Dopravnou obslunosou na úèely tohto zákona je
zabezpeèenie poskytovania primeraného rozsahu dopravných sluieb vo vnútrotátnej verejnej osobnej doprave na území vymedzenom v zmluve o dopravných
slubách vo verejnom záujme, najmä na zabezpeèenie
dopravy do zamestnania, kôl, zdravotníckych zariadení, úradov a spä.
(2) Primeraným rozsahom na úèely odseku 1 sa rozumie poèet spojov za deò, presnos a pravidelnos jednotlivých spojov a kapacita dráhových vozidiel na jednotlivých tratiach a linkách, ktoré urèí objednávate¾
dopravných sluieb na uspokojenie dopytu verejnosti
poèas jednotlivých dní v týdni.
§ 20
Plán dopravnej obslunosti
(1) Na zabezpeèenie dopravnej obslunosti objednávatelia dopravných sluieb v celotátnej doprave, v regionálnej doprave a v mestskej doprave zostavujú plány dopravnej obslunosti.
(2) Pri zostavovaní plánu dopravnej obslunosti objednávate¾ dopravných sluieb berie do úvahy oprávnené poiadavky verejnosti, kapacitu elezniènej infratruktúry (ïalej len kapacita infratruktúry) alebo
siete mestskej dopravy, prevádzkové monosti dráhových podnikov, monosti súbenej dopravy, hospodárnos zabezpeèovania verejnej osobnej dopravy a finanèné monosti verejného rozpoètu na úhradu straty
dráhového podniku za dopravné sluby vo verejnom záujme.13)
(3) Plán dopravnej obslunosti obsahuje najmä
a) vymedzenie územia dopravnej obslunosti,
b) poiadavky na primeraný rozsah dopravných sluieb,
c) spôsob rieenia súbenej dopravy a zabezpeèenia
nadväznosti na dopravné sluby poskytované inými
druhmi dopravy, najmä verejnou autobusovou dopravou,
d) spôsob náhrady straty, ktorá vznikla dráhovým podnikom zo zabezpeèenia dopravnej obslunosti, najmä úhradou z verejného rozpoètu, monými úpravami tarify cestovného alebo udelením výluèného
práva14) na dopravné sluby,
e) ciele a zámery rieenia disproporcie dopytu a ponuky v urèitom území, vrátane potreby investícií do infratruktúry,
13
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f) opatrenia na zabezpeèenie koordinácie s inými
druhmi dopravy v území pod¾a písmena a), najmä
s verejnou autobusovou dopravou.
(4) Súbenou dopravou pod¾a odseku 2 sa rozumejú
dopravné sluby pravidelnej verejnej autobusovej dopravy, ktorej linky sú s verejnou osobnou dopravou na
dráhe identické alebo ve¾mi podobné smerovaním trás,
hustotou staníc a zastávok, dochádzkovou vzdialenosou k staniciam alebo zastávkam a harmonogramom
spojov.
(5) Objednávate¾ dopravných sluieb musí vypracova plán dopravnej obslunosti tak, aby rieil efektívnos a hospodárnos zabezpeèovania dopravnej obslunosti, najmä racionálne usporiadanie dopravných
sluieb, odstránenie neúèelných paralelných trás a liniek a vytvorenie funkènej nadväznosti verejnej autobusovej dopravy na elezniènú verejnú osobnú dopravu. V súbenej doprave má prednos eleznièná
doprava.
(6) Plán dopravnej obslunosti je podkladom pri posudzovaní návrhu cestovného poriadku a pri uzavieraní zmlúv o dopravných slubách vo verejnom záujme.
§ 21
Zmluva o dopravných slubách
vo verejnom záujme
(1) Úèelom zmluvy o dopravných slubách vo verejnom záujme je zaruèi bezpeèné, efektívne a kvalitné
dopravné sluby za urèené cestovné, ich primeranú výkonnos pod¾a potrieb dopravnej obslunosti územia,
zoh¾adni sociálne a environmentálne faktory, faktory
regionálneho rozvoja a poiadavky ozbrojených síl.
(2) Zmluvu o dopravných slubách vo verejnom záujme uzatvára objednávate¾ dopravných sluieb s dráhovým podnikom na dopravné výkony, ktoré by ako podnikate¾ z h¾adiska svojich obchodných záujmov, najmä
pre ekonomickú nevýhodnos, vôbec neposkytoval,
alebo neposkytoval v poadovanom rozsahu alebo kvalite, alebo neposkytoval za regulované cestovné, ale
ktoré sú potrebné z h¾adiska zabezpeèenia dopravnej
obslunosti územia. Zmluva o dopravných slubách vo
verejnom záujme sa neuzatvára na poskytovanie dopravných sluieb miestneho rekreaèného, komerèného
a turistického charakteru.
(3) Objednávate¾ dopravných sluieb môe uzavrie
zmluvu o dopravných slubách vo verejnom záujme
v elezniènej doprave so eleznièným podnikom, ktorý
má udelenú licenciu na tieto dopravné sluby a z h¾adiska zabezpeèenia dopravnej obslunosti územia je spôsobilý splni zmluvné záväzky.
(4) Zmluva o dopravných slubách vo verejnom záujme v elezniènej doprave sa uzatvára na zabezpeèenie
dopravných sluieb vo vnútrotátnej doprave a v medzinárodnej doprave po tátnu hranicu Slovenskej republiky, vrátane peánej dopravy vlakmi verejnej osob-

) Èlánok 2 písm. g) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady è. 1370/2007.
§ 8 ods. 1 písm. f) zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov.
14
) Èlánok 2 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady è. 1370/2007.
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nej dopravy, ktoré majú na území Slovenskej republiky
najmenej jednu zastávku na vystúpenie alebo na nastúpenie cestujúcich. Objednávate¾ dopravných sluieb môe uzavrie zmluvu o dopravných slubách vo
verejnom záujme v elezniènej doprave priamym zadaním vybranému elezniènému podniku.
(5) V zmluve o dopravných slubách vo verejnom
záujme v elezniènej doprave sa dohodne podiel eleznièných výkonov z dopravných sluieb v rámci integrovaného dopravného systému objednaných objednávate¾om dopravných sluieb.
(6) Dráhový podnik môe po dohode s objednávate¾om dopravných sluieb poui finanèné prostriedky
urèené zmluvou o dopravných slubách vo verejnom
záujme na výkony vo verejnom záujme na integrovaný
dopravný systém jednotlivých dopravcov rôznych druhov dopravy uplatnením jednotnej tarify cestovného,
prepravnými podmienkami, a spoloèným prepravným
dokladom na úèel efektívnejieho vyuitia kapacity
dráhových podnikov na zabezpeèenie dopravnej obslunosti územia.
(7) Úhradu za záväzok zo zmluvy o dopravných
slubách vo verejnom záujme tvorí náhrada preukázanej straty z plnenia záväzku od objednávate¾a dopravných sluieb.
(8) Zmluva o dopravných slubách vo verejnom záujme má písomnú formu a obsahuje
a) presné vymedzenie záväzku dráhového podniku,
ktorý má splni, najmä rozsah prepráv a ich èasové
rozloenie v záujme zabezpeèenia dopravnej obslunosti územia,
b) územie alebo trate, na ktorých má vymedzený záväzok splni,
c) monos a prípadný rozsah subdodávania dopravných sluieb,
d) tarifné podmienky, najmä maximálna výka základného cestovného, vybrané skupiny cestujúcich
a osobitné cestovné za ich prepravu,
e) povahu a rozsah prípadných výluèných práv,
f) spôsob výpoètu náhrady preukázate¾nej straty
z poskytnutých dopravných sluieb15) a harmonogram ich úhrad,
g) kontrolu plnenia záväzku a spôsob preukazovania
vynaloených nákladov,
h) nápravné opatrenia a prípadné sankcie za neplnenie
záväzku,
i) lehotu platnosti zmluvy.
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záujme oddelene od ostatných poskytovaných dopravných sluieb.
(11) Preukázate¾ná strata pod¾a odseku 8 písm. f) je
rozdiel medzi ekonomicky oprávnenými nákladmi vynaloenými na splnenie záväzku zo zmluvy o dopravných slubách vo verejnom záujme vrátane primeraného zisku a trbami z regulovaného cestovného, vrátane
ïalích výnosov dosiahnutých plnením záväzku poskytova dopravné sluby vo verejnom záujme. Náhradu17)
preukázate¾nej straty uhradí objednávate¾ dopravných
sluieb pod¾a podmienok dohodnutých v zmluve o dopravných slubách vo verejnom záujme a po skonèení
roka poskytovate¾ dopravných sluieb uskutoèní celkové vyúètovanie preukázanej straty.
(12) Ak sa v zmluve o dopravných slubách vo verejnom záujme nedohodlo inak, výpoèet náhrady preukázate¾nej straty sa vykonáva za kadú dopravnú slubu
samostatne tak, aby iadna náhrada nepresiahla sumu
potrebnú na pokrytie rozdielu vynaloených nákladov
a dosiahnutých výnosov z jej poskytovania a primeraný
zisk. Do nákladov eleznièného podniku na poskytnutie dopravnej sluby sa zahrnú najmä náklady na zamestnancov, na energie, náklady za pouitie elezniènej infratruktúry, náklady na údrbu, opravy
a prevádzku dráhových vozidiel a iných zariadení potrebných na poskytovanie dopravnej sluby, fixné náklady podniku a vhodná návratnos kapitálu.
(13) Preukázate¾ná strata sa vyráta na základe výkazu dopravných výkonov, nákladov a výnosov z poskytovania dopravných sluieb ako záväzku zo zmluvy o dopravných slubách vo verejnom záujme.
(14) Poskytnutú náhradu za preukázate¾nú stratu
mono poui len na plnenie záväzku zo zmluv o dopravných slubách vo verejnom záujme.
(15) Ustanovenia o zmluvách o dopravných slubách
vo verejnom záujme v elezniènej doprave sa pouijú,
ak osobitný predpis18) neustanovuje inak.
(16) Dåka trvania zmluvy o dopravných slubách vo
verejnom záujme v elezniènej doprave sa stanoví pod¾a osobitného predpisu.18)
§ 22
Dotácie

(9) Obsahom zmluvy o dopravných slubách vo verejnom záujme môu by aj tarifné podmienky prepravy
osôb pre potreby ozbrojených síl, najmä osôb povolaných na odvod, na výkon mimoriadnej sluby alebo
na alternatívnu slubu v krízovej situácii.16)

(1) Objednávate¾ dopravných sluieb môe na iados
dráhového podniku poskytnú dotáciu zo svojho rozpoètu na modernizáciu dráhových vozidiel, ktorými plní
zmluvu o dopravných slubách vo verejnom záujme.
Dotáciu mono poskytnú len dráhovému podniku,
ktorý plní zmluvu o dopravných slubách vo verejnom
záujme.

(10) Dráhový podnik je povinný vies evidenciu nákladov a výnosov z poskytovania dopravných sluieb ako
záväzku zo zmluvy o dopravných slubách vo verejnom

(2) Dráhový podnik môe dotáciu pod¾a odseku 1 poui len na nákup nových dráhových vozidiel a na modernizáciu vyuívaných dráhových vozidiel s cie¾om

15

) Èlánok 6 a príloha nariadenia Európskeho parlamentu a Rady è. 1370/2007.
) Èl.1 ods. 4 ústavného zákona è. 227/2002 Z. z. o bezpeènosti tátu v èase vojny, vojnového stavu, výnimoèného stavu a núdzového stavu.
17
) § 8 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
18
) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady è. 1370/2007.
16
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zvýenia ich rýchlosti a zvýenia kvality a komfortu
dráhových vozidiel.
(3) Ak dôjde k zmene poskytovate¾a dopravných sluieb vo verejnom záujme, dráhové vozidlá kúpené z dotácie pod¾a odseku 1 je pôvodný poskytovate¾ povinný
bezodplatne previes na nového poskytovate¾a, s ktorým objednávate¾ dopravných sluieb uzavrel zmluvu
o dopravných slubách vo verejnom záujme.
(4) Objednávate¾ dopravných sluieb v celotátnej elezniènej doprave môe na iados eleznièného podniku poskytnú dotáciu zo svojho rozpoètu na úhradu
a) environmentálnych nákladov, ktoré preukázate¾ne
vynaloil na prevádzku elezniènej infratruktúry
a ktoré neboli zahrnuté v úhradách zaplatených elezniènými podnikmi,
b) nákladov vyvolaných nehodami a mimoriadnymi
udalosami,
c) nákladov vynaloených na infratruktúru konkurenèného druhu dopravy, ktoré presiahli ekvivalent
nákladov vynaloených na elezniènú dopravu.
(5) Dotáciu pod¾a odseku 4 mono poskytova najdlhie po dobu piatich rozpoètových rokov nasledujúcich
po podaní prvej iadosti. Pri poskytovaní dotácie musí
by verejne dostupná tak metodológia výpoètu nákladov, ako aj vykonané kalkulácie, musia sa preukáza
pecifické neúètované náklady, ktorými nie je zaaená
konkurenèná dopravná infratruktúra a ktorých plateniu sa zabránilo vïaka pouitiu elezniènej dopravy,
a musí sa zabezpeèi, aby sa pri uplatòovaní pravidiel
porovnávania nákladov zaobchádzalo s podnikmi konkurenèných druhov dopravy nediskriminaèným spôsobom.
(6) Dotáciu pod¾a odseku 4 mono poui len na
úhradu nákladov uvedených v odseku 4 v rozsahu
a spôsobom uvedeným v zmluve medzi objednávate¾om
dopravných sluieb a eleznièným podnikom.
(7) Na iados podnikate¾a v kombinovanej doprave mono poskytnú dotáciu aj
a) na financovanie projektu alebo èasti projektu na
prevádzkovanie liniek v systéme nesprevádzanej
a sprevádzanej kombinovanej dopravy,
b) na obstaranie technických prostriedkov na prevádzkovanie liniek kombinovanej dopravy ucelenými
vlakmi a na zvoz a rozvoz prepravných jednotiek
v systéme nesprevádzanej kombinovanej dopravy,
a to na peciálne eleznièné vozne kombinovanej dopravy, na prepravné jednotky a na vozidlá na prepravu kontajnerov a výmenných nadstavieb na cestné
vozidlá.
(8) Dotáciu pod¾a odseku 7 písm. a) mono poskytnú najviac do výky 30 % nákladov potrebných na
uskutoènenie projektu tomu, kto preukáe, e je podnikate¾om v kombinovanej doprave so sídlom alebo
miestom podnikania v Slovenskej republike a e má na
financovanie projektu zabezpeèených 70 % nákladov
19
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z vlastných alebo z iných zdrojov. Dotáciu mono poskytnú aj na viacero projektov posudzovaných
samostatne.
(9) Dotáciu pod¾a odseku 7 písm. b) mono poskytnú najviac do výky 15 % nákladov potrebných na
uskutoènenie projektu tomu, kto preukáe, e je podnikate¾om v kombinovanej doprave so sídlom alebo
miestom podnikania v Slovenskej republike a e má na
financovanie projektu zabezpeèených 85 % nákladov
z vlastných alebo z iných zdrojov. Dotáciu na obstaranie peciálnych eleznièných vozòov pre kombinovanú
dopravu mono poskytnú len podnikate¾ovi v kombinovanej doprave, ktorý má licenciu alebo povolenie na
prevádzkovanie dráh v elezniènej sieti. Dotáciu mono
jednému iadate¾ovi poskytnú len raz aj na viac projektov najmenej
a) 330 000 eur, ak ide o peciálne eleznièné vozne pre
kombinovanú dopravu,
b) 20 000 eur, ak ide o vozidlá na prepravu kontajnerov,
c) 33 000 eur, ak ide o cestné návesy, a
d) 100 000 eur, ak ide o výmenné nadstavby na cestné
vozidlá.
(10) Maximálna výka dotácie pod¾a odseku 7 je limitovaná poètom iadate¾ov a celkovou sumou dotácie
schválenej na tento úèel v zákone o tátnom rozpoète
na prísluný rozpoètový rok.
(11) iados o dotáciu pod¾a odsekov 1, 4 a 7 musí by
písomná a podpísaná tatutárnym zástupcom. V iadosti sa uvedú identifikaèné údaje iadate¾a, dôvod,
pre ktorý sa iada dotácia, poadovaná výka dotácie
a obdobie, ktoré má pokry. K iadosti sa priloia dokumenty preukazujúce dôvod na poskytnutie dotácie.
§ 23
Preprava nebezpeèného tovaru
v elezniènej doprave
(1) Prepravou nebezpeèného tovaru sa rozumie kadá èinnos spojená s prepravou nebezpeèného tovaru
v elezniènej doprave, vrátane èinností spojených s nakládkou a vykládkou, s prechodom z jedného druhu
dopravy na iný druh dopravy v kombinovanej doprave
a so zastávkami vynútenými okolnosami poèas prepravy; nezahàòa prepravu a manipuláciu s nebezpeèným tovarom v areáli odosielate¾a a prijímate¾a nebezpeèného tovaru.
(2) Nebezpeèným tovarom pod¾a odseku 1 sú látky
a výrobky, ktorých preprava elezniènou dopravou je
pod¾a Poriadku pre medzinárodnú elezniènú prepravu
nebezpeèného tovaru (RID)19) zakázaná alebo je povolená len za urèených podmienok.
(3) Pravidlá prepravy nebezpeèného tovaru platné
pre medzinárodnú nákladnú dopravu pod¾a Poriadku

) Dohovor o medzinárodnej elezniènej preprave (COTIF), dodatok C  Poriadok pre medzinárodnú elezniènú prepravu nebezpeèného tovaru (RID)  oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 15/2001 Z. z. v znení oznámenia è. 598/2005 Z. z.
a v znení oznámenia è. 40/2007 Z. z.
Príloha 2 Dohody o medzinárodnej elezniènej preprave tovaru SMGS (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky
è. 181/2002 Z. z.).
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pre medzinárodnú elezniènú prepravu nebezpeèného
tovaru (RID) sa vzahujú aj na
a) vnútrotátnu nákladnú dopravu, vrátane kombinovanej dopravy v kombinácii s cestnou dopravou,
b) prepravy s inými èlenskými tátmi a
c) prepravy s tretími tátmi, ktoré sú zmluvnou stranou Poriadku pre medzinárodnú elezniènú prepravu nebezpeèného tovaru (RID).
(4) Regulaèný orgán pod¾a § 36 ods. 1 môe v povolení
urèi osobitné bezpeènostné poiadavky, ktoré je nevyhnutné dodra na zníenie rizika veobecného ohrozenia a na prevenciu nehody pri preprave nebezpeèného
tovaru na území Slovenskej republiky, ak ide
a) o prepravu vozòami, ktoré patria ozbrojeným silám,
alebo o prepravu pod doh¾adom a priamou fyzickou
ochranou ozbrojených síl,
b) o urèenie vlakovej trasy prepravy, alebo o prepravu
v uzavretej oblasti alebo v osobitnej elezniènej sieti,
c) o prepravu vo vlaku verejnej osobnej dopravy,
d) o prepravu s tretím tátom, ktorý nie je zmluvnou
stranou Poriadku pre medzinárodnú elezniènú prepravu nebezpeèného tovaru (RID), ale je zmluvnou
stranou Organizácie pre spoluprácu elezníc,
e) o tranzit cez územie Slovenskej republiky,
f) o odosielate¾a alebo príjemcu vecí, ktorého predmetom èinnosti nie je nakládka alebo vykládka nebezpeèného tovaru ani ostatné èinnosti spojené s prepravou nebezpeèného tovaru,
g) o prepravu za výnimoèných okolností spojených
s kontrukciou vozòov alebo s miestnym charakterom prepravy,
h) o prepravu so zvýeným rizikom ohrozenia bezpeènosti ¾udí a zvierat alebo zneèistenia ivotného prostredia.
(5) Preprava nebezpeèného tovaru na území Slovenskej republiky je zakázaná, ak
a) sa majú poui vozne registrované v treom táte,
ktoré nie sú v súlade s poiadavkami technickej spôsobilosti alebo s technickými pecifikáciami interoperability,
b) sa majú poui vozne alebo cisternové vozne vyrobené pred 1. januárom 1997, ktoré neboli v súlade
s technickými poiadavkami platnými v deò ich výroby, alebo nie sú náleite udriavané,
c) podmienky prepravy nie sú v súlade s Poriadkom pre
medzinárodnú elezniènú prepravu nebezpeèného
tovaru (RID), ani s odporúèaniami Organizácie Spojených národov pre prepravu nebezpeèného tovaru
a nie je zaruèená poadovaná úroveò bezpeènosti
prepravy,
d) ide o prepravu látok obsahujúcich dioxíny alebo furány, alebo o prepravu rádioaktívnych látok husto
obývaným územím alebo chráneným územím,
e) preprava nie je zabezpeèená bezpeènostnými poradcami pre prepravu nebezpeèného tovaru s potrebným osvedèením o odbornej príprave.
(6) Regulaèný orgán môe povoli pre územie Slovenskej republiky výnimku z Poriadku pre medzinárodnú elezniènú prepravu nebezpeèného tovaru (RID)
a z ustanovení odseku 5.
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(7) Regulaèný orgán je povinný informova o rozhodnutiach pod¾a odseku 4 Európsku komisiu.
(8) Ak pri preprave nebezpeèného tovaru nie je
predpoklad ohrozenia bezpeènosti, regulaèný orgán
môe poiada Európsku komisiu o schválenie týchto
odchýlok platných v elezniènej sieti:
a) o prepravu malého mnostva nebezpeèného tovaru
okrem stredne alebo vysoko rádioaktívnych látok,
ak podmienky prepravy nie sú prísnejie ako podmienky pod¾a pravidiel Európskeho spoloèenstva
o vnútrozemskej preprave nebezpeèného tovaru,
b) o miestnu prepravu na krátku vzdialenos,
c) o miestnu prepravu po urèených vlakových trasách,
ktoré tvoria súèas vymedzeného výrobného procesu a sú prísne kontrolované pod¾a urèených podmienok.
(9) Po oznámení Európskej komisie o schválení odchýlky pod¾a odseku 8 regulaèný orgán rozhodne
o podmienkach uskutoènenia prepravy nebezpeèného
tovaru. Tieto odchýlky platia najviac es rokov a uplatòujú sa nediskriminaène.
(10) Regulaèný orgán môe dohodnú s regulaènými
orgánmi iných tátov osobitné podmienky prepravy nebezpeèného tovaru platné len medzi týmito tátmi.
TRETIA ÈAS
CERTIFIKÁCIA RUÒOVODIÈOV
§ 24
Základné ustanovenia
(1) Táto èas sa vzahuje na ruòovodièov, ktorí obsluhujú rune, iné hnacie eleznièné vozidlá a riadiace
vozne (ïalej len rueò) na eleznièných tratiach.
(2) Táto èas sa nevzahuje na ruòovodièov, ktorí
pôsobia
a) na peciálnych dráhach,
b) na tých èastiach eleznièných tratí, ktoré sú pre obvyklú elezniènú dopravu doèasne uzavreté z dôvodu údrby, obnovy alebo modernizácie,
c) na elezniènej sieti, ktorá je funkène oddelená od
ostatného eleznièného systému a zabezpeèuje len
mestské a prímestské dopravné sluby,
d) na súkromnej infratruktúre, ktorú jej majite¾ pouíva výluène pre vlastnú nákladnú dopravu,
e) na vleèkách a na dráhach, ktoré nie sú zaústené do
elezniènej trate.
(3) Táto èas sa nevzahuje na èlenov vlakového personálu, ktorí nie sú ruòovodièmi.
§ 25
Ruòovodiè
(1) Ruòovodièom je osoba schopná a oprávnená
samostatným, zodpovedným a bezpeèným spôsobom
vies vlaky, vrátane ruòov, posunovacích ruòov, pracovných vlakov, eleznièných vozidiel alebo vlakov na
osobnú alebo nákladnú dopravu po eleznici.
(2) Ruòovodiè musí ma osvedèenie odbornej spôsobilosti na vedenie ruòov a musí by drite¾om preuka-
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zu ruòovodièa pod¾a § 26 a najmenej jedného platného harmonizovaného doplnkového osvedèenia pod¾a
§ 28.
(3) Ruòovodiè musí ma poèas výkonu práce ruòovodièa preukaz ruòovodièa a platné harmonizované
doplnkové osvedèenie pri sebe a musí sa ním preukáza
pri kontrole oprávnenému zamestnancovi manaéra
infratruktúry alebo eleznièného podniku, osobe poverenej výkonom tátneho dozoru, prísluníkovi elezniènej polície alebo prísluníkovi Policajného zboru.
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(3) Bezpeènostný orgán pod¾a § 34 ods. 1 vydá preukaz bezodkladne. Ak podaná iados nebola úplná
a bolo potrebné vyiada jej doplnenie, vydá preukaz
ruòovodièa najneskôr do jedného mesiaca odo dòa
dodania vetkých potrebných náleitostí a podkladov.
(4) Preukaz ruòovodièa sa vydáva ruòovodièovi
v jedinom origináli. Je zakázané zhotovova jeho kópie
a duplikáty; to neplatí, ak ide o duplikát vydaný bezpeènostným orgánom na základe iadosti iadate¾a
pod¾a odseku 2.

(4) Harmonizované doplnkové osvedèenie pod¾a § 28
nemusí ma ruòovodiè, ved¾a ktorého na stanoviti
ruòovodièa je prítomný iný pridelený ruòovodiè vo
funkcii pilota, a ide
a) o naruenie elezniènej dopravy alebo zmena dopravy si vyiadali odklon vlakov alebo údrbu ko¾ají
pod¾a urèenia manaéra infratruktúry,
b) o výnimoèný jednorazový spoj vyuívajúci historický
vlak,
c) o výnimoèný jednorazový spoj nákladnej dopravy
pouitý so súhlasom manaéra infratruktúry,
d) o dopravu alebo demontraènú jazdu nového vlaku
alebo ruòa,
e) o odbornú prípravu alebo praktickú skúku ruòovodièa.

(5) Ak ruòovodiè spåòa predpoklady pod¾a tohto zákona, preukaz ruòovodièa platí 10 rokov. Preukaz
ruòovodièa nestráca platnos skonèením pracovného
pomeru, ani zmenou zamestnávate¾a. Zamestnávate¾
je povinný bezodkladne informova bezpeènostný orgán o uzavretí a o skonèení pracovného pomeru s ruòovodièom, ktorý je drite¾om preukazu.

(5) O vyuití ruòovodièa vo funkcii pilota rozhoduje
eleznièný podnik, ktorý ho zamestnáva alebo ho má
doèasne prideleného. eleznièný podnik je povinný vopred informova manaéra infratruktúry o kadom
prípade vyuitia ïalieho ruòovodièa ako pilota pod¾a
odseku 4. Vyuitie monosti pod¾a odseku 4 nemôe
uloi manaér infratruktúry, ani bezpeènostný orgán.

§ 27

(6) Ruòovodiè vo funkcii pilota musí ma osvedèenie pod¾a § 28 platné pre elezniènú infratruktúru, na
ktorej po dopravnej stránke zodpovedá za vedenie ruòa a na ktorej je pridelený ruòovodièovi, ktorý nepozná traové pomery a nemá osvedèenie na túto èas elezniènej infratruktúry.
§ 26
Preukaz ruòovodièa
(1) Preukaz ruòovodièa je doklad vydaný bezpeènostným orgánom,20) ktorý preukazuje, e jeho drite¾
spåòa minimálne poiadavky na vek, vzdelanie, zdravotnú spôsobilos, psychickú spôsobilos a získal
osvedèenie o odbornej spôsobilosti pod¾a § 30 na vedenie ruòa. V preukaze ruòovodièa sa uvádzajú údaje
pod¾a prílohy è. 1.
(2) iados o vydanie preukazu ruòovodièa, jeho aktualizáciu, obnovenie alebo vyhotovenie duplikátu
môe poda bezpeènostnému orgánu ruòovodiè, alebo
zamestnávate¾ v jeho mene. Prílohou iadosti je doklad
o ukonèenom vzdelaní, platné osvedèenie o odbornej
spôsobilosti pod¾a § 30 ods. 7, lekársky posudok
o zdravotnej spôsobilosti a posudok o psychickej spôsobilosti.
20

) § 103 ods. 3 písm. r) zákona è. 513/2009 Z. z.

(6) Preukaz ruòovodièa vydaný v inom èlenskom
táte platí aj na území Slovenskej republiky. Ak to
ustanovuje dvojstranná medzinárodná zmluva s tretím
tátom, platia na území Slovenskej republiky aj certifikaèné dokumenty vydané tretím tátom ruòovodièovi,
ktorý obsluhuje rueò na cezhraniènom úseku elezniènej siete.

Poiadavky na získanie preukazu ruòovodièa
(1) Na vydanie preukazu ruòovodièa musia uchádzaèi splni tieto minimálne predpoklady:
a) vek najmenej 20 rokov,
b) úplné stredné vzdelanie elektrotechnického alebo
strojníckeho zamerania,
c) úspené absolvovanie odbornej prípravy pod¾a prílohy è. 3, vrátane výcviku a praktickej skúky a získanie osvedèenia o odbornej spôsobilosti pod¾a § 30
ods. 7,
d) preukázanie zdravotnej spôsobilosti a psychickej
spôsobilosti na výkon práce lekárskym posudkom
a psychologickým posudkom,
e) preukáza bezúhonnos výpisom z registra trestov
nie starím ako tri mesiace a èestným vyhlásením,
e mu nebola v priestupkovom konaní uloená sankcia zákazu vies rueò.
(2) Rozsah poiadaviek na zdravotnú spôsobilos
a psychickú spôsobilos pod¾a odseku 1 písm. d) je uvedený v prílohe è. 2.
§ 28
Harmonizované doplnkové osvedèenie
(1) Harmonizované doplnkové osvedèenie (ïalej len
osvedèenie) je doklad, v ktorom sa uvádza eleznièná
infratruktúra, na ktorej je jeho drite¾ oprávnený vies
vlak a eleznièné vozidlá. V osvedèení sa uvádzajú údaje pod¾a prílohy è. 1.
(2) Osvedèenie vydáva eleznièný podnik alebo manaér infratruktúry ruòovodièovi, ktorého zamestnáva
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alebo má doèasne prideleného. Originál osvedèenia patrí tomu elezniènému podniku alebo manaérovi infratruktúry, ktorý vydal osvedèenie a odovzdá ho ruòovodièovi na èas trvania pracovného pomeru.
(3) Osvedèenie platí len pre elezniènú infratruktúru a eleznièné vozidlá, ktoré sú v osvedèení uvedené.
Osvedèenie oprávòuje na vedenie ruòov pre kategóriu
A, pre kategóriu B, alebo pre obe kategórie.
(4) Kategória A zahàòa rune, ktoré sa pouívajú na
posun, na pracovné vlaky a ako vozidlá elezniènej
údrby.
(5) Kategória B zahàòa rune pouívané ako vlaky
osobnej dopravy a nákladnej dopravy na eleznièných
tratiach.
(6) Osvedèenie stráca platnos skonèením pracovného pomeru u zamestnávate¾a, ktorý vydal osvedèenie, alebo skonèením výkonu práce ruòovodièa bez
zmeny zamestnávate¾a. Zamestnávate¾ je povinný pri
skonèení pracovného pomeru vyda ruòovodièovi
osvedèenú kópiu osvedèenia a vetky písomnosti týkajúce sa jeho spôsobilosti na výkon práce. Tieto písomnosti slúia ako doklad o odbornej príprave, získanej
kvalifikácii, odborných skúsenostiach a odbornej spôsobilosti pre nového zamestnávate¾a. Nový zamestnávate¾ je povinný prihliada na tieto doklady.
(7) Ak ruòovodiè zmenil zamestnávate¾a, nový zamestnávate¾ je povinný uhradi dovtedajiemu zamestnávate¾ovi na jeho iados pomernú èas nákladov, ktoré preukázate¾ne vynaloil na získanie osvedèenia.
§ 29
Získavanie osvedèení
(1) Kadý eleznièný podnik a manaér infratruktúry vytvoria ako súèas svojho systému riadenia
bezpeènosti21) vlastné postupy vydávania osvedèení
a aktualizácie vydaných osvedèení pre svojich zamestnancov, ako aj postup a pravidlá preskúmavania vlastných rozhodnutí, ktoré umonia ruòovodièom poiada na podnikovej úrovni o preskúmanie rozhodnutia
o nevydaní osvedèenia, zamietnutí jeho aktualizácie,
pozastavení platnosti alebo odòatí osvedèenia.
(2) Ak sa spor medzi zamestnancom a zamestnávate¾om o postupoch pod¾a odseku 1 nepodarí vyriei na
podnikovej úrovni, strany sa môu obráti o pomoc na
bezpeènostný orgán; monos obráti sa na súd tým nie
je dotknutá.
(3) Manaér infratruktúry a eleznièné podniky bezodkladne aktualizujú osvedèenie vdy, keï ruòovodiè
získa ïalie povolenie týkajúce sa elezniènej infratruktúry alebo vedenia ruòov.
(4) Manaér infratruktúry a eleznièný podnik sú
povinní
a) vies evidenciu o vetkých vydaných, aktualizovaných, zmenených, doplnených, pozastavených a odòatých osvedèeniach a o osvedèeniach, ktorých platnos uplynula alebo ktoré boli nahlásené ako
stratené, ukradnuté alebo znièené, ako aj údaje o le21

) § 84 zákona è. 513/2009 Z. z.
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kárskych preventívnych prehliadkach ruòovodièov,
b) spolupracova s bezpeènostným orgánom na výmene informácií a umoni mu prístup k poadovaným
údajom v evidencii,
c) poskytova na poiadanie informácie o obsahu
osvedèení v evidencii bezpeènostným orgánom a vyetrovacím orgánom aj iných èlenských tátov, ktoré
sú potrebné na ich èinnos.
(5) Ruòovodièi musia ma prístup k údajom evidencie pod¾a odseku 4 písm. a), ktoré sa ich týkajú a majú
právo na vydanie opisu alebo kópie údajov.
§ 30
Odborná príprava a skúky
(1) Odborná príprava ruòovodièov sa uskutoèòuje
v stredisku odbornej prípravy a konèí teoretickou
a praktickou skúkou. Strediskom odbornej prípravy
sa na úèely tohto zákona rozumie vzdelávacie zariadenie poverené pod¾a § 36 ods. 1 písm. l).
(2) Spôsobilos ruòovodièa vies rueò sa zhodnotí
pri praktickej skúke na elezniènej trati. Na preskúanie uplatòovania prevádzkových predpisov a výkonu
ruòovodièa v mimoriadne zloitých situáciách mono
poui aj simulátory.
(3) Odborná príprava ruòovodièov a skúky sa skladajú z dvoch èastí. Prvá èas sa týka získania preukazu
ruòovodièa a je zameraná na získanie odbornej spôsobilosti, metodiku prípravy a cie¾ odborných vedomostí
pod¾a prílohy è. 3. Druhá èas sa týka získania osvedèenia a je zameraná na osobitné odborné vedomosti o elezniènej infratruktúre a eleznièných vozidlách
a na jazykové schopnosti pod¾a prílohy è. 4.
(4) Obsah odbornej prípravy ruòovodièov pod¾a odseku 3 sa musí doplni o obsah jednotlivých technických pecifikácií interoperability a o kritériá navrhnuté
Európskou elezniènou agentúrou.
(5) Skúky musia by organizované tak, aby sa zabránilo konfliktu záujmov, ak skúajúci je zamestnancom toho istého zamestnávate¾a ako skúaný.
(6) Ak kritériá výberu skúajúcich a obsahu skúok neurèí Európska komisia, urèí ich bezpeènostný
orgán, ak ide o získanie preukazu ruòovodièa a manaér infratruktúry a eleznièné podniky, ak ide o získanie osvedèenia ich zamestnancov. Vedomosti skúaných o elezniènej infratruktúre, vlakových trasách
a prevádzkových pravidlách môu hodnoti len skúajúci urèení bezpeènostným orgánom na návrh manaéra infratruktúry.
(7) Po úspenom absolvovaní odbornej prípravy
ruòovodièov a vykonaní skúok vydá stredisko odbornej prípravy ruòovodièovi do 15 dní osvedèenie o odbornej spôsobilosti.
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§ 31
Nezávislé hodnotenie
(1) Manaér infratruktúry, eleznièné podniky
a bezpeènostný orgán sú povinní zabezpeèi stále hodnotenie vetkých èinností spojených s odbornou prípravou ruòovodièov a skúkou, s hodnotením ich
schopností a s aktualizáciou preukazov ruòovodièa
a osvedèení pod¾a systému noriem kvality a systému
riadenia bezpeènosti a zabezpeèi odstraòovanie zistených nedostatkov.
(2) Manaér infratruktúry a eleznièné podniky zabezpeèia raz za pä rokov nezávislé hodnotenie postupov nadobúdania a hodnotenia odborných vedomostí
a odbornej spôsobilosti ruòovodièov a systému vydávania preukazov ruòovodièa a osvedèení v súlade s ich
systémom riadenia bezpeènosti. Na hodnotenie zabezpeèia kvalifikované osoby, ktoré sa nezúèastnili na vykonávaní kontrolovaných èinností.
(3) Výsledky hodnotenia pod¾a odseku 2 zaznamenajú a do 30 dní s nimi oboznámia bezpeènostný orgán,
strediská odbornej prípravy a objednávate¾ov dopravných sluieb. Ak je to potrebné, bezpeènostný orgán
prijme opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených
nezávislým hodnotením.
§ 32
Lekárske preventívne prehliadky a overovanie
odbornej spôsobilosti
(1) Ruòovodiè je povinný poèas platnosti preukazu
ruòovodièa v intervaloch pod¾a prílohy è. 2 absolvova
lekárske preventívne prehliadky, ktoré sú zamerané na
posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce.
Lekárske preventívne prehliadky sa vykonávajú
u právnickej osoby poverenej pod¾a § 36 ods. 1 písm. h).
(2) Ruòovodiè je povinný poèas platnosti osvedèenia pravidelne sa podrobova overovaniu odbornej spôsobilosti a ak ide o cudzinca, aj overovaniu jazykových
schopností. Interval overovania urèuje v súlade so svojím systémom riadenia bezpeènosti eleznièný podnik
alebo manaér infratruktúry, ktorý ruòovodièa zamestnáva alebo má doèasne prideleného a zabezpeèuje
v stredisku odbornej prípravy pri dodraní minimálnej
frekvencie pod¾a príloh è. 3 a 4.
(3) Lekárske preventívne prehliadky a overovania
pod¾a odsekov 1 a 2 sa vykonávajú aj pred predåením
platnosti preukazu ruòovodièa alebo osvedèenia a pri
obnovení preukazu ruòovodièa. Na základe výsledkov
lekárskych preventívnych prehliadok a overovania
odbornej spôsobilosti ten, kto vydal osvedèenie o odbornej spôsobilosti, potvrdí vydaním osvedèenia o odbornej spôsobilosti, e ruòovodiè naïalej spåòa poiadavky na výkon práce.
(4) Ak sa lekárskou preventívnou prehliadkou, mimoriadnym psychologickým vyetrením alebo overovaním
odbornej spôsobilosti pod¾a odsekov 1 a 2 preukáe, e
ruòovodiè stratil odbornú spôsobilos, zdravotnú spôsobilos alebo psychickú spôsobilos na výkon práce,
bezpeènostný orgán odoberie preukaz ruòovodièa.
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(5) Na opätovné získanie preukazu ruòovodièa sa
vzahuje § 27. Náklady spojené s opätovným získaním
preukazu ruòovodièa uhrádza ruòovodiè.
§ 33
Monitorovanie ruòovodièov
(1) Manaér infratruktúry a eleznièné podniky sú
povinní zabezpeèi priebenú kontrolu platnosti preukazov ruòovodièov a osvedèení tých ruòovodièov,
ktorých zamestnávajú alebo ktorých majú doèasne pridelených. Ïalej sú povinní zabezpeèi, aby ruòovodièi
poèas sluby neboli pod vplyvom látky, ktorá by mohla
ovplyvni ich koncentráciu, pozornos alebo správanie.
(2) Na plnenie úlohy pod¾a odseku 1 musia vytvori
systém monitorovania svojich ruòovodièov. Systém
monitorovania musí
a) zabezpeèi pravidelnos kontrol platnosti preukazov
ruòovodièa, osvedèení a nestrannos a preukaznos kontrol a
b) urèi sústavu opatrení, ktoré sa musia realizova
v záujme bezpeènosti poskytovania dopravných sluieb, ochrany ivota a zdravia ruòovodièov, ostatných èlenov vlakového personálu a cestujúcich, keï
sa zistí okamitá nespôsobilos ruòovodièa na výkon práce.
(3) Ak sa monitorovaním zistí pochybnos o spôsobilosti ruòovodièa na výkon práce alebo zistí neplatnos
preukazu alebo osvedèenia, zamestnávate¾ ruòovodièa musí okamite podniknú nevyhnutné kroky
a uplatni niektoré z opatrení uvedených v systéme monitorovania. Rovnako sa postupuje, ak sa ruòovodiè
nepodrobí lekárskej preventívnej prehliadke pod¾a § 32
ods. 1.
(4) Ak sa ruòovodiè nazdáva, e jeho zdravotný stav
spochybòuje spôsobilos na výkon práce, bezodkladne
o tom upovedomí svojho zamestnávate¾a. Zamestnávate¾ je povinný nahradi ho iným ruòovodièom.
(5) Ak manaér infratruktúry alebo eleznièný podnik zistí alebo sa dozvie od lekára, e sa zdravotný alebo
psychický stav ruòovodièa zhoril nato¾ko, e je spochybnená jeho zdravotná spôsobilos na výkon práce,
bezodkladne prijme nevyhnutné opatrenia, vrátane
odobratia preukazu ruòovodièa, aktualizácie zoznamu ruòovodièov a nariadenia ïalích lekárskych
a psychologických vyetrení. O kadom prípade práceneschopnosti ruòovodièa dlhej, ako tri mesiace, je
zamestnávate¾ povinný upovedomi bezpeènostný orgán.
§ 34
Úlohy bezpeènostného orgánu
(1) Bezpeènostný orgán transparentným a nediskriminaèným spôsobom
a) vydáva a aktualizuje preukazy ruòovodièa a vyhotovuje duplikáty za stratené, ukradnuté alebo znièené preukazy ruòovodièa,
b) dohliada na to, èi sa ruòovodièi podrobujú lekárskym preventívnym prehliadkam a overovaniu od-
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bornej spôsobilosti a èi o tom zamestnávatelia vedú
evidenciu,
uskutoèòuje kontroly dokumentov ruòovodièov vo
vlakoch, najmä platnos preukazov ruòovodièa
a osvedèení; ak pritom zistí nedbalos na pracovisku, môe na mieste overi, èi ruòovodiè spåòa poiadavku odbornej spôsobilosti,
kontroluje, èi uchádzaèi o odbornú prípravu ruòovodièa majú spravodlivý a nediskriminaèný prístup
k tejto príprave a ku skúkam, ktoré sú potrebné na
splnenie podmienok na vydanie preukazu ruòovodièa a osvedèenia,
vedie v elektronickej forme evidenciu vetkých vydaných, aktualizovaných, zmenených, doplnených,
pozastavených a odòatých preukazov ruòovodièa
a preukazov ruòovodièa, ktorých platnos uplynula alebo ktoré boli nahlásené ako stratené, ukradnuté alebo znièené,
dozerá, èi vetky èinnosti certifikácie ruòovodièov
spojené s odbornou prípravou ruòovodièov a skúkou, hodnotením schopnosti a aktualizáciou preukazov ruòovodièa a osvedèení boli predmetom
monitorovania pod¾a systému noriem kvality a monitoruje èinnosti certifikácie ruòovodièov, na ktoré
sa vzahujú systémy riadenia bezpeènosti zavedené
elezniènými podnikmi a manaérom infratruktúry,
kontroluje, èi ruòovodièi, eleznièné podniky, manaér infratruktúry, skúajúci a strediská odbornej prípravy vykonávajú èinnosti v súlade s týmto
zákonom a vykonávacími predpismi.

(2) Bezpeènostný orgán
a) poskytuje na základe odôvodnenej iadosti informácie a údaje o preukazoch bezpeènostným orgánom
iných èlenských tátov, Európskej elezniènej agentúre a zamestnávate¾om ruòovodièov,
b) spolupracuje s Európskou elezniènou agentúrou
v záujme zabezpeèenia interoperability registrov
pod¾a základných parametrov urèených Európskou
komisiou,
c) informuje Európsku elezniènú agentúru a zainteresované bezpeènostné orgány iných èlenských tátov o svojich rozhodnutiach pozastavi platnos preukazu ruòovodièa, ak zistí, e ruòovodiè nespåòa
jednu alebo nieko¾ko poiadaviek na výkon práce,
ako aj o zastavení vlaku a okamitej výmene ruòovodièa, ak zistí, e ruòovodiè je ványm rizikom pre
bezpeènos elezníc,
d) spolupracuje s bezpeènostnými orgánmi iných èlenských tátov a poskytuje im informácie vo veciach
certifikácie ruòovodièov.
(3) Ak bezpeènostný orgán pri svojej kontrolnej èinnosti zistí, e ruòovodiè nespåòa ustanovené poiadavky, poruuje národné bezpeènostné predpisy
a predpisy na výkon práce ruòovodièa, urobí niektoré
z týchto opatrení:
a) pozastaví doèasne alebo natrvalo platnos preukazu
ruòovodièa, ktorý vydal, a upovedomí o tom ruòovodièa a jeho zamestnávate¾a a uvedie postup pre
opätovné získanie preukazu ruòovodièa,
22
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b) poiada prísluný bezpeènostný orgán iného èlenského tátu, ktorý vydal preukaz ruòovodièa, aby
vykonal ïalie overenie alebo aby pozastavil platnos preukazu ruòovodièa a upovedomí o tom Európsku komisiu a bezpeènostné orgány iných èlenských tátov,
c) môe zakáza ruòovodièovi prístup na elezniènú
sie od podania iadosti pod¾a písmena b) a do rozhodnutia poiadaného prísluného bezpeènostného
orgánu èlenského tátu; o zákaze informuje Európsku komisiu a poiadaný bezpeènostný orgán iného
èlenského tátu,
d) poiada zamestnávate¾a, ktorý vydal ruòovodièovi
osvedèenie, aby vykonal ïalie overenie alebo aby
pozastavil platnos osvedèenia a dovtedy môe zakáza ruòovodièovi prístup na elezniènú sie; o zákaze informuje Európsku komisiu,
e) poiada Európsku komisiu o stanovisko, ak povauje rozhodnutie bezpeènostného orgánu iného
èlenského tátu za nedostatoèné a a do uzavretia
veci Európskou komisiou môe trva na zákaze pod¾a písmena c).
(4) Ak bezpeènostný orgán pri svojej kontrolnej èinnosti zistí, e ruòovodiè pri vedení ruòa predstavuje
váne nebezpeèenstvo pre bezpeènos elezniènej dopravy, okamite prijme nevyhnutné opatrenia, najmä
vydá pokyn manaérovi infratruktúry zastavi vlak,
zakáza ruòovodièovi ïalie vedenie ruòa, poiada
eleznièný podnik o okamitú výmenu ruòovodièa.
O prijatom opatrení bezodkladne informuje manaéra
infratruktúry, eleznièný podnik a ak ide o ruòovodièa s preukazom ruòovodièa vydaným v inom èlenskom táte aj bezpeènostný orgán tohto tátu.
TVRTÁ ÈAS
VEREJNÁ SPRÁVA
§ 35
Orgány verejnej správy
Orgánmi verejnej správy vo veciach dopravy na dráhach sú:
a) Ministerstvo dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo),
b) Úrad pre reguláciu elezniènej dopravy22) (ïalej len
úrad),
c) vyie územné celky,
d) obce, ktoré majú priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv na dráhový podnik, ktorý poskytuje dopravné sluby na mestských dráhach.
§ 36
Ministerstvo
(1) Ministerstvo
a) urèuje priority tátnej dopravnej politiky a regulácie
v doprave na dráhach, ktoré sú záväzné pre vetky
orgány verejnej správy v doprave, pre manaéra infratruktúry, pre eleznièné podniky a pre prevádz-
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kovate¾ov mestských dráh, peciálnych dráh, lanových dráh a pre dráhové podniky,
b) urèuje po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky a s Ministerstvom
kolstva Slovenskej republiky vybrané skupiny cestujúcich, ktoré sú dopravcovia vo verejnej osobnej
elezniènej doprave povinní prepravova za osobitné
cestovné urèené regulaèným orgánom,
c) je objednávate¾om verejnej osobnej elezniènej dopravy a uhrádza poskytovate¾ovi dopravných sluieb
vo verejnom záujme stratu pod¾a zmluvy o dopravných slubách vo verejnom záujme v elezniènej doprave, a to maximálne do výky limitov výdavkov
schválených na tento úèel v zákone o tátnom rozpoète na prísluný rozpoètový rok,
d) je regulaèným orgánom pre prepravu nebezpeèného
tovaru v elezniènej doprave,
e) je vyetrovacím orgánom, ak ide o nehody a mimoriadne udalosti v elezniènej doprave,
f) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v správnom konaní rozhoduje vyí územný celok,
g) poskytuje dotácie pod¾a § 22,
h) poveruje právnické osoby posudzovaním zdravotnej
spôsobilosti a psychickej spôsobilosti zamestnancov
a vedie zoznamy poverených právnických osôb
a kontroluje, èi proces posudzovania zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti vykonávajú poverené právnické osoby,
i) vydáva osvedèenia o kolení bezpeènostného poradcu pre prepravu nebezpeèného tovaru,
j) dohliada na plynulos a úroveò bezpeènosti elezniènej dopravy a na dodriavanie národných bezpeènostných predpisov,
k) dohliada na tvorbu grafikonu vlakovej dopravy a na
zostavovanie cestovného poriadku vo verejnej osobnej doprave,
l) poveruje vzdelávacie zariadenia ako strediská odbornej prípravy ruòovodièov, vedie zoznam poverených stredísk odbornej prípravy a zverejòuje ich,
ako aj kontroluje èinnos poverených stredísk prípravy ruòovodièov,
m) dohliada na obsah skúky v èasti týkajúcej sa vedomostí o elezniènej infratruktúre vrátane poznania
traových pomerov a prevádzkových pravidiel a urèuje kritériá hodnotenia pre skúajúcich, ak nie sú
urèené orgánom Európskeho spoloèenstva,
n) ude¾uje pre dopravné sluby vo vnútrotátnej osobnej doprave výnimky z uplatòovania osobitného
predpisu23) a informuje Európsku komisiu o udelených výnimkách,
o) poveruje zamestnancov výkonom tátneho dozoru
vo veciach dopravy na dráhach, vydáva im preukazy
a vedie evidenciu vydaných preukazov.
p) urèuje tarifu cestovného pre osoby pod¾a osobitného
predpisu.24)
(2) Ministerstvo veobecne záväzným právnym predpisom ustanoví podrobnosti
a) o zostavovaní a o obsahu cestovného poriadku vo verejnej osobnej doprave,
23
24
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b) o náleitostiach licencie,
c) o výkaze dopravných výkonov, nákladov a výnosov,
ktorými sa plní záväzok zo zmluvy o dopravných
slubách vo verejnom záujme a o spôsobe výpoètu
a úhrady preukázate¾nej straty z plnenia tohto záväzku,
d) o rozsahu vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti zamestnancov v doprave na dráhach,
e) o náleitostiach iadosti o dotáciu pod¾a § 22, metodiku výpoètu nákladov a kalkuláciu a ïalie podrobnosti o poskytovaní dotácie.
(3) Ministerstvo po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ustanoví veobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o získavaní
posudkov zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti zamestnancov v doprave na dráhach.
§ 37
Úrad
(1) Úrad
a) je licenèným orgánom pre elezniènú dopravu, pre
dopravu na peciálnych dráhach a pre dopravu na
lanových dráhach,
b) je bezpeènostným orgánom pre elezniènú dopravu,
pre dopravu na peciálnych dráhach a dopravu na
lanových dráhach,
c) je regulaèným orgánom pre reguláciu cestovného
v elezniènej doprave a kontroluje dodriavanie regulácie cestovného a ukladá opatrenia na nápravu
zistených nedostatkov,
d) poveruje právnické osoby overovaním odbornej spôsobilosti zamestnancov dráhových podnikov prevádzkujúcich dopravu na lanových dráhach,
e) dohliada na bezpeènos elezniènej dopravy, dopravy na peciálnych dráhach a na lanových dráhach
a na dodriavanie národných bezpeènostných predpisov,
f) ukladá pokuty pod¾a § 42 a 43, ak ide o poruenie
povinnosti v elezniènej doprave, v doprave na peciálnych dráhach a na lanových dráhach,
g) je oprávnený poadova od manaérov infratruktúry a od eleznièných podnikov informácie, údaje
a dokumenty potrebné na plnenie svojich úloh,
h) vykonáva tátny dozor v elezniènej doprave, v doprave na peciálnych dráhach a na lanových dráhach,
i) ustanovuje veobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o náleitostiach návrhu na urèenie
cestovného, o postupe pri regulácii cestovného,
j) ustanoví veobecne záväzným právnym predpisom
reguláciu cestovného pod¾a § 9 ods. l,
k) dohliada na dodriavanie práv cestujúcich v elezniènej doprave pod¾a osobitného predpisu.12)
(2) Na kontrolu regulácie cestovného pod¾a odseku 1
písm. c) postupuje úrad pod¾a základných pravidiel
kontrolnej èinnosti.

) Èlánok 2 ods. 4 a 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady è. 1371/2007.
) § 9 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 258/1993 Z. z. o elezniciach Slovenskej republiky v znení zákona
è. 259/2001 Z. z.
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§ 38
Vyí územný celok
Vyí územný celok
a) je objednávate¾om regionálnej dopravy a mestských
a prímestských eleznièných dopravných sluieb vo
verejnej osobnej doprave, ktorých objednávate¾om
nie je ministerstvo, a uhrádza stratu pod¾a zmluvy
o dopravných slubách vo verejnom záujme,
b) vyjadruje sa k tvorbe cestovného poriadku vnútrotátnej osobnej dopravy z h¾adiska zabezpeèenia dopravnej obslunosti kraja, obcí, zdruenia obcí
a mestských aglomerácií,
c) vykonáva pôsobnos licenèného orgánu a bezpeènostného orgánu pre mestskú dopravu,
d) vykonáva tátny odborný dozor v mestskej doprave,
e) ukladá pokuty pod¾a § 42 a 43 za poruenie povinnosti v mestskej doprave.
§ 39
Obec
(1) Obec v samosprávnej pôsobnosti
a) je objednávate¾om mestskej dopravy a uhrádza stratu pod¾a zmluvy o dopravných slubách vo verejnom
záujme, a to maximálne do výky limitov výdavkov
schválených na tento úèel v rozpoète obce na prísluný rozpoètový rok,
b) je regulaèným orgánom pre cestovné v mestskej doprave a kontroluje dodriavanie regulácie cestovného a ukladá opatrenia na nápravu zistených nedostatkov.
(2) Na kontrolu regulácie cestovného pod¾a odseku 1
písm. b) postupuje úrad pod¾a základných pravidiel
kontrolnej èinnosti.
tátny dozor
§ 40
(1) tátny dozor v doprave na dráhach sa vykonáva
ako tátny odborný dozor a ako tátny odborný technický dozor.
(2) Výkonom tátneho odborného dozoru sa zisuje,
èi
a) prevádzkovatelia dráh, dráhové podniky, odosielatelia a príjemcovia tovaru a ostatné osoby zúèastòujúce sa na doprave na dráhach, pri nakládke a vykládke tovaru a údrbe dráhových vozidiel dodriavajú
poiadavky tohto zákona a vykonávacích predpisov
a Poriadku pre medzinárodnú elezniènú prepravu
nebezpeèného tovaru (RID) a právne záväzných aktov Európskych spoloèenstiev, ktoré sa vzahujú na
dopravu na dráhach a na postavenie, práva a povinnosti dopravcov a cestujúcich,
b) dráhové podniky dodriavajú podmienky a plnia povinnosti pod¾a tohto zákona a vykonávacích predpisov, najmä èi poskytujú dopravné sluby na základe
licencie a prepravného poriadku,
25
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c) manaér infratruktúry a eleznièné podniky plnia
úlohy v certifikácii ruòovodièov.
(3) Výkonom tátneho odborného technického dozoru sa zisuje, èi dráhové podniky pouívajú na poskytovanie dopravných sluieb dráhové vozidlá a urèené
technické zariadenia spåòajúce poiadavky technickej
bezpeènosti a spôsobilé na trvalú bezpeènú prevádzku.
§ 41
(1) Ak ïalej nie je ustanovené inak, na výkon tátneho dozoru a na oprávnenia a povinnosti poverených
osôb a kontrolovaných osôb vykonávajúcich èinnosti,
ktoré sú predmetom kontroly (ïalej len kontrolovaná
osoba), sa vzahujú základné pravidlá kontrolnej èinnosti.25)
(2) tátny dozor vykonávajú zamestnanci ministerstva, úradu a vyieho územného celku, ktorým ministerstvo pod¾a § 36 ods. 1 písm. o) vydalo preukaz (ïalej
len poverené osoby). Preukaz obsahuje údaje o jeho
drite¾ovi a o rozsahu poverenia.
(3) Poverené osoby sa pri výkone tátneho dozoru
preukazujú preukazom a sluobným preukazom; písomné poverenie na vykonanie kontroly nie je potrebné. Na výkone tátneho dozoru sa nezúèastòujú ako
prizvané osoby zamestnanci iných orgánov alebo právnických osôb.
(4) Poverená osoba je na úèel výkonu tátneho dozoru oprávnená
a) vstupova na pozemky, do priestorov urèených na
dopravu na dráhe a do dráhových vozidiel kontrolovanej osoby,
b) poadova od kontrolovanej osoby predloenie dokumentácie, dokladov, evidencií, odborných posudkov
a iných listín potrebných na výkon tátneho dozoru
vo veciach bezpeènosti dopravy na dráhe a vysvetlenia od zamestnancov kontrolovanej osoby,
c) nazera do dokumentácie, dokladov a evidencií
a ostatných písomností pod¾a písmena b), robi si
z nich výpisy a poadova od kontrolovanej osoby
bezodplatné vyhotovenie kópií,
d) nariadi odstránenie zistených nedostatkov a na
tento úèel urèi primeranú lehotu,
e) bezplatne poui oznamovacie a telekomunikaèné
zariadenia a prostriedky informaènej techniky kontrolovanej osoby a na bezplatnú prepravu vo verejnej
osobnej doprave.
(5) Kontrolovaná osoba je povinná
a) umoni poverenej osobe výkon tátneho dozoru
a poskytnú jej súèinnos pod¾a odseku 4,
b) odstráni v urèenej lehote nedostatky nariadené poverenou osobou a ich odstránenie ohlási orgánu
tátneho dozoru.
(6) Ak osoba vykonávajúca tátny dozor zistí poruenie povinnosti alebo iný nedostatok v èinnosti kontrolovanej osoby, na mieste vypracuje protokol a s jeho
obsahom oboznámi vedúceho kontrolovaného úseku.
Protokol doruèí kontrolovanej osobe a nariadi jej, aby

) § 8 a 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov.
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v urèenej lehote odstránila zistené poruenie povinnosti alebo zistený iný nedostatok.
(7) Poriadkovú pokutu26) mono uloi do 1 000
eur; v blokovom konaní do 100 eur.
§ 42
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) úmyselne znièí, pokodí, zneèistí, neoprávnene pouije alebo odstráni, zamení, pozmení, zakryje alebo
premiestni alebo urobí neèitate¾nou dráhovú dopravnú znaèku, návestidlo, signalizaèný alebo návestný znak, informaèné zariadenie pre cestujúcich,
vyvesený cestovný poriadok, prepravný poriadok,
výòatok z tarify alebo inú vývesku alebo piktogram
dopravcu, alebo oznaèenie stanice alebo zastávky,
b) úmyselne znièí, pokodí, odstráni alebo premiestni
zariadenie v dráhovom vozidle urèené pre cestujúcich alebo pokodí alebo zneèistí priestory pre cestujúcich v dráhovom vozidle,
c) pouije bez zjavného dôvodu záchrannú brzdu v dráhovom vozidle alebo zasiahne do elektrickej výbavy
vozidla,
d) neoprávnene vyhotoví kópiu alebo duplikát preukazu ruòovodièa,
e) sfaluje alebo vyhotoví napodobneninu preukazu
alebo iného dokladu vydávaného licenèným orgánom, bezpeènostným orgánom, prevádzkovate¾om
dráhy alebo dráhovým podnikom s cie¾om poui ho
ako pravý,
f) nastupuje do pohybujúceho sa dráhového vozidla,
otvára dvere pred zastavením dráhového vozidla, vystupuje z pohybujúceho sa dráhového vozidla alebo
vystupuje bez pokynu vodièa alebo iného oznaèeného zamestnanca dráhového podniku mimo stanice
alebo zastávky alebo na strane dráhy, na ktorej nie
je nástupite, budova stanice alebo oznaèenie zastávky,
g) ako vodiè dráhového vozidla alebo obsluhy lanovej
dráhy poèas sluby odmietne sa podrobi dychovej
skúke alebo ak bola dychová skúka pozitívna, podrobi sa lekárskemu vyetreniu na zistenie, èi nie je
ovplyvnený alkoholom, drogou, liekom alebo inou
látkou, ktorá zniuje schopnos vies dráhové vozidlo alebo obsluhova lanovú dráhu, hoci odber krvi
nie je spojený s nebezpeèenstvom na zdraví,
h) ako ruòovodiè nemá poèas sluby pri sebe preukaz
ruòovodièa a osvedèenie,
i) ako vodiè dráhového vozidla mestskej dráhy, peciálnej dráhy alebo lanovej dráhy nemá pri sebe doklad o oprávnení vies dráhové vozidlo,
j) ako ruòovodiè poruí povinnosti pod¾a tohto zákona tým, e nevykoná potrebné úkony pred jazdou,
poèas nej alebo pri nehode alebo mimoriadnej udalosti,
k) ako ruòovodiè spôsobil nehodu poruením povinností pravidiel platných pre prevádzku na dráhe.
(2) Za priestupky pod¾a odseku 1 písm. a) a f) mono
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uloi pokutu do 500 eur; v blokovom konaní do 60 eur,
za priestupok pod¾a odseku 1 písm. a), mono obvineného aj vykáza z priestoru a za priestupky pod¾a odseku 1 písm. b) a c) mono obvineného aj vylúèi z prepravy.
(3) Za priestupky pod¾a odseku 1 písm. g) mono uloi pokutu do 500 eur a zákaz èinnosti a na dva roky,
za priestupky pod¾a odseku 1 písm. h) a i) mono uloi
pokutu do 200 eur; v blokovom konaní do 60 eur, za
priestupky pod¾a odseku l písm. j) mono uloi pokutu
do 500 eur a zákaz èinnosti na jeden rok, za priestupky
pod¾a odseku 1 písm. k) mono uloi pokutu do 1 000
eur a dva roky zákazu èinnosti a ak nehodu spôsobil
pod vplyvom alkoholu, drogy, lieku alebo inej látky,
ktorá zníila schopnos vies dráhové vozidlo, pokutu
a do 5 000 eur.
(4) Priestupky pod¾a odseku 1 prejednáva bezpeènostný orgán, ak nie je prísluná eleznièná polícia
pod¾a osobitného predpisu.27)
(5) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzahuje
veobecný predpis o priestupkoch.27) Výnosy z pokút za
priestupky sú príjmom tátneho rozpoètu. Výnosy z pokút za priestupky, ktoré ukladá vyí územný celok sú
príjmom rozpoètu vyieho územného celku.
§ 43
Iné správne delikty
(1) Bezpeènostný orgán uloí pokutu do 1 000 eur elezniènému podniku, ktorý neposkytol bezpeènostnému orgánu informácie a údaje potrebné
a) na posúdenie stavu bezpeènosti dopravy [§ 15 ods. 1
písm. f)],
b) na vydávanie, aktualizáciu a odoberanie preukazov
ruòovodièa a preukazov pod¾a § 15 ods. 1 písm. d).
(2) Bezpeènostný orgán uloí pokutu do 1 000 eur
manaérovi infratruktúry a elezniènému podniku,
ktorí
a) nevedú evidenciu o vetkých vydaných, aktualizovaných, zmenených, doplnených, pozastavených a odòatých osvedèeniach a o osvedèeniach, ktorých platnos uplynula alebo ktoré boli nahlásené ako
stratené, ukradnuté alebo znièené, alebo nezabezpeèili ich vedenie inou osobou [§ 29 ods. 4 písm. a)],
b) nevedú evidenciu o lekárskych preventívnych prehliadkach ruòovodièov [ § 29 ods. 4 písm. a)],
c) nespolupracujú s bezpeènostným orgánom na výmene informácií a neumonili mu prístup k poadovaným údajom v evidencii pod¾a písmen a) a b) [§ 29
ods. 4 písm. b)],
d) neposkytli na poiadanie informácie o obsahu
osvedèení v evidencii bezpeènostnému orgánu alebo
vyetrovaciemu orgánu iného èlenského tátu, ktoré
sú potrebné pre jeho èinnos [§ 29 ods. 4 písm. c)],
e) neupovedomili bezpeènostný orgán o kadej práceneschopnosti ruòovodièa, ktorého zamestnávajú,
ktorá bola dlhia ako tri mesiace (§ 33 ods. 5).
(3) Bezpeènostný orgán uloí pokutu od 1 000 do

26

) § 16 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. v znení neskorích predpisov.

27

) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
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15 000 eur manaérovi infratruktúry a elezniènému
podniku, ktorí
a) nezabezpeèili priebené monitorovanie platnosti
preukazov ruòovodièa a osvedèení ruòovodièov,
ktorých zamestnávajú, alebo nevytvorili systém monitorovania svojich ruòovodièov (§ 33 ods. 1 a 2),
b) nevytvorili ako súèas svojho systému riadenia bezpeènosti vlastné postupy vydávania osvedèení a aktualizácie vydaných osvedèení pre svojich zamestnancov alebo postup a pravidlá preskúmavania
svojich rozhodnutí o nevydaní osvedèenia, o zamietnutí jeho aktualizácie, o pozastavení jeho platnosti
alebo o jeho odòatí na podnikovej úrovni (§ 29
ods. 1),
c) nevytvorili systém riadenia bezpeènosti, neuplatòujú ho alebo neplnia úlohy vyplývajúce z bezpeènostného osvedèenia alebo z bezpeènostného povolenia
pre elezniènú dopravu [§15 ods. 2 písm. b)],
d) nezabezpeèili, aby rune a vlaky viedli certifikovaní
ruòovodièi s preukazom ruòovodièa a s platným
osvedèením (§ 28 ods. 1).
(4) Bezpeènostný orgán uloí pokutu od 500 do 5 000
eur dráhovému podniku, ktorý
a) nezabezpeèil, aby dráhové vozidlo viedli len osoby,
ktoré spåòajú predpísanú odbornú spôsobilos,
zdravotnú spôsobilos a psychickú spôsobilos a sú
drite¾mi preukazu na vedenie dráhového vozidla
[§ 15 ods. 1 písm. d)],
b) nezabezpeèil, aby chod lanovej dráhy riadili len osoby, ktoré spåòajú odbornú spôsobilos a zdravotnú
spôsobilos [§ 15 ods. 1 písm. d)].
(5) Bezpeènostný orgán uloí pokutu od 2 000 do
20 000 eur dráhovému podniku, ktorý
a) pouíva dráhové vozidlo alebo urèené technické zariadenie v technickom stave, ktorý nezodpovedá
schválenej technickej spôsobilosti [§ 15 ods. 1
písm. b)],
b) nevyradil z prevádzky dráhové vozidlo, ktoré ohrozuje bezpeènos dopravy alebo ktoré nad únosnú mieru ohrozuje zdravie ¾udí alebo zvierat alebo zneèisuje ivotné prostredie [§ 15 ods. 1 písm. c)].
(6) Regulaèný orgán uloí pokutu od 1 500 do
20 000 eur dráhovému podniku za poruenie regulácie
cestovného pod¾a § 9.
(7) Licenèný orgán uloí pokutu do 1 000 eur dráhovému podniku, ktorý
a) neposkytol licenènému orgánu informácie a údaje
potrebné na preskúmanie existencie podmienok, za
ktorých bola udelená licencia a na konania pod¾a
tohto zákona [§ 15 ods. 1 písm. j)],
b) nepredloil licenènému orgánu do 30. júna doklady
preukazujúce trvanie finanènej spôsobilosti alebo trvanie poistenia [§ 15 ods. 2 písm. c)].
(8) Licenèný orgán uloí pokutu od 500 do 5 000
eur dráhovému podniku, ktorý
a) neoznaèil dráhové vozidlá mestskej dopravy èíslom
linky a spoja, informáciou o koneènej stanici alebo
zastávke [§ 16 ods. 1 písm. c)],
b) neoznaèil zamestnancov, ktorí sú v preprave oprávnení dáva pokyny cestujúcim a kontrolova prepravné doklady [§ 16 ods. 1 písm. h)],
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c) neoznaèil zamestnancov a iné osoby oprávnené pohybova sa v obvode dráhy, dáva pokyny vlakovému
personálu a vodièom dráhových vozidiel a organizova vykládku a nakládku tovaru [§ 16 ods. 1 písm. i)].
(9) Licenèný orgán uloí pokutu od 2 000 do 20 000
eur dráhovému podniku, ktorý
a) poskytuje dopravné sluby bez platnej licencie alebo
v rozpore s òou [(§ 15 ods. 1 písm. a)],
b) jednotlivé èinnosti pri poskytovaní dopravných sluieb nevykonávajú zamestnanci, ktorí spåòajú poiadavky odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti [(§ 15 ods. 1 písm. e)],
c) nezabezpeèil náhradnú dopravu cestujúcich pri obmedzení alebo zastavení dopravných sluieb [§ 16
ods. 1 písm. b)],
d) prestal bez váneho dôvodu poskytova dopravné
sluby, na ktoré má licenciu, alebo nezaèal poskytova dopravné sluby v lehote uvedenej v licencii (§ 13
ods. 5).
(10) Licenèný orgán uloí pokutu do 1 000 eur dráhovému podniku, ktorý
a) odmietol bez zákonného dôvodu alebo v rozpore
s prepravným poriadkom prepravu cestujúceho
pod¾a zmluvy o preprave a cestovného poriadku
(§ 17),
b) neposkytuje cestujúcim orientáciu a informaèné
a doplnkové sluby potrebné na bezpeèné uskutoènenie prepravy [§ 16 ods. 1 písm. d) a e)],
c) nedodriava práva cestujúcich pod¾a osobitného
predpisu.12)
(11) Licenèný orgán uloí pokutu od 500 eur do 5 000
eur dráhovému podniku, ktorý
a) nezaviedol alebo bez ványch dôvodov neprevádzkuje informaèný systém pre cestujúcich alebo systém
rezervácie a kúpy prepravných dokladov [§ 16 ods. 1
písm. g)],
b) neutvára podmienky na zvyovanie komfortu cestujúcich a u¾ahèenie pohybu a cestovania vybranej
skupiny cestujúcich, cestujúcich s detským koèíkom a prepravu psov so peciálnym výcvikom [§ 16
ods. 1 písm. d) a f)].
(12) Bezpeènostný orgán uloí pokutu od 2 000 eur
do 20 000 eur
a) manaérovi infratruktúry, elezniènému podniku,
odosielate¾ovi nebezpeèného tovaru alebo osobe zúèastnenej na nakládke a vykládke nebezpeèného tovaru, ktorá nedodrala podmienky prepravy nebezpeèného tovaru pod¾a medzinárodnej zmluvy alebo
tohto zákona alebo podmienky urèené rozhodnutím
regulaèného orgánu alebo ktorá uskutoènila prepravu nebezpeèného tovaru, ktorú zakázal regulaèný orgán (§ 23 ods. 4 a 5),
b) prevádzkovate¾ovi dráhy, dráhovému podniku alebo
inej osobe zúèastnenej na doprave na dráhe za poruenie bezpeènostných predpisov upravujúcich dopravu na dráhe.
(13) Konanie o uloenie pokuty pod¾a odsekov 1 a 12
mono zaèa do iestich mesiacov odo dòa, keï sa
správny orgán o poruení povinnosti dozvedel, najneskôr do troch rokov odo dòa, keï k porueniu povinnosti dolo. Ak poruenie povinnosti trvalo po urèitý
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èas, trojroèná lehota pod¾a tohto odseku zaène plynú
dòom nasledujúcim po skonèení poruovania povinnosti.
(14) Správny orgán pri ukladaní pokuty prihliadne
na následky poruenia povinnosti, na dåku poruovania povinnosti, na rýchlos a ochotu nápravy a odstránenia prípadných následkov poruenia povinnosti.
(15) Výnos pokút uloených tátnym orgánom je príjmom tátneho rozpoètu, výnos pokút uloených vyím územným celkom je príjmom jeho rozpoètu a výnos
pokút uloených obcou je príjmom rozpoètu obce.
PIATA ÈAS
ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
§ 44
Spoloèné ustanovenia
(1) Na konania pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní okrem
a) doèasného obmedzovania a zastavovania poskytovania dopravných sluieb pod¾a § 18 ods. 2 a 3,
b) postupov vydávania, aktualizácie a odnímania
osvedèení manaérom infratruktúry a elezniènými podnikmi, a iných postupov a rozhodnutí na podnikovej úrovni.
(2) Proti rozhodnutiam úradu mono poda rozklad.
O rozklade rozhoduje predseda úradu na návrh ním
zriadenej osobitnej komisie.
(3) Na uznávanie odbornej kvalifikácie ruòovodièa
získanej v inom èlenskom táte sa pouije veobecný
predpis o uznávaní odborných kvalifikácií.28)
(4) Na elezniènú prepravu nebezpeèného tovaru medzi zmluvnými tátmi Dohody o medzinárodnej elezniènej preprave tovaru SMGS sa pouije príloha II tejto
dohody. Takáto preprava nebezpeèného tovaru na územie Slovenskej republiky musí spåòa aj podmienky
tohto zákona. Pouitie prílohy II Dohody o medzinárodnej elezniènej preprave tovaru SMGS musí dopravca
vopred ohlási regulaènému orgánu.
§ 45
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe è. 5.
§ 46
Prechodné ustanovenia
(1) Licencie na prevádzkovanie dopravy na dráhach
vydané do 31. decembra 2009 platia na èas, na ktorý
boli vydané alebo do ich zruenia v konaniach pod¾a
tohto zákona.
(2) Osvedèenia o odbornej príprave bezpeènostných
poradcov pre prepravu nebezpeèného tovaru elezniènou dopravou vydané do 31. decembra 2009 zostávajú
v platnosti a do uplynutia èasu, na ktorý boli vydané.
28
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(3) Odchýlky od medzinárodných pravidiel prepravy
nebezpeèného tovaru elezniènou dopravou, ktoré ministerstvo povolilo pred 30. júnom 2009 pre vnútrotátnu prepravu nebezpeèného tovaru v elezniènej
sieti a notifikovalo Európskej komisii, platia do 31. decembra 2010.
(4) Ak regulaèný orgán neurèí inak, na prepravu nebezpeèného tovaru elezniènou dopravou v elezniènej
sieti mono pouíva vozne a cisternové vozne s rozchodom 1 520/1 524 mm vyrobené pred 1. júlom 2005, ak
zodpovedajú technickým poiadavkám pod¾a prílohy II
Dohody o medzinárodnej elezniènej preprave tovaru
SMGS alebo poiadavkám technickej spôsobilosti pod¾a predpisov platných do 30. júna 2005 a sú udriavané na poadovanej bezpeènostnej úrovni.
(5) Regulaèný orgán môe povoli na prepravu nebezpeèného tovaru elezniènou dopravou v elezniènej sieti pouívanie vozòov a cisternových vozòov, ktoré boli
vyrobené pred 1. januárom 1997, ak zodpovedajú poiadavkám technickej spôsobilosti pod¾a predpisov
platných do 31. decembra 1996 a sú udriavané na poadovanej bezpeènostnej úrovni.
(6) Vozne a cisternové vozne vyrobené do 1. januára 1997 mono pouíva len na vnútrotátnu nákladnú dopravu, alebo na cezhraniènú dopravu na Ukrajinu a do Ruskej federácie, ak sú v súlade s prílohou II
Dohody o medzinárodnej elezniènej preprave tovaru
SMGS.
(7) Obmedzenia prepravy látok obsahujúcich dioxíny a furány v sieti vydané pred 31. decembrom 1996
zostávajú v platnosti.
(8) Bezpeènostný orgán zaène vies zoznam preukazov ruòovodièov pod¾a § 34 ods. 1 písm. e) do dvoch rokov odo dòa, keï Európska komisia zverejní jeho základné parametre.
(9) Preukazy ruòovodièov a osvedèenia pod¾a tohto zákona sa zaènú vydáva ruòovodièom, ktorí obsluhujú cezhranièné spoje, kabotánu dopravu alebo dopravné sluby nákladnej dopravy v inom èlenskom
táte alebo ktorí pracujú najmenej v dvoch èlenských
tátoch, odo dòa zverejnenia základných parametrov
pod¾a odseku 8. Dovtedy a ete ïalích sedem rokov od
tohto dòa môu ruòovodièi vykonáva prácu na základe oprávnení pod¾a doterajích predpisov.
(10) Lekárske preventívne prehliadky pod¾a § 32 sa
vzahujú odo dòa zavedenia zoznamu pod¾a odseku 8
na vetkých ruòovodièov, vrátane tých, ktorým ete
nebol vydaný preukaz ruòovodièa a osvedèenie pod¾a
tohto zákona. Bezpeènostný orgán, manaér infratruktúry a eleznièné podniky zabezpeèia postupné
zavedenie lekárskych preventívnych prehliadok pre
vetkých ruòovodièov, ktorým ete neboli vydané preukazy ruòovodièa a osvedèenia.
(11) Po uplynutí dvoch rokov odo dòa zavedenia zoznamu pod¾a odseku 8 sa ruòovodièom môu vydáva
preukazy ruòovodièa a osvedèenia u len pod¾a tohto
zákona, aby do siedmich rokov odo dòa zavedenia zoznamu pod¾a odseku 8 boli vetci ruòovodièi drite¾mi

) Zákon è. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona è. 560/2008 Z. z.
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preukazov ruòovodièa a osvedèení pod¾a tohto zákona.
(12) Úèastníci kurzu odbornej prípravy ruòovodièov, ktorí zaèali prípravu pred dòom zavedenia zoznamu preukazov ruòovodièov pod¾a odseku 8, budú certifikovaní pod¾a doterajích predpisov.
(13) V roku 2010 je objednávate¾om dopravných sluieb v celotátnej doprave a regionálnej doprave ministerstvo. Od 1. januára 2011 vykonávajú vyie územné
celky práva a povinnosti objednávate¾a, vyjadrujú sa
k tvorbe cestovného poriadku vo vnútrotátnej osobnej
doprave z h¾adiska zabezpeèenia dopravnej obslunosti kraja, miest a mestských aglomerácií a ako prenesený výkon tátnej správy uhrádzajú stratu pod¾a zmluvy
o dopravných slubách vo verejnom záujme. Úhrada za
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stratu z plnenia záväzkov pod¾a zmlúv o dopravných
slubách vo verejnom záujme sa poskytuje z rozpoètovej kapitoly ministerstva.
(14) Regulované cestovné v elezniènej doprave urèuje regulaèný orgán pod¾a § 9 od 1. januára 2011; dovtedy postupuje pri regulácii cien cestovného z plnenia záväzkov zo zmlúv o dopravných slubách vo
verejnom záujme pod¾a cenových predpisov vo vnútrotátnej elezniènej doprave v znení platnom k 1. januáru 2010.
§ 47
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2010.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 514/2009 Z. z.

VZOR PREUKAZU RUÒOVODIÈA A OSVEDÈENIA
1. CHARAKTERISTIKA PREUKAZU RUÒOVODIÈA:
Vonkají vzh¾ad preukazu ruòovodièa musí by v súlade s technickými normami ISO 7810 a 7816-1.
Preukaz musí by vyrobený z polykarbónu.
Metódy overovania, èi charakteristiky preukazov ruòovodièa spåòajú medzinárodné normy, musia by v súlade
s technickou normou ISO 10373.
2. NÁLEITOSTI PREUKAZU:
Predná strana preukazu obsahuje
a) slová PREUKAZ RUÒOVODIÈA vytlaèené ve¾kým písmom v tátnom jazyku,
b) slová SLOVENSKÁ REPUBLIKA,
c) tátny znak Slovenskej republiky vytlaèený v súlade s kódom tátu pod¾a technickej normy ISO 3166 ako negatív v modrom obdåniku obklopený ltými hviezdami,
d) konkrétne údaje èíslované takto:
1. priezvisko drite¾a preukazu ruòovodièa,
2. meno (mená) drite¾a preukazu ruòovodièa,
3. dátum a miesto narodenia drite¾a preukazu ruòovodièa,
4. dátum vydania preukazu, dátum uplynutia platnosti preukazu ruòovodièa, názov vydávajúceho orgánu
a referenèné èíslo pridelené zamestnancovi jeho zamestnávate¾om (nepovinný údaj),
5. èíslo preukazu ruòovodièa, ktoré umoòuje prístup k údajom zoznamu preukazov vedeného bezpeènostným orgánom,
6. fotografiu drite¾a preukazu ruòovodièa,
7. podpis drite¾a preukazu ruòovodièa,
8. miesto trvalého pobytu alebo potová adresa drite¾a preukazu ruòovodièa (nepovinný údaj),
e) slová vzor Európskych spoloèenstiev v tátnom jazyku a slová preukaz ruòovodièa v ostatných jazykoch
Spoloèenstva vytlaèené ltou farbou na pozadí preukazu ruòovodièa,
f) referenèné farby: modrá: Pantone Reflex blue; ltá: Pantone yellow,
g) dodatoèné informácie alebo zdravotné obmedzenia pouitia, ktoré uloil vo forme kódu bezpeènostný orgán
pod¾a prílohy è. 2; kódy urèuje Európska komisia.
3. OSVEDÈENIE
Osvedèenie pod¾a § 28 obsahuje
a) priezvisko drite¾a,
b) meno (mená) drite¾a,
c) dátum a miesto narodenia drite¾a,
d) dátum vydania osvedèenia, dátum uplynutia platnosti osvedèenia, obchodné meno vydávajúceho podniku, referenèné èíslo pridelené zamestnancovi jeho zamestnávate¾om (nepovinný údaj),
e) èíslo osvedèenia, ktoré umoòuje prístup k údajom zoznamu osvedèení vedeného bezpeènostným orgánom,
f) fotografia drite¾a,
g) podpis drite¾a,
h) miesto trvalého pobytu alebo potová adresa drite¾a (nepovinný údaj),
i) názov a adresa manaéra infratruktúry alebo eleznièného podniku, pre ktorý je ruòovodiè oprávnený vies
rune a vlaky,
j) kategória, v ktorej je ruòovodiè oprávnený vies rune a typ alebo typy eleznièných vozidiel, ktoré je drite¾
oprávnený obsluhova,
k) elezniènú infratruktúru, na ktorej je ruòovodiè oprávnený vies vlaky,
l) dodatoèné informácie alebo obmedzenia,
m) jazykové schopnosti drite¾a.
4. MINIMÁLNE ÚDAJE ZOZNAMU PREUKAZOV RUÒOVODIÈA A OSVEDÈENÍ:
a) údaje týkajúce sa preukazu ruòovodièa  vetky údaje uvedené v preukaze ruòovodièa a údaje o vzdelaní, odbornej spôsobilosti vies rueò, zdravotnej spôsobilosti ruòovodièa,
b) údaje týkajúce sa osvedèenia  vetky údaje uvedené v osvedèení a platné osvedèenie o odbornej spôsobilosti.
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Príloha è. 2
k zákonu è. 514/2009 Z. z.

ZDRAVOTNÉ POIADAVKY
1.

VEOBECNÉ POIADAVKY

1.1 Ruòovodiè nesmie ma nijaké zdravotné akosti, uíva lieky, drogy alebo iné látky, ktoré môu spôsobi náhlu
stratu vedomia, zníenie pozornosti alebo koncentrácie, náhlu práceneschopnos, stratu rovnováhy alebo koordinácie alebo rozsiahle obmedzenie mobility.
1.2 Zrak  musia sa dodriava tieto podmienky:
 hodnota korigovanej alebo nekorigovanej zrakovej ostrosti: 1,0, ale najmenej 0,5 pre horie oko,
 najvyie korekèné oovky: hypermetropia + 5/myotropia  8; lekár povolí odchýlku len vo výnimoèných prípadoch a na základe stanoviska oftalmológa,
 videnie do blízka a na strednú vzdialenos: dostatoèné buï s korekciou, alebo bez nej,
 kontaktné oovky a okuliare sú povolené len za podmienky pravidelných kontrol u odborníka,
 normálne farebné videnie: pouitie uznávaného testu, ako napríklad testu pod¾a Iiharu,
 zorné pole: úplné,
 zrak oboch oèí: efektívne, nepoaduje sa, ak má osoba skúsenosti s primeranou pomôckou a s dostatoènou
kompenzáciou; poaduje sa, ak osoba stratí binokulárne videnie a po zaèatí pôsobenia na pracovnom mieste,
 binokulárne videnie: efektívne,
 rozliovanie farebných signálov: test sa zakladá na rozliovaní jednotlivých farieb a nie na rozliovaní relatívnych rozdielov,
 citlivos na kontrasty: dobrá,
 iadne zhorujúce sa oèné ochorenie,
 implantáty ooviek, keratómie a keratektómie sú povolené len ak sú sledované kadoroène alebo v inom intervale urèenom lekárom,
 schopnos znies oslnenie,
 farebné kontaktné oovky alebo fotochromatické oovky nie sú povolené; oovky s UV filtrom sú povolené.
1.3 Sluchové a reèové poiadavky:
Dostatoèný sluch potvrdený audiogramom, t. j., dostatoène dobrý sluch, ktorý umoòuje uskutoèni telefónny
rozhovor a poèu varovné signály a rádiovú komunikáciu.
Odporúèajúce hodnoty  sluchové postihnutie nesmie prevyova 40 dB pri 500 a 1 000 Hz a 45 dB pri 2 000 Hz
pre ucho, ktoré má horiu vodivos zvuku, iadne anomálie vestibulárneho systému ani chronické reèové postihnutie vzh¾adom na potrebu výmeny správ nahlas a zrozumite¾ne; vo výnimoèných prípadoch je dovolené pouíva sluchové pomôcky.
1.4 Tehotenstvo je dôvodom doèasného vylúèenia z výkonu práce ruòovodièa, ak sa zle znáa, alebo ak ide o patologický stav. Ustanovenia Zákonníka práce o ochrane tehotných ien sa pritom musia dodriava.
2.

MINIMÁLNY OBSAH LEKÁRSKYCH PREVENTÍVNYCH PREHLIADOK PRED PRIJATÍM DO ZAMESTNANIA

2.1 Lekárske vyetrenia
 veobecné lekárske vyetrenie,
 vyetrenie funkcií zmyslového vnímania (zrak, sluch, vnímanie farieb),
 krvné a moèové testy zamerané o. i. na diabetes mellitus v rozsahu, v ktorom je to potrebné na zhodnotenie telesnej spôsobilosti uchádzaèa,
 elektrokardiogram v stave pokoja,
 testy zamerané na psychotropné látky, ako napríklad na nepovolené drogy alebo psychotropné látky a na nadmerné poívanie alkoholu, ktoré spochybòuje spôsobilos na výkon povolania ruòovodièa,
 z kognitívneho h¾adiska: vyetrenie pozornosti a koncentrácie, skúka pamäti, vnímania a vyjadrovania,
 ústna komunikácia,
 zo psychosomatického h¾adiska: skúka rýchlosti reakcie a koordinácie rúk.
2.2 Pracovné psychologické vyetrenie pri výbere a riadení zamestnancov. Pri urèovaní obsahu psychologického
hodnotenia musí vyetrenie zhodnoti, èi uchádzaè o pracovné miesto ruòovodièa netrpí dokázanou pracovnou
psychickou poruchou, najmä v oblasti operaènej spôsobilosti alebo akéhoko¾vek relevantného faktora osobnosti, ktoré by mohli predstavova prekáku pre bezpeèný výkon povinností.
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LEKÁRSKE PREVENTÍVNE PREHLIADKY PO PRIJATÍ DO ZAMESTNANIA

3.1 Frekvencia
Lekárske preventívne prehliadky na posúdenie zdravotného stavu sa vykonávajú najmenej raz za tri roky a do
veku 55 rokov, potom kadoroène. Ak to vak vyaduje zdravotný stav zamestnanca, lekár musí zvýi túto frekvenciu.
Okrem lekárskych preventívnych prehliadok sa primerané lekárske vyetrenia vykonávajú aj vtedy, keï vznikne
dôvod pochybova o tom, e drite¾ preukazu ruòovodièa a osvedèenia spåòa veobecné poiadavky pod¾a bodu 1.
Zdravotná spôsobilos sa posudzuje aj po kadom pracovnom úraze alebo akejko¾vek dåke trvania pracovnej neschopnosti v dôsledku nehody alebo mimoriadnej udalosti, ktorej úèastníkmi boli ¾udia. Posudzujúci lekár zamestnávajúceho podniku môe rozhodnú o vykonaní mimoriadneho lekárskeho vyetrenia, najmä po práceneschopnosti dlhej ako 30 dní. Zamestnávate¾ musí poiada lekára, aby posúdil zdravotnú spôsobilos
ruòovodièa, ak ho musel stiahnu z výkonu práce z bezpeènostných dôvodov.
3.2 Minimálny obsah lekárskeho vyetrenia
Ak sa uskutoènila pred prijatím do zamestnania vstupná lekárska preventívna prehliadka, vyetrenie musí obsahova aspoò veobecné lekárske vyetrenie, vyetrenie funkcií zmyslového vnímania, krvné a moèové testy zamerané o. i. na diabetes mellitus a ostatné ochorenia, ako je uvedené v klinických vyetreniach a testy zamerané
na drogy, ak je to klinicky indikované. Ak ide o ruòovodièa vo veku nad 40 rokov, vyaduje sa elektrokardiogram
v stave pokoja.
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Príloha è. 3
k zákonu è. 514/ 2009 Z. z.

ODBORNÁ PRÍPRAVA NA ZÍSKANIE PREUKAZU RUÒOVODIÈA
1. METODIKA ODBORNEJ PRÍPRAVY
Musí existova rovnováha medzi teoretickou odbornou prípravou v uèebni s pouitím názorných pomôcok a praktickou skúkou na pracovisku ruòovodièa, vedením ruòa pod doh¾adom a bez doh¾adu na elezniènej trati uzavretej na úèely praktickej skúky.
Odborná príprava s pouitím poèítaèa je prípustná na individuálne túdium prevádzkových predpisov, návestenia
a podobne.
Pouívanie simulátorov nie je povinné. Môe sa vak vyuíva na úèinnú odbornú prípravu ruòovodièov. Uitoèné
sú najmä na odbornú prípravu v mimoriadnych pracovných podmienkach alebo pri pravidlách, ktoré sa len zriedka
uplatòujú. Ich výhodou je schopnos poskytnú kapacitu na uèenie sa v praxi v situáciách, v ktorých nie je moné
v skutoènosti vykonáva odbornú prípravu. V zásade by sa mali pouíva simulátory najnovej generácie.
V súvislosti s nadobudnutím vedomostí o elezniènej trati treba uprednostni prístup, pri ktorom ruòovodiè ako
pilot sprevádza iného ruòovodièa poèas primeraného poètu ciest na tejto vlakovej trase cez deò aj v noci. Okrem
iných metód sa ako alternatívna metóda odbornej prípravy môu pouíva video nahrávky vlakovej trasy z poh¾adu
kabíny ruòovodièa.
2. VEOBECNÉ ODBORNÉ VEDOMOSTI A POIADAVKY NA ZÍSKANIE PREUKAZU RUÒOVODIÈA
Veobecná odborná príprava má za cie¾ nadobudnutie poznatkov a postupov týkajúcich sa
 eleznièných technológií vrátane bezpeènostných zásad a podstaty prevádzkových predpisov,
 rizík spojených s prevádzkovaním elezníc a rôznych spôsobov boja proti rizikám,
 zásad, ktorými sa riadi jeden alebo viacero eleznièných prevádzkových reimov,
 vlakov, ich zloenia a technických poiadaviek na rune a na ostatné eleznièné vozidlá.
Ruòovodièi musia by schopní najmä
 porozumie pecifickým poiadavkám práce vo funkcii ruòovodièa, jej dôleitosti a profesijným a osobným nárokom, najmä dlhému pracovnému èasu, pobytu mimo domova, a pod.;
 uplatòova bezpeènostné pravidlá pre zamestnancov;
 rozliova eleznièné vozidlá;
 striktne ovláda a uplatòova pracovné metódy;
 pozna referenènú a uívate¾skú dokumentáciu  príruèku postupov a príruèku dráh, ako sú vymedzené v technických pecifikáciách interoperability pre prevádzku, príruèku ruòovodièa, príruèku porúch a ïalie;
 osvoji si správanie, ktoré je v súlade s k¾úèovými úlohami z h¾adiska bezpeènosti;
 pozna postupy, ktoré sa uplatòujú pri nehodách a mimoriadnych udalostiach, ktorých úèastníkmi sú ¾udia;
 rozliova riziká spojené so elezniènou prevádzkou vo veobecnosti;
 ovláda zásady, ktorými sa riadi bezpeènos elezniènej premávky,
 uplatòova základné zásady elektrotechnológie.
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Príloha è. 4
k zákonu è. 514/2009 Z. z.

ODBORNÁ PRÍPRAVA NA ZÍSKANIE OSVEDÈENIA
Po ukonèení odbornej prípravy týkajúcej sa eleznièných vozidiel ruòovodièi musia by schopní vykonáva tieto
úlohy:
I. ÈAS TÝKAJÚCA SA RUÒA
1.TESTY A SKÚKY PRED ODCHODOM RUÒA
Ruòovodièi musia by schopní
 vyzdvihnú si dokumentáciu a potrebné vybavenie,
 skontrolova funkènos ruòa,
 skontrolova správnos údajov v dokumentoch na palube ruòa,
 ubezpeèi sa vykonaním konkrétnych skúok a testov, èi je rueò schopný poskytnú poadovanú anú silu
a èi funguje bezpeènostné zariadenie,
 skontrolova pri preberaní ruòa alebo na zaèiatku ïalej jazdy dostupnos a funkènos predpísaného ochranného a bezpeènostného zariadenia,
 vykona bené preventívne údrbové úkony.
2. ZNALOS ELEZNIÈNÝCH VOZIDIEL
Ruòovodiè musí na obsluhu ruòa ovláda vetky dostupné riadiace zariadenia a indikátory, najmä ktoré sa týkajú trakcie, brzdenia a prvkov bezpeènosti premávky.
Na to, aby ruòovodiè zistil a lokalizoval nedostatky eleznièných vozidiel, ohlásil ich a urèil, èo je potrebné na ich
opravu a aby v urèitých prípadoch urobil opatrenia, musí ovláda
 mechanickú kontrukciu eleznièných vozidiel,
 naráací a ahadlový mechanizmus eleznièných vozidiel,
 pojazd,
 bezpeènostné zariadenie,
 palivové nádre, systém zásobovania palivom a výfukové zariadenie ruòov,
 význam znaèenia na vnútornej a vonkajej strane ko¾ajových vozidiel, najmä symbolov pouívaných na prepravu nebezpeèného tovaru,
 systémy registrácie jázd,
 elektrické a pneumatické systémy,
 zberaè prúdu a systémy vysokého napätia,
 komunikaèné zariadenie, najmä rádiové spojenie centrály s vlakom a ïalie,
 prípravu jazdy,
 komponenty eleznièných vozidiel, ich úèel a zariadenia pecifické pre ahané vozidlá, najmä systémy zastavovania vlaku zníením tlaku vzduchu v brzdovom potrubí,
 brzdový systém eleznièných vozidiel,
 pecifické èasti ruòov,
 prenos trakèného výkonu, motor a prevodovku.
3. SKÚKA BÀZD
Ruòovodièi musia by schopní
 skontrolova a vyráta pred odchodom vlaku, èi predpísané brzdiace percentá vlaku zodpovedajú skutoèným
brzdiacim percentám potrebným pre elezniènú tra, ako je spresnené v dokumentácii vlaku,
 skontrolova pod¾a potreby funkènos rôznych èastí brzdového systému ruòa a vlaku, a to pred odchodom vlaku, poèas rozbehu a poèas jazdy.
4. PREVÁDZKOVÝ REIM A MAXIMÁLNA RÝCHLOS VLAKOV V SÚVISLOSTI S CHARAKTERISTIKAMI
ELEZNIÈNEJ TRATE
Ruòovodiè musí by schopný zoh¾adni informácie, ktoré dostal pred odchodom vlaku, a urèi jazdný stupeò
a najvyiu rýchlos vlaku na základe parametrov, ako sú obmedzená rýchlos, poveternostné podmienky alebo zmeny návestí.
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5. VEDENIE RUÒA SPÔSOBOM, KTORÝ NEPOKODÍ ZARIADENIA ANI ELEZNIÈNÉ VOZIDLÁ
Ruòovodiè musí by schopný pouíva vetky dostupné riadiace systémy v súlade s platnými predpismi, uvies
rueò do pohybu so zoh¾adnením medzí adhézie a výkonu a poui brzdy na zniovanie rýchlosti a na zastavovanie so
zrete¾om na eleznièné vozidlá a ich zriadenia.
6. MIMORIADNE UDALOSTI
Ruòovodiè musí by schopný venova pozornos mimoriadnym udalostiam v správaní sa vlaku, vykona kontrolu
vlaku a urèi príznaky moných nedostatkov, rozliova ich, reagova na ne pod¾a relatívnej dôleitosti a snai sa ich
odstráni, prièom sa priorita kladie na bezpeènos elezniènej dopravy a na bezpeènos ¾udí, ako aj pozna dostupné
prostriedky ochrany a komunikácie.
7. NEHODY, MIMORIADNE UDALOSTI A POIARE, KTORÝCH ÚÈASTNÍKMI SÚ ¼UDIA
Ruòovodiè musí by schopný kona v záujme vlaku a privola pomoc v prípade nehody alebo mimoriadnej udalosti, ktorej úèastníkmi sú cestujúci vo vlaku a vlakový personál, zisti, èi vlak prepravuje nebezpeèný tovar a identifikova ho pod¾a vlakovej dokumentácie a výkazu eleznièných vozidiel a pozna postupy evakuácie vlaku v núdzovom
prípade.
8. PODMIENKY POKRAÈOVANIA V PREVÁDZKE PO MIMORIADNOM SPRÁVANÍ SA ELEZNIÈNÉHO VOZIDLA
Po zistení mimoriadneho správania sa eleznièného vozidla musí by ruòovodiè schopný zhodnoti, èi eleznièné
vozidlo môe pokraèova v prevádzke a za akých podmienok, aby o tom a týchto podmienkach mohol èo najskôr informova manaéra infratruktúry. Ruòovodiè musí by schopný urèi, èi je potrebné hodnotenie odborníka, aby mohol vlak pokraèova v jazde.
9. ZAISTENIE VLAKU
Ruòovodiè musí by schopný vykona také opatrenia, aby sa stojaci vlak alebo jeho èas ani za najaích podmienok nenatartovali alebo sa nezaèali neoèakávane samé pohybova. Okrem toho musí ma vedomosti o opatreniach,
ktoré môu vlak alebo jeho èas zastavi, keï sa zaèal neoèakávane sám pohybova.
II. ÈAS TÝKAJÚCA SA ELEZNIÈNEJ INFRATRUKTÚRY
1. SKÚKA BÀZD
Ruòovodiè musí by schopný skontrolova a vyráta pred odchodom vlaku, èi brzdiace percentá vlaku zodpovedajú brzdiacim percentám potrebným pre elezniènú tra, ako je uvedené v dokumentácii vlaku.
2. PREVÁDZKOVÝ REIM A NAJVYIA RÝCHLOS VLAKU POD¼A CHARAKTERISTIKY ELEZNIÈNEJ TRATE
Ruòovodiè musí by schopný zoh¾adni poskytnuté informácie, ako sú obmedzenia rýchlosti alebo zmeny návestí
a urèi prevádzkový reim a najvyiu rýchlos ruòa na základe charakteristík elezniènej trate.
3. POZNANIE ELEZNIÈNEJ TRATE
Ruòovodiè musí by schopný predvída moné problémy na elezniènej trati a vhodne na ne reagova v záujme bezpeènosti vlaku a vèasnosti a hospodárnosti rieenia. Preto musí ma dôkladné vedomosti o eleznièných tratiach a zariadeniach na svojej vlakovej trase a o iných dohodnutých alternatívnych trasách. Dôleité sú najmä tieto
aspekty poznania elezniènej trate:
 prevádzkové podmienky, najmä zmena ko¾aje, jednosmerná premávka a podobne,
 skontrolovanie vlakovej trasy a konzultácia o relevantných dokumentoch,
 urèenie ko¾ají, ktoré sa môu poui na urèitý typ jazdy,
 platné dopravné predpisy a význam návestného systému,
 prevádzkový reim,
 zabezpeèovací systém a s ním súvisiace predpisy,
 názvy staníc a ich poloha, vzdialenos staníc a stavadiel na riadenie pohybu vlaku,
 návestenie prechodu medzi rôznymi prevádzkovými systémami alebo systémami prívodu trakènej energie,
 obmedzenia rýchlosti rôznych kategórií vlakov,
 osobitné brzdné podmienky, najmä na eleznièných tratiach so strmým klesaním,
 osobitné prevádzkové charakteristiky: osobitné návesti, znaèky, podmienky odchodu vlakov, atï.,
 topografické profily.
4. BEZPEÈNOSTNÉ PREDPISY
Ruòovodiè musí by schopný
 uvies vlak do pohybu, keï sa splnili vetky predpísané podmienky, najmä keï je èas odchodu pod¾a cestovného poriadku, keï bol daný pokyn alebo náves na odchod vlaku a podobne,
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 sledova návestia na elezniènej trati alebo v kabíne ruòovodièa, bezodkladne a bezchybne ich vyhodnoti
a zodpovedajúcim spôsobom vykona,
 vies vlak bezpeène pod¾a konkrétnych prevádzkových postupov: na pokyn poui osobitné postupy, doèasne
zníi rýchlos, vies vlak proti správnemu smeru, v prípade nebezpeèenstva oprávnenie neriadi sa pod¾a návestí, posun, zmena smeru, prechádzanie cez elezniènú tra v prestavbe, atï.,
 dodriava plánované alebo dodatoèné zastávky a v prípade potreby vykonáva dodatoèné èinnosti pre cestujúcich poèas týchto prestávok, najmä otváranie a zatváranie dverí.
5. VEDENIE VLAKU
Ruòovodiè musí by schopný vdy pozna polohu vlaku na elezniènej trati, poui brzdy na spoma¾ovanie a zastavovanie so zrete¾om na monosti eleznièného vozidla a jeho zariadenia a prispôsobi vedenie vlaku cestovnému
poriadku a pokynom na úsporu energie so zrete¾om na charakteristiky ruòa, vlaku, dráhy a prostredia.
6. MIMORIADNE UDALOSTI
Ruòovodiè musí by schopný
 sledova v rozsahu, v akom to dovo¾uje vedenie vlaku, nezvyèajné udalosti týkajúce sa elezniènej infratruktúry a prostredia návestí, najmä signály, ko¾aje, dodávku energie, priecestia, okolie ko¾ají, inú dopravu,
 odhadnú vzdialenos vidite¾nej prekáky,
 informova èo najskôr manaéra infratruktúry o zistenom mieste a zistenej povahe nedostatkov a uisti sa, e
informácie boli pochopené,
 zoh¾adni stav elezniènej infratruktúry a v prípade potreby zabezpeèi alebo urobi opatrenia nevyhnutné na
zaistenie bezpeènosti premávky a bezpeènosti cestujúcich a vlakového personálu.
7. PREVÁDZKOVÉ PORUCHY A NEHODY, POIARE A MIMORIADNE UDALOSTI, KTORÝCH ÚÈASTNÍKMI
SÚ ¼UDIA
Ruòovodiè musí by schopný
 urobi kroky na ochranu vlaku a zavola pomoc v prípade nehody alebo mimoriadnej udalosti, ktorej úèastníkmi sú ¾udia,
 urèi, kde v prípade poiaru vlak zastavi a pomôc pri evakuácii cestujúcich,
 poskytnú èo najskôr potrebné informácie o poiari, ak sa samému ruòovodièovi nepodarí uhasi poiar,
 informova èo najskôr manaéra infratruktúry o týchto podmienkach,
 zhodnoti, èi eleznièná infratruktúra umoòuje, aby eleznièné vozidlo pokraèovalo v jazde a za akých podmienok.
8. JAZYKOVÉ SKÚKY
Ruòovodiè, ktorý musí komunikova s manaérom infratruktúry o dôleitých otázkach bezpeènosti vlaku v cudzom jazyku, musí ma jazykové schopnosti umoòujúce aktívne a efektívne komunikova s manaérom infratruktúry v bených, v nepriaznivých a v núdzových situáciách.
Musí by schopný pouíva metódu hlásení a komunikaènú metódu, ktorá je uvedená v technickej pecifikácii interoperability pre prevádzku. Ruòovodiè musí by schopný komunikova na úrovni 3 pod¾a tejto tabu¾ky:
úroveò

opis komunikácie

5

 dokáe prispôsobi spôsob rozprávania akémuko¾vek partnerovi,
 dokáe vyjadri svoj názor,
 dokáe vyjednáva, presvedèi a poradi;

4

 dokáe si poradi s úplne nepredvídanými situáciami,
 dokáe predvída a zdôvodni svoj názor;

3

 dokáe zvládnu praktické situácie s nepredvídaným prvkom,
 dokáe opísa situáciu a udriava jednoduchú komunikáciu;

2

 dokáe zvládnu jednoduché praktické situácie,
 dokáe poloi otázky a odpoveda na otázky;

1

 dokáe hovori za pomoci nauèených viet.
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III. PERIODICITA SKÚOK
Minimálna periodicita skúok
a) o jazykových schopnostiach pre cudzincov: kadé tri roky alebo vdy po neprítomnosti dlhej, ako jeden rok;
b) o vedomostiach o elezniènej infratruktúre, vrátane znalosti príslunej elezniènej trate a prevádzkových predpisov: kadé tri roky a vdy po neprítomnosti dlhej, ako jeden rok na trase;
c) o znalostiach eleznièných vozidiel: kadé tri roky.
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Príloha è. 5
k zákonu è. 514/2009 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 91/440/EHS z 29. júla 1991 o rozvoji elezníc Spoloèenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 7/zv.1; Ú. v. ES L 237, 24. 8. 1991) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/12/ES z 26. februára 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.7/zv. 5; Ú. v. ES L 75, 15. 3. 2001), smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2004/51/ES z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 8; Ú. v. EÚ L 164, 30. 4. 2004), smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006) a smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2007/58/ES z 23. októbra 2007 (Ú. v. EÚ L 315, 3. 12. 2007).
2. Smernica Rady è. 95/18/ES z 19. júna 1995 o ude¾ovaní licencií eleznièným podnikom (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 3; Ú. v. ES L 143, 27. 6. 1995) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/13/ES
z 26. februára 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 5; Ú. v. ES L 75, 15. 3. 2001) a smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2004/49/ES z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. EÚ L 220,
21. 6. 2004).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES z 23. októbra 2007 o certifikácii ruòovodièov ruòov
a vlakov v elezniènom systéme v Spoloèenstve (Ú. v. EÚ L 315, 3. 12. 2007).
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpeèného tovaru (Ú. v. EÚ L 260, 30. 9. 2008) v znení rozhodnutia Európskej komisie 2009/240/ES zo 4. marca 2009
(Ú. v. EÚ L 71, 17. 3. 2009).
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