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1  SKRATKY A POUŽITÉ POJMY 
 

1.1 Skratky 

 

Skratka Cudzojazyčný ekvivalent Význam v slovenskom jazyku 

NSA National Safety Authority Národný bezpečnostný orgán 

NoBo Notified Body Notifikovaný orgán 

DeBo Designated Body Určený orgán 

AssBo Assessment Body Orgán pre posudzovanie rizika 

TSI Technical Specification for 

Interoperability 

Technická špecifikácia 

interoperability 

EVN European Vehicle Number Európske číslo železničného vozidla 

ERATV European Register of Authorised 

Types of Vehicles 

Európsky register povolených typov 

vozidiel 

CCS Command – Control and Signalling Riadenie – zabezpečenie a návestenie 

ES European Community Európske spoločenstvo 

RIC 
Regolamento Internazionale delle 

Carrozze 

Dohovor o medzinárodných 

pravidlách prevádzky osobných 

vozňov 

RIV 
Regolamento Internazionale delle 

Veicoli 

Dohovor o medzinárodných 

pravidlách prevádzky nákladných 

vozňov 

MDPT SR 

Ministry of Transport, Posts and 

Telecommunications of the Slovak 

Republic 

Ministerstvo dopravy, pôšt 

a telekomunikácii Slovenskej 

republiky 

EUAR European Union Agency for Railways Železničná agentúra Európskej únie 

CSM Common Safety Methods Spoločné bezpečnostné metódy 

 

1.2 Použité pojmy 

 

1.2.1 Dopravný úrad (ďalej aj ako „úrad“) je orgán štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou 

pre oblasť dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby zriadený 

zákonom č. 402/2013 Z. z. z 27. novembra 2013 o Úrade pre reguláciu elektronických 

komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

 

1.2.2 Mobilné subsystémy sú štrukturálne subsystémy tvoriace mobilnú časť existujúceho 

železničného systému, t. j. subsystém železničné vozidlá a vozidlové zariadenia subsystému 

riadenia - zabezpečenia a návestenia. 

 

1.2.3 Technická špecifikácia interoperability (ďalej len „TSI“) je technická špecifikácia 

vypracovaná Železničnou agentúrou Európskej únie. TSI sa vzťahuje na konkrétny 

subsystém alebo na čiastkový subsystém s cieľom splniť základné požiadavky, a tým 

zabezpečiť interoperabilitu železničného systému. 

 

1.2.4 Existujúci železničný systém znamená štruktúru pozostávajúcu zo železničných tratí a jej 

pevných zariadení vrátane železničných vozidiel všetkých kategórií a pôvodu, ktoré 

premávajú na tejto infraštruktúre. 
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1.2.5 Subsystém (štrukturálny, funkčný) je súhrn akýchkoľvek základných komponentov, 

skupiny komponentov, montážnych podskupín alebo úplných montážnych celkov, ktoré sú 

do subsystému začlenené. Štrukturálne a funkčné subsystémy sú definované v prílohe č. 1 

zákona o dráhach. 

 

1.2.6 ES overovanie je postup, pri ktorom notifikovaný orgán kontroluje zhodu s platnou 

(platnými) TSI na základe informácii, ktoré sú dostupné v príslušnej TSI. Postupom ES 

overovania kontroluje určený orgán zhodu s vnútroštátnymi predpismi
1
. 

 

1.2.7 ES vyhlásenie o overení je vyhlásenie žiadateľa, že subsystém spĺňa príslušnú (príslušné) 

TSI a základné požiadavky vyplývajúce z iných priamo vykonateľných právne záväzných 

aktov Európskej únie. Keď sa uplatňujú vnútroštátne predpisy, žiadateľ vypracuje 

vyhlásenie o zhode s vnútroštátnymi predpismi vo vzťahu k častiam, na ktoré sa vzťahujú 

vnútroštátne predpisy. 

 

1.2.8 Vnútroštátne predpisy sú súborom technických a bezpečnostných predpisov, ktoré tvoria 

zoznam kontrolných parametrov na uvedenie mobilných subsystémov interoperability 

do prevádzky, ktoré nie sú v úplnej zhode s TSI. Zoznam vnútroštátnych predpisov je 

obsiahnutý v referenčnom dokumente, ktorý je zverejnený na webovom sídle úradu. 

 

1.2.9 Manažér infraštruktúry je subjekt, ktorý prevádzkuje železničnú infraštruktúru. 

Prevádzkovaním železničnej infraštruktúry sa rozumejú činnosti, ktorými sa zabezpečuje 

správa a obsluha železničnej infraštruktúry a organizuje železničná doprava. 

 

1.2.10 Bezpečná integrácia je konanie na zabezpečenie začlenenia prvku (napr. nového sieťového 

projektu, subsystému, časti, súčasti, komponentu, softvéru, postupu, organizácie) do 

väčšieho systému, ktoré nepredstavuje neprijateľné riziko pre výsledný systém. Postup sa 

uplatňuje medzi prvkami tvoriacimi subsystém a medzi subsystémami navzájom, ktoré 

tvoria sieťový projekt. V prípade sieťových projektov je potrebné skontrolovať bezpečnú 

integráciu s priľahlými časťami siete (úsekmi trate) a s charakteristikami železničných 

vozidiel podľa určenia jednotlivých TSI alebo vnútroštátnych predpisov. 

 

1.2.11 Zabezpečenie technickej zlučiteľnosti so sieťou je overenie typových parametrov, ktoré 

sú podstatné z hľadiska technickej zlučiteľnosti s danou sieťou a v prípade potreby aj 

z hľadiska zhody s hraničnými hodnotami stanovenými pre túto sieť a zdokumentovanie 

týchto parametrov v sprievodnej technickej dokumentácii k vyhláseniu o overení. Parametre 

zahŕňajú fyzické vlastnosti a funkcie. Overenie treba vykonať v súlade s predpismi, ktoré 

platia pre danú sieť. 

 

1.2.12 Technická zlučiteľnosť je schopnosť vzájomnej interakcie dvoch alebo viacerých 

štrukturálnych subsystémov alebo ich častí, ktoré majú aspoň jedno spoločné rozhranie, 

pri zachovaní ich individuálneho konštrukčného prevádzkového stavu a očakávanej úrovne 

výkonnosti. 

  

1.2.13 Žiadateľom je osoba, ktorá požiada úrad v správnom konaní o povolenie na uvedenie 

mobilného subsystému do prevádzky alebo o posúdenie projektu obnovy a modernizácie 

mobilného subsystému. Touto osobou môže byť napr. výrobca subsystému alebo jeho časti, 

                                                 

 
1
 príloha č. 4 k zákonu č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 
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stavebník, železničný podnik, manažér infraštruktúry alebo držiteľ koncesie, ktorý 

zodpovedá za uskutočnenie projektu. 

 

1.2.14 Povolenie na uvedenie mobilného subsystému do prevádzky (ďalej aj ako „povolenie“) 

je rozhodnutie úradu, ktorým povolí úrad uvedenie mobilného subsystému do prevádzky, ak 

žiadateľ preukázal, že mobilný subsystém v konštrukčnom a v prevádzkovom stave 

pri integrácii do systému železníc spĺňa všetky základné požiadavky. 

 

1.2.15 Povolenie na uvedenie železničného vozidla do prevádzky (ďalej aj ako „povolenie“) je 

rozhodnutie úradu ako výsledok súboru postupov, ktorými sa overuje splnenie základných 

požiadaviek a technická zlučiteľnosť železničného vozidla s existujúcim železničným 

systémom. 

 

1.2.16 Držiteľ registrovaného železničného vozidla (ďalej aj ako „držiteľ“) je osoba, ktorá 

používa železničné vozidlo ako dopravný prostriedok buď ako jeho vlastník, alebo na 

základe zmluvy o prenájme. Držiteľom železničného vozidla môže byť železničný podnik, 

manažér infraštruktúry alebo vlastník. 

 

1.2.17 Európske číslo železničného vozidla (ďalej aj ako „EVN“) je číslo pozostávajúce z 12-tich 

číslic, ktoré špecifikuje všetky technické charakteristiky železničného vozidla. 

 

1.2.18 Typ železničného vozidla je súhrnom konštrukčného vyhotovenia železničného vozidla. Je 

určený rozhodujúcimi parametrami určujúcimi vlastnosti a použitie železničného vozidla a 

to najmä jeho typovým označením, radom, určením, najvyššou dovolenou rýchlosťou, 

rozchodom a výkonom. 

 

1.2.19 Povolenie typu vozidla predstavuje súhrnné povolenie subsystémov tvoriacich železničné 

vozidlo. Povolenie týkajúce sa typu vozidla obsahuje technické charakteristiky 

konštrukčného vyhotovenia železničného vozidla vrátane obmedzení a podmienok jeho 

používania. 

 

1.2.20 Séria znamená určitý počet identických železničných vozidiel daného konštrukčného typu 

železničného vozidla. 

 

1.2.21 Variant železničného vozidla znamená uznanú voľbu konfigurácie konštrukcie 

železničného vozidla pokrytú jestvujúcim povolením pre typ železničného vozidla. Viaceré 

varianty železničného vozidla môžu byť pokryté tým istým povolením pre typ železničného 

vozidla a súborom jeho technickej dokumentácie. 

 

1.2.22 Verzia železničného vozidla predstavuje zmenu základných technických charakteristík typu 

železničného vozidla, ktorá znamená evolúciu v konštrukcii železničného vozidla. 

 

1.2.23 Skúšobná prevádzka železničného vozidla je súbor predbežných skúšok nastavenia 

technických a bezpečnostných parametrov železničného vozidla, ktoré nedokáže vykonať 

výrobca, jeho splnomocnený zástupca, dovozca alebo obstarávateľ vo svojich dielňach a 

vykonáva sa na dráhe pri zaťažení alebo bez zaťaženia železničného vozidla. Skúšobnou 

prevádzkou železničného vozidla je aj overenie technických a bezpečnostných parametrov 

železničného vozidla, ktorá sa zvyčajne vykonáva na dráhach, na ktorých bude železničné 

vozidlo neskôr používané. 
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1.2.24 Železničná agentúra Európskej únie je agentúra zriadená v zmysle nariadenia Európskeho 

parlamentu  a Rady (EÚ) 2016/796 z 11. mája 2016 o Železničnej agentúre Európskej únie, 

ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 881/2004. 

 

1.2.25 Výmena v rámci údržby je technická úprava subsystému, pri ktorej dochádza k náhrade 

prvkov subsystému za nové prvky s rovnakou funkciou a výkonom v rámci údržbárskych 

a opravárskych prác. 

 

1.2.26 Obnova subsystému sú rozsiahle práce na výmene subsystému alebo jeho časti, ktoré 

nemenia celkový výkon subsystému. 

 

1.2.27 Modernizácia subsystému sú rozsiahle práce na zmene subsystému alebo jeho časti, ktoré 

zlepšujú celkový výkon subsystému. 

 

1.2.28 Orgán pre posudzovanie je notifikovaný orgán, určený orgán (poverená právnická osoba) 

alebo orgán pre posudzovanie rizika. 

 

1.2.29 Určený orgán (DeBo) je orgán určený členským štátom, ktorý je zodpovedný za 

vykonávanie postupu overovania v súvislosti s vnútroštátnymi predpismi. 

 

1.2.30 Notifikovaný orgán (NoBo) je orgán, ktorý overuje zhodu s TSI a vypracováva certifikát 

ES o overení, ktorý udeľuje žiadateľovi. 

 

1.2.31 Orgán pre posudzovanie rizika (AssBo) znamená nezávislú a spôsobilú externú alebo 

internú osobu, organizáciu alebo subjekt uskutočňujúci vyšetrovanie s cieľom poskytnúť 

dôkazné posúdenie systému spĺňať jeho bezpečnostné požiadavky. 

 

1.2.32 Národný bezpečnostný orgán (NSA) je vnútroštátny orgán poverený úlohami týkajúcimi 

sa bezpečnosti železničného systému. 

 

1.2.33 Konštrukčný prevádzkový stav znamená bežnú prevádzku a predvídateľnú prevádzku 

za mimoriadnych podmienok (vrátane opotrebovania) v rozsahu a za podmienok používania 

špecifikovaných v technickej dokumentácii a dokumentácii údržby. Zahŕňa všetky 

podmienky, za ktorých sa plánuje prevádzka subsystému a jeho technické hranice.  

 

1.3 Za účelom implementovania rodovej rovnosti v podmienkach Dopravného úradu sa 

pod pomenovaním funkcie v mužskom rode rozumie aj pomenovanie funkcie v ženskom 

rode, tým však nie sú dotknuté osoby ženského pohlavia.  

 

 

 

2 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

2.1 Účel 

 

2.1.1 Účelom tohto postupu Dopravného úradu je upraviť proces pre udelenie povolenia 

na uvedenie mobilných subsystémov do prevádzky v existujúcom železničnom systéme 

a poskytnúť žiadateľom transparentné informácie o postupe úradu pri vykonávaní svojej 

kompetencie v súlade s ustanovením § 90 ods. 1 písm. a) a písm. b) a § 103 ods. 2 písm. q) 

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

predpisov (ďalej aj ako „zákon o dráhach“). Úrad súčasne týmto postupom aj upravuje 

proces pre udeľovanie nových povolení na uvedenie mobilných subsystémov do prevádzky 

po ich modernizácii alebo obnove v súlade s ustanovením § 103 ods. 2 písm. a) zákona 

o dráhach. 

 

2.1.2 Povolenie na uvedenie železničného vozidla do prevádzky a povolenie pre typ železničného 

vozidla udeľuje úrad ako príslušný bezpečnostný orgán pre železničné vozidlá v zmysle  

§ 103 ods.1 písm. a) a podľa ustanovení § 76 až § 78a zákona o dráhach. 

 

 

2.2 Súvisiaca legislatíva 

 

2.2.1 Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

2.2.2 Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov. 

 

2.2.3 Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky č. 351/2010 

Z. z. o dopravnom poriadku dráh v znení neskorších predpisov. 

 

2.2.4 Zákon Národnej Rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 

v znení neskorších predpisov. 

 

2.2.5 Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 

 

2.2.6 Odporúčanie Komisie 2014/897/EÚ z 5. decembra 2014 o záležitostiach súvisiacich 

s uvedením do prevádzky a používaním štrukturálnych subsystémov a vozidiel podľa 

smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES a 2004/49/ES. 

 

2.2.7 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 402/2013 z 30. apríla 2013 o spoločnej 

bezpečnostnej metóde hodnotenia a posudzovania rizík,  ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) 

č. 352/2009. 

 

2.2.8 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 201/2011 z 1. marca 2011 o vzore vyhlásenia o zhode 

s povoleným typom železničného vozidla. 

 

2.2.9 Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2011/665/EÚ zo 4. októbra 2011 o Európskom registri 

povolených typov železničných vozidiel. 

 

2.2.10 Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2299 zo 17. novembra 2015, ktorým sa mení 

rozhodnutie 2009/965/ES, pokiaľ ide o aktualizovaný zoznam parametrov, ktorý sa má 

použiť pri klasifikácii vnútroštátnych predpisov. 

 

 

2.3 Súvisiace formuláre 

 

2.3.1 Neuplatňuje sa. 
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3 POVOLENIE MOBILNÝCH SUBSYSTÉMOV 

 

3.1 Všeobecne o uvádzaní mobilných subsystémov do prevádzky 

 

3.1.1 Tento postup opisuje podmienky udelenia povolenia na uvedenie mobilných subsystémov 

do prevádzky tvoriacich existujúci železničný systém, t. j. subsystém železničné vozidlá a 

vozidlové zariadenia subsystému riadenia - zabezpečenia a návestenia. 

 

3.1.2 Komponenty a aspekty týkajúce sa interoperability sú určené pre každý subsystém alebo 

časť subsystému z TSI. Mobilné subsystémy pre účely tohto postupu tvoria najmä: 

 

a) Železničné vozidlá - štruktúra, systém riadenia a zabezpečenia pre všetky vlakové 

zariadenia, zariadenia na zber prúdu, trakčné jednotky a jednotky na premenu energie, 

vozidlové zariadenia na meranie spotreby elektrickej energie, brzdové zariadenia, 

ťahadlové mechanizmy, pojazdné zariadenia (najmä podvozky a nápravy) a vypruženia, 

dvere, rozhrania človek/stroj (rušňovodič, vlakový personál a cestujúci vrátane potrieb 

pre osoby so zníženou pohyblivosťou), pasívne a aktívne bezpečnostné zariadenia 

a potreby pre zdravie cestujúcich a vlakového personálu, 

b) Vozidlové zariadenia riadenia - zabezpečenia a návestenia - všetky vozidlové 

zariadenia potrebné na zaručenie bezpečnosti a riadenia pohybu vlakov povolených 

na jazdu po železničnej sieti, a to predovšetkým vlakové zabezpečovacie zariadenie 

a systém rádiovej komunikácie. 

 

3.1.3 Detailný opis mobilných subsystémov sa nachádza v jednotlivých TSI. 

 

3.1.4 Žiadateľ o povolenie na uvedenie mobilných subsystémov do prevádzky (železničného 

vozidla alebo vozidlového zariadenia riadenia – zabezpečenia a návestenia) predkladá úradu 

písomnú žiadosť. 

 

3.1.5 Na konanie o vydaní povolenia na uvedenie mobilných subsystémov do prevádzky sa 

vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. 

 

3.1.6 Spôsob platenia správnych poplatkov, vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť správnych 

poplatkov upravuje zákon Národnej Rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o správnych 

poplatkoch“). 

 

3.1.7  Udelené povolenie umožňuje v existujúcom železničnom systéme
2
: 

 

a) prvé uvedenie mobilného subsystému (napr. železničného vozidla) do prevádzky, 

b) uvedenie mobilného subsystému do prevádzky po jeho modernizácií alebo obnove
3
. 

 

 

 

                                                 

 
2
 § 63 zákona o dráhach 

3
 § 75 zákona o dráhach 
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4 VOZIDLOVÉ ZARIADENIA RIADENIA – ZABEZPEČENIA 

A NÁVESTENIA 
 

4.1 Povolenie vozidlového zariadenia riadenia – zabezpečenia a návestenia do prevádzky 

 

4.1.1 Žiadosť o povolenie vozidlového zariadenia riadenia – zabezpečenia a návestenia (ďalej  

aj ako „mobilný subsystém CCS“) do prevádzky vrátane jej príloh sa podáva v súlade s § 19 

zákona o správnom konaní. V prípade zasielania žiadosti prostredníctvom poštovej prepravy 

sa žiadosť zasiela na adresu: Dopravný úrad, Divízia dráh a dopravyna dráhach, sekcia 

interoperability, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, Slovenská republika. Žiadosť je 

možné podať aj prostredníctvom elektronického výkonu verejnej moci. 

 

4.1.2  Vzor žiadosti o povolenie mobilného subsystému CCS do prevádzky je uvedený v prílohe č. 

4 tohto postupu. 

 

4.1.3 Odporúčané prílohy k písomnej žiadosti o povolenie mobilného subsystému CCS 

do prevádzky sú: 

 

a) žiadateľom predložená technická dokumentácia opisujúca mobilný subsystém CCS 

(predovšetkým technický opis konštrukcie vrátane základných technických údajov a 

výkresová dokumentácia), položky týkajúce sa podmienok a limitov používania, 

pokynov týkajúcich sa prevádzkovania (najmä návod na obsluhu), trvalého alebo 

bežného monitorovania, nastavovania a údržby (najmä návod na údržbu a plán údržby), 

b) žiadateľom vypracované ES vyhlásenie o overení podľa prílohy č. 6 zákona o dráhach 

na mobilný subsystém CCS, ktorý je v zhode s TSI, 

c) notifikovaným orgánom vydané certifikáty ES o overení, ktoré obsahujú odkaz na tie 

TSI, pri ktorých sa posudzovala zhoda, 

d) notifikovaným orgánom vydaný súbor dokumentácie k certifikátom ES o overení, 

e) určeným orgánom vypracovaný certifikát o overení technickej zlučiteľnosti mobilného 

subsystému CCS s vnútroštátnymi predpismi, 

f) určeným orgánom vydaný súbor dokumentácie k certifikátu o overení technickej 

zlučiteľnosti mobilného subsystému CCS s vnútroštátnymi predpismi, 

g) orgánom pre posudzovanie vydaný doklad o bezpečnej integrácii mobilného subsystému 

CCS stanovenej na základe príslušných TSI, vnútroštátnych predpisov, registrov 

a spoločných bezpečnostných metód podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 

č. 402/2013 o spoločnej bezpečnostnej metóde hodnotenia a posudzovania rizík, ktorým 

sa zrušuje nariadenie (ES) č. 352/2009 v platnom znení (ďalej aj ako „nariadenie o CSM 

pre posudzovanie rizika“), 

h) manažérom infraštruktúry vypracované stanovisko ako doklad o technickej kompatibilite 

mobilného subsystému CCS so systémom, do ktorého sa integruje, stanovenej na 

základe príslušných TSI, vnútroštátnych predpisov a registrov vrátane obmedzení 

a podmienok používania, 

i) žiadateľom vypracované vyhlásenie o zhode mobilného subsystému CCS s technickou 

dokumentáciou opisujúcou mobilný subsystém CCS. 

 

4.1.4  Po predložení všetkých podkladov pre rozhodnutie a splnení podmienok na vydanie 

povolenia, úrad vydá žiadateľovi povolenie na uvedenie mobilného subsystému CCS 

do prevádzky, v ktorom môže pre zachovanie bezpečnosti existujúceho železničného 
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systému stanoviť podmienky prevádzky, inak rozhodne o nepovolení mobilného subsystému 

CCS do prevádzky, a to v lehote v zmysle osobitného predpisu
4
. 

 

4.1.5  Vydanie povolenia na uvedenie mobilného subsystému CCS do prevádzky nie je 

spoplatnené správnym poplatkom. 

 

 

4.2 Nepovolenie vozidlového zariadenia riadenia – zabezpečenia a návestenia 

do prevádzky 

 

4.2.1 V prípade, ak žiadateľ o udelenie povolenia na uvedenie mobilného subsystému CCS 

do prevádzky nesplní základné požiadavky určené európskou a národnou legislatívou, úrad 

rozhodne o nepovolení uvedenia mobilného subsystému CCS do prevádzky. 

 

4.2.2 Rozhodnutie úradu o nepovolení uvedenia mobilného subsystému CCS do prevádzky musí 

byť riadne odôvodnené. 

 

4.2.3 Žiadateľ môže podať rozklad v súlade s § 111 ods. 3 zákona o dráhach v lehote 15 dní 

odo dňa doručenia rozhodnutia o nepovolení uvedenia mobilného subsystému CCS do 

prevádzky. 

 

 

 

5 ŽELEZNIČNÉ VOZIDLO 

 

5.1 Všeobecne o uvádzaní železničného vozidla do prevádzky 

 

5.1.1 Tento postup definuje potrebu a podmienky udelenia povolenia železničnému vozidlu, ktoré 

 

I. je v zhode so všetkými príslušnými TSI, ktoré sú platné v čase jeho uvádzania 

do prevádzky a ak je v týchto TSI ustanovená významná časť základných požiadaviek 

vzťahujúcich sa na železničné vozidlo a ak príslušné TSI pre vozidlový park 

železničných vozidiel nadobudli účinnosť a sú uplatniteľné, úrad udelí povolenie takto: 

 

 ak má železničné vozidlo ES vyhlásenie o overení, ale všetky štrukturálne 

subsystémy železničného vozidla nemajú udelené povolenie, úrad udelí povolenie na 

uvedenie takéhoto železničného vozidla do prevádzky až po overení: 

 

A. technickej kompatibility medzi subsystémami železničného vozidla a ich 

bezpečnou integráciou do existujúceho železničného systému, 

B. technickej kompatibility medzi železničným vozidlom a železničnou 

infraštruktúrou, 

C. súladu železničného vozidla s technickými a bezpečnostnými predpismi, ktoré sa 

vzťahujú na prevádzku železničného vozidla v existujúcom železničnom systéme 

a týkajú sa otvorených bodov a špecifických prípadov určených v TSI. 

 

                                                 

 
4
 v súlade s § 111 ods. 2 zákona o dráhach 
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Ak všetky štrukturálne subsystémy železničného vozidla majú udelené povolenie, úrad udelí 

povolenie železničnému vozidlu bez ďalšieho overovania. 

 

II. nie je v úplnej zhode s príslušnými TSI, ktoré platia v čase jeho povoľovania, ak ide 

o železničné vozidlo, na ktoré sa vzťahuje výnimka podľa § 70 ods. 5 zákona o dráhach 

alebo ak v niektorej TSI nie je uvedená významná časť základných požiadaviek 

vzťahujúcich sa na železničné vozidlo, úrad udelí povolenie takto: 

 

 na technické aspekty, ktoré sú pokryté v TSI, použije úrad postup ES overovania 

podľa prílohy č. 4 zákona o dráhach, 

 na ostatné technické aspekty použije úrad postup podľa technických 

a bezpečnostných predpisov, ktoré sa vzťahujú na prevádzku železničného vozidla 

v existujúcom železničnom systéme a boli notifikované (oznámené) Európskej 

komisii. 

 

5.1.2 Ak úrad udelí povolenie na uvedenie železničného vozidla do prevádzky, zároveň udelí 

povolenie pre typ vozidla. 

 

5.1.3 Železničné vozidlo, ktoré je v úplnej zhode s TSI a pokrýva všetky dôležité aspekty 

subsystému bez špecifických prípadov a bez otvorených bodov týkajúcich sa len jeho 

kompatibility so železničnou infraštruktúrou, nepotrebuje na uvedenie do prevádzky 

v existujúcom železničnom systéme nijaké povolenie udelené úradom, ak: 

 

a) premáva v železničnej sieti, ktorá je v zhode s TSI, alebo 

b) premáva podľa podmienok uvedených v príslušných TSI. 

 

 

5.2 Povolenie železničného vozidla do prevádzky zhodného s TSI
5
 

 

5.2.1 Žiadosť o povolenie železničného vozidla zhodného s TSI vrátane jej príloh sa podáva  

v súlade s § 19 zákona o správnom konaní. V prípade zasielania žiadosti prostredníctvom 

poštovej prepravy sa žiadosť zasiela na adresu: Dopravný úrad, Divízia dráh a dopravy na 

dráhach, sekcia interoperability, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, Slovenská 

republika. Žiadosť je možné podať aj prostredníctvom elektronického výkonu verejnej moci. 

 

5.2.2 Vzor žiadosti o povolenie železničného vozidla zhodného s TSI je uvedený v prílohe č. 1 

tohto postupu. 

 

5.2.3  Prílohami žiadosti o povolenie železničného vozidla zhodného s TSI sú: 

 

a) uvedenie výrobného čísla, roku výroby, evidenčného označenia alebo európskeho čísla 

železničného vozidla (ak už bolo železničnému vozidlu pridelené), 

b) súbor technickej dokumentácie k železničnému vozidlu (predovšetkým technický opis 

konštrukcie železničného vozidla vrátane základných technických údajov, typový 

výkres, návod na obsluhu a údržbu, plán údržby), 

c) žiadateľom vypracované ES vyhlásenie o overení podľa prílohy č. 6 zákona o dráhach 

na subsystémy železničného vozidla, ktoré sú v zhode podľa TSI, 

                                                 

 
5
 § 77 ods. 1 zákona o dráhach 
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d) notifikovaným orgánom vydané certifikáty ES o overení, ktoré obsahujú odkaz na tie 

TSI, pri ktorých sa posudzovala zhoda, 

e) notifikovaným orgánom vydaný súbor dokumentácie k certifikátom ES o overení, 

f) odborné stanovisko manažéra infraštruktúry, ktorým je posúdená kompatibilita 

železničného vozidla so železničnou infraštruktúrou s uvedením prípadných podmienok 

jeho prevádzky v existujúcom železničnom systéme, 

g) vyhlásenie výrobcu, jeho splnomocneného zástupcu alebo dovozcu železničného vozidla 

o zhode železničného vozidla s jeho povoleným typom
6
, ak už bol typ vozidla povolený, 

h) súbor technických údajov potrebných pre povolenie typu vozidla
7
 (je možné použiť 

šablónu, ktorá tvorí prílohu č. 6 tohto postupu), 

i) správny poplatok. 

 

5.2.4 Prílohy k žiadosti o povolenie železničného vozidla zhodného s TSI uvedené v bode 5.2.3 

pod písm. b), c), d), e), f) a h) stačí predložiť úradu iba pre žiadosť o povolenie 

pre prvý kus železničného vozidla z výrobnej série. Uvádzanie sérií železničných vozidiel 

do prevádzky sa vykonáva prehlasovaním zhody s povoleným typom železničného vozidla. 

 

5.2.5 Súbor úkonov, ktorými žiadateľ získa povolenie pre typ vozidla, je detailnejšie opísaný 

v článku 8.1 tohto postupu. 

 

5.2.6 Správny poplatok je stanovený zákonom o správnych poplatkoch vo výške 40,-€ podľa 

položky 71 písm. h) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch a platí 

sa za udelenie povolenia pre každé železničné vozidlo. 

 

5.2.7 Po predložení všetkých náležitostí žiadosti úrad vydá žiadateľovi povolenie na uvedenie 

železničného vozidla do prevádzky v lehote do 60 dní
8
 odo dňa začatia konania. 

 

5.2.8 Žiadateľ pri udelení povolenia požiada úrad v samostatnom konaní o pridelenie európskeho 

čísla železničného vozidla a o registráciu železničného vozidla do národného registra 

železničných vozidiel. 

 

 

5.3 Povolenie železničného vozidla do prevádzky, ktoré nie je v úplnej zhode s TSI
9
 

 

5.3.1 Žiadosť o povolenie železničného vozidla, ktoré nie je v úplnej zhode s TSI, vrátane jej 

príloh sa podáva súlade s § 19 zákona o správnom konaní. V prípade zasielania žiadosti 

prostredníctvom poštovej prepravy sa žiadosť zasiela na adresu: Dopravný úrad, Divízia 

dráh a dopravy na dráhach, sekcia interoperability, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 

Bratislava, Slovenská republika. Žiadosť je možné podať aj prostredníctvom elektronického 

výkonu verejnej moci. 

 

5.3.2 Vzor žiadosti o povolenie železničného vozidla, ktoré nie je v úplnej zhode s TSI, 

je uvedený v prílohe č. 1 tohto postupu. 

                                                 

 
6
 napríklad podľa vzoru uvedeného v nariadení Komisie (EÚ) č. 201/2011 z 1. marca 2011 o vzore vyhlásenia o  zhode 

s povoleným typom železničného vozidla 
7
 parametre uvedené v tabuľke pod č. 1, 2 a 4 prílohy II vykonávacieho rozhodnutia Komisie č. 2011/665/EÚ 

zo 4. októbra 2011 o Európskom registri povolených typov železničných vozidiel 
8
 § 111 ods. 2 zákona o dráhach 

9
 § 78 ods. 1 zákona o dráhach 
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5.3.3 Prílohami žiadosti o povolenie železničného vozidla, ktoré nie je v úplnej zhode s TSI, sú: 

 

a) uvedenie výrobného čísla, roku výroby, evidenčného označenia alebo európskeho čísla 

železničného vozidla (ak už bolo železničnému vozidlu pridelené), 

b) súbor technickej dokumentácie k železničnému vozidlu (predovšetkým technický opis 

konštrukcie železničného vozidla vrátane základných technických údajov, typový 

výkres, návod na obsluhu a údržbu, plán údržby), 

c) žiadateľom vypracované ES vyhlásenie o overení podľa prílohy č. 6 zákona o dráhach 

na subsystémy železničného vozidla, ktoré sú v zhode podľa TSI, 

d) notifikovaným orgánom vydané certifikáty ES o overení, ktoré obsahujú odkaz na tie 

TSI, pri ktorých sa posudzovala zhoda, 

e) notifikovaným orgánom vydaný súbor dokumentácie k certifikátom ES o overení, 

f) určeným orgánom vydaný certifikát o zhode s vnútroštátnymi predpismi vo vzťahu 

k častiam železničného vozidla, na ktoré sa vzťahujú vnútroštátne predpisy podľa 

prílohy č. 14 zákona o dráhach, 

g) určenou osobou vypracovaný súbor technickej dokumentácie s vyhovujúcimi 

výsledkami overenia jednotlivých komponentov a subsystémov železničného vozidla 

podľa technických a bezpečnostných predpisov, ktoré sa vzťahujú na prevádzku 

železničného vozidla v existujúcom železničnom systéme, 

h) odborné stanovisko manažéra infraštruktúry, ktorým je posúdená kompatibilita 

železničného vozidla so železničnou infraštruktúrou s uvedením prípadných podmienok 

jeho prevádzky v existujúcom železničnom systéme, 

i) vyhlásenie výrobcu, jeho splnomocneného zástupcu alebo dovozcu železničného vozidla 

o zhode železničného vozidla s jeho povoleným typom
6
, ak už bol typ vozidla povolený, 

j) súbor technických údajov potrebných pre povolenie typu vozidla
10

 (je možné použiť 

šablónu, ktorá tvorí prílohu č. 6 tohto postupu), 

k) správny poplatok. 

 

5.3.4 Prílohy k písomnej žiadosti o povolenie železničného vozidla, ktoré nie je v úplnej zhode 

s TSI, uvedené v bode 5.3.3 pod písm. b), c), d), e), f), g), h) a j) sa predkladajú úradu iba k 

žiadosti o povolenie pre prvý kus železničného vozidla z výrobnej série. Uvádzanie sérií 

železničných vozidiel do prevádzky sa vykonáva prehlasovaním zhody s povoleným typom 

železničného vozidla. 

 

5.3.5 Súbor úkonov, ktorými žiadateľ získa povolenie pre typ vozidla, je detailnejšie opísaný 

v článku 8.1 tohto postupu. 

 

5.3.6 Správny poplatok je stanovený zákonom o správnych poplatkoch vo výške 40,-€ podľa 

položky 71 písm. h) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch a platí 

sa za udelenie povolenia pre každé železničné vozidlo. 

 

5.3.7 Po predložení všetkých náležitostí žiadosti úrad vydá žiadateľovi povolenie na uvedenie 

železničného vozidla do prevádzky v lehote do 60 dní
11

odo dňa začatia konania. 

 

                                                 

 
10

 parametre uvedené v tabuľke pod č. 4 prílohy II vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2011/665/EÚ zo 4. októbra 

2011 o Európskom registri povolených typov železničných vozidiel 
11

 § 111 ods. 2 zákona o dráhach 
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5.3.8 Žiadateľ pri udelení povolenia požiada úrad v samostatnom konaní o pridelenie európskeho 

čísla železničného vozidla a o registráciu železničného vozidla do národného registra 

železničných vozidiel. 

 

 

6 POVOLENIE PRE ŠPECIFICKÝ PRÍPAD ŽELEZNIČNÉHO 

VOZIDLA 

 

6.1 Povolenie na uvedenie do prevádzky pre železničné vozidlo v historickom prevedení 
 

6.1.1 Žiadosť o povolenie na uvedenie do prevádzky pre železničné vozidlo v historickom 

prevedení vrátane jej príloh sa podáva v súlade s ustanovením § 78 ods. 1 zákona o dráhach 

a v súlade s § 19 zákona o správnom konaní. V prípade zasielania žiadosti prostredníctvom 

poštovej prepravy sa žiadosť zasiela na adresu: Dopravný úrad, Divízia dráh a dopravy na 

dráhach, sekcia interoperability, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, Slovenská 

republika. Žiadosť je možné podať aj prostredníctvom elektronického výkonu verejnej moci. 

 

6.1.2 Vzor žiadosti o povolenie na uvedenie do prevádzky pre železničné vozidlo v historickom 

prevedení je uvedený v prílohe č. 2 tohto postupu. 

 

6.1.3 Prílohami žiadosti o povolenie na uvedenie do prevádzky pre železničné vozidlo 

v historickom prevedení sú: 

 

a) uvedenie výrobného čísla a roku výroby železničného vozidla vrátane jeho európskeho 

čísla železničného vozidla, ak už bolo železničnému vozidlu pridelené, 

b) doklad o povolení (schválení) typu železničného vozidla, ak už bol typ vozidla povolený 

(schválený), 

c) prehlásenie o zhode železničného vozidla s jeho povoleným (schváleným) typom; ak 

takéto prehlásenie žiadateľ nedokáže predložiť, požiada určený orgán pre skúšanie 

dráhových vozidiel o posúdenie zhody s povoleným (schváleným) typom tohto 

železničného vozidla
12

, 

d) dostupná technická dokumentácia a ostatné známe údaje o železničnom vozidle 

(predovšetkým technický opis konštrukcie železničného vozidla vrátane základných 

technických údajov, typový výkres, návod na obsluhu a údržbu, plán údržby), 

e) odborné stanovisko manažéra infraštruktúry, ktorým je posúdená kompatibilita 

železničného vozidla so železničnou infraštruktúrou s uvedením prípadných podmienok 

jeho prevádzky v existujúcom železničnom systéme, 

f) správny poplatok. 

 

6.1.4 Správny poplatok je stanovený zákonom o správnych poplatkoch vo výške 40,-€ podľa 

položky 71 písm. h) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch a platí 

sa za udelenie povolenia pre každé železničné vozidlo. 

 

6.1.5 Po predložení všetkých náležitostí žiadosti úrad vydá žiadateľovi povolenie na uvedenie 

železničného vozidla do prevádzky v lehote do 60 dní
13

 odo dňa začatia konania. 

 

                                                 

 
12

 § 89 ods. 4 vyhlášky MDPT SR č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh v znení neskorších predpisov 
13

 § 111 ods. 2 zákona o dráhach 
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6.1.6 Žiadateľ pri udelení povolenia na uvedenie do prevádzky pre železničné vozidlo 

v historickom prevedení požiada úrad v samostatnom konaní aj o registráciu železničného 

vozidla do národného registra železničných vozidiel prípadne o pridelenie alebo zmenu 

európskeho čísla železničného vozidla. Pôvodne pridelené európske číslo železničného 

vozidla je potrebné v samostatnom konaní zrušiť. 

 

 

6.2 Povolenie na uvedenie do prevádzky pre železničné vozidlo pochádzajúce z tretieho 

štátu 

 

6.2.1 Žiadosť o povolenie na uvedenie do prevádzky pre železničné vozidlo pochádzajúce 

z tretieho štátu vrátane jej príloh sa podáva v súlade s ustanovením § 78 ods. 1 zákona o 

dráhach a v súlade s § 19 zákona o správnom konaní. V prípade zasielania žiadosti 

prostredníctvom poštovej prepravy sa žiadosť zasiela na adresu: Dopravný úrad, Divízia 

dráh a dopravy na dráhach, sekcia interoperability, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 

Bratislava, Slovenská republika. Žiadosť je možné podať aj prostredníctvom elektronického 

výkonu verejnej moci. 

 

6.2.2 Vzor žiadosti o povolenie na uvedenie do prevádzky pre železničné vozidlo pochádzajúce 

z tretieho štátu je uvedený v prílohe č. 2 tohto postupu. 

 

6.2.3 Prílohami žiadosti o povolenie na uvedenie do prevádzky pre železničné vozidlo 

pochádzajúce z tretieho štátu sú: 

 

a) uvedenie výrobného čísla a roku výroby železničného vozidla vrátane jeho evidenčného 

čísla, 

b) doklad o povolení (schválení) typu železničného vozidla vydaný bezpečnostným alebo 

iným príslušným orgánom tretieho štátu, 

c) vyhlásenie zhody so schváleným (povoleným) typom železničného vozidla, 

d) dostupná technická dokumentácia a ostatné známe údaje o železničnom vozidle 

(predovšetkým technický opis konštrukcie železničného vozidla vrátane základných 

technických údajov, typový výkres, návod na obsluhu a údržbu, plán údržby), 

e) určeným orgánom vydaný certifikát o zhode s vnútroštátnymi predpismi vo vzťahu 

k častiam železničného vozidla, na ktoré sa vzťahujú vnútroštátne predpisy podľa 

prílohy č. 14 zákona o dráhach, 

f) súbor technickej dokumentácie určeného orgánu s vyhovujúcimi výsledkami overenia 

jednotlivých komponentov a subsystémov železničného vozidla podľa technických 

a bezpečnostných predpisov, ktoré sa vzťahujú na prevádzku železničného vozidla 

v existujúcom železničnom systéme, 

g) odborné stanovisko manažéra infraštruktúry, ktorým je posúdená kompatibilita 

železničného vozidla so železničnou infraštruktúrou s uvedením prípadných podmienok 

jeho prevádzky v existujúcom železničnom systéme, 

h) súbor technických údajov potrebných pre povolenie typu vozidla
14

 (je možné použiť 

šablónu, ktorá tvorí prílohu č. 6 tohto postupu), 

i) správny poplatok. 
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 parametre uvedené v tabuľke pod č. 4 prílohy II vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2011/665/EÚ zo 4. októbra 

2011 o Európskom registri povolených typov železničných vozidiel 
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6.2.4 Správny poplatok je stanovený zákonom o správnych poplatkoch vo výške 40,-€ podľa 

položky 71 písm. h) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch a platí 

sa za udelenie povolenia pre každé železničné vozidlo. 

 

6.2.5 Po predložení všetkých náležitostí žiadosti úrad vydá žiadateľovi povolenie na uvedenie 

železničného vozidla do prevádzky v lehote do 60 dní
15

odo dňa začatia konania. 

 

6.2.6 Pre železničné vozidlo pochádzajúce z tretieho štátu uvedené do prevádzky v súlade 

s Dohovorom RIC alebo v súlade s Dohovorom RIV nie je potrebné udelenie povolenia 

na uvedenie železničného vozidla do prevádzky pre existujúci železničný systém. V prípade, 

že má žiadateľ záujem preregistrovať železničné vozidlo pochádzajúce z tretieho štátu 

do národného registra železničných vozidiel v Slovenskej republike a označiť ho  

európskym číselnom kódom krajiny železničného vozidla „56“, žiadateľ musí splniť 

požiadavky overenia technickej spôsobilosti železničného vozidla v súlade s ustanovením § 

91 ods. 1 vyhlášky MDPT SR č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh v znení 

neskorších predpisov. 

 

6.2.7 Žiadateľ pri udelení povolenia na uvedenie do prevádzky pre železničné vozidlo 

pochádzajúce z tretieho štátu požiada úrad v samostatnom konaní aj o registráciu 

železničného vozidla do národného registra železničných vozidiel a pridelenie európskeho 

čísla železničného vozidla. 

 

 

 

7  SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA 

 

7.1 Skúšobná prevádzka železničného vozidla 

 

7.1.1 Ak je za účelom udelenia povolenia na uvedenie železničného vozidla do prevádzky alebo 

udelenia povolenia pre typ železničného vozidla potrebné vykonať skúšobnú prevádzku 

železničného vozidla, túto je možné vykonať na základe povolenia úradu a za podmienok 

stanovených manažérom infraštruktúry. 

 

7.1.2 V prípade, že úrad v povoľovacom konaní požaduje vykonanie skúšobnej prevádzky 

železničného vozidla
16

, žiadateľ o povolenie na uvedenie železničného vozidla do prevádzky 

predloží úradu: 

 

a) rozsah železničných tratí, na ktorých požaduje vykonať skúšobnú prevádzku 

železničného vozidla, 

b) odborné stanovisko manažéra infraštruktúry, ktorým je posúdená kompatibilita 

železničného vozidla so železničnou infraštruktúrou s uvedením prípadných podmienok 

jeho skúšobnej prevádzky v existujúcom železničnom systéme, 

c) rozsah a obsah požadovaných skúšok železničného vozidla počas skúšobnej prevádzky 

vrátane jej časového harmonogramu. 
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 § 111 ods. 2 zákona o dráhach 
16

 § 77 ods. 8 písm. c) alebo § 78 ods. 9 písm. c) zákona o dráhach 
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7.1.3 Skúšobnú prevádzku samostatného železničného vozidla v povoľovacom konaní nie je 

možné vykonávať v komerčnej železničnej prevádzke. 

7.1.4 Vydanie rozhodnutia o skúšobnej prevádzke železničného vozidla nie je spoplatnené 

správnym poplatkom. 

 

7.1.5 Po predložení všetkých náležitostí úrad vydá žiadateľovi povolenie na vykonanie skúšobnej 

prevádzky železničného vozidla v lehote do 60 dní
17

 odo dňa začatia konania. 

 

 

 

8 TYP VOZIDLA 

 

8.1 Povolenie typu vozidla 

 

8.1.1 Typy vozidiel povoľuje úrad v súlade s ustanovením § 78a zákona o dráhach, a to pri prvom 

uvedení železničného vozidla do prevádzky (novo vyrobené železničné vozidlá) alebo po 

modernizácií alebo obnove železničného vozidla, ktorá si vzhľadom na svoj charakter 

vyžaduje nové povolenie na uvedenie železničného vozidla do prevádzky. 

 

8.1.2 Správne poplatky za úkony úradu spojené s povolením typu vozidla sú stanovené zákonom 

o správnych poplatkoch vo výške: 

 

a) 1 200,-€ podľa položky 70 písm. a) sadzobníka správnych poplatkov zákona 

o správnych poplatkoch; platí sa za udelenie povolenia typu vozidla s vlastným 

pohonom pre železničnú dráhu alebo osobného vozňa pre rýchlosť nad 160 km/h, 

b) 400,-€ podľa položky 70 písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych 

poplatkoch; platí sa za udelenie povolenia typu ťahaného vozidla pre železničnú dráhu, 

c) 300,-€ podľa položky 70 písm. b) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych 

poplatkoch; platí sa za udelenie povolenia typu vozidla s vlastným pohonom pre 

železničnú dráhu alebo osobného vozňa pre rýchlosť nad 160 km/h po modernizácií 

alebo obnove, 

d) 120,-€ podľa položky 70 písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych 

poplatkoch; platí sa za udelenie povolenia typu ťahaného vozidla pre železničnú dráhu 

po modernizácií alebo obnove. 

 

8.1.3 Po splnení všetkých náležitostí úrad vydá žiadateľovi rozhodnutie o povolení typu vozidla 

alebo rozhodnutie o povolení typu vozidla po modernizácií alebo obnove v lehote do 60 

dní
18

 odo dňa začatia konania. 

 

8.1.4 Ak sa zmenia príslušné TSI alebo technické a bezpečnostné predpisy, na základe ktorých bol 

povolený typ vozidla, úrad určí, či povolenie typu vozidla zostane v platnosti, alebo je 

potrebné nové povolenie typu vozidla. Ak úrad určí, že je potrebné nové povolenie typu 

vozidla, vykoná kontrolu technických parametrov typu vozidla vo vzťahu k zmeneným 

predpisom. Obnovenie povolenia typu vozidla nemá vplyv na povolenia na uvedenie 

železničného vozidla do prevádzky, ktoré už úrad udelil na základe predchádzajúcich 

povolených typov vozidiel. 
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 § 111 ods. 2 zákona o dráhach 
18

 § 111 ods. 2 zákona o dráhach 
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8.2 Európsky register povolených typov vozidiel 
 

8.2.1 Železničná agentúra Európskej únie (ďalej aj ako „Agentúra“) vedie ERATV. ERATV je 

webová aplikácia v anglickom jazyku. 

 

8.2.2 Odkaz na ERATV je zverejnený na webovom sídle úradu. Prihlásenie sa do ERATV 

funguje po zadaní používateľského mena a hesla. 

 

8.2.3 Úrad poskytuje informácie do ERATV prostredníctvom štandardného webového 

elektronického formulára v súlade s pravidlami a špecifikáciami uvedenými 

vo vykonávacom rozhodnutí Komisie 2011/665/EÚ zo 4. októbra 2011 o ERATV. 

Na poskytnutie údajov o type vozidla do ERATV môže úrad poveriť aj žiadateľa 

o povolenie na uvedenie železničného vozidla do prevádzky alebo ním splnomocneného 

zástupcu. 

 

8.2.4 V ERATV sa registrujú údaje o všetkých typoch vozidiel, pri ktorých boli povolenia 

na uvedenie jednotlivých železničných vozidiel do prevádzky udelené po 19. júli 2010. 

Ostatné údaje o typoch vozidiel, pri ktorých boli povolenia na uvedenie jednotlivých 

železničných vozidiel do prevádzky udelené do 19. júla 2010 vrátane, sa v ERATV 

registrujú dobrovoľne. 

 

8.2.5 Každému typu vozidla zapísaného do ERATV je Agentúrou pridelené jedinečné číslo typu 

vozidla. 

 

8.2.6 Ak sa zmení typ vozidla, musí dôjsť k aktualizácií databázy ERATV. 

 

8.2.7 Agentúrou potvrdené údaje o povolených typoch vozidiel zaznamenaných v databáze 

ERATV sú dostupné verejnosti bez nutnosti zadávania používateľského mena a hesla tu: 

https://eratv.era.europa.eu/eratv/.  

 

 

 

9 ZMENY MOBILNÝCH SUBSYSTÉMOV 

 

9.1 Výmena v rámci údržby, obnova a modernizácia vozidlových zariadení riadenia – 

zabezpečenia a návestenia 

 

9.1.1  Všetky úpravy a zmeny existujúcich mobilných subsystémov CCS sa analyzujú 

a kategorizujú výhradne ako jedna z týchto zmien: 

 

a) výmena v rámci údržby a ostatné zmeny (drobné technické úpravy), ktorými sa 

nezavádzajú odchýlky od sprievodnej technickej dokumentácie k vyhláseniu ES 

o overení; v tomto prípade nie je potrebné nové overenie orgánom pre posudzovanie, 

netreba informovať úrad a pôvodné vyhlásenie ES o overení zostáva platné 

a nezmenené, 

b) zmeny, ktorými sa zavádzajú odchýlky od sprievodnej technickej dokumentácie 

k vyhláseniu ES o overení, pričom sa môžu vyžadovať nové kontroly (a preto sa 

vyžaduje overenie podľa príslušných modulov posudzovania zhody), no uvedené zmeny 

https://eratv.era.europa.eu/eratv/
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nemajú žiadny vplyv na základné konštrukčné charakteristiky mobilného subsystému 

CCS; v tomto prípade je potrebné aktualizovať sprievodnú technickú dokumentáciu 

k vyhláseniu ES o overení a príslušné informácie poskytnúť úradu na požiadanie, 

c) obnova alebo modernizácia (t. j. rozsiahla výmena alebo zmena, pri ktorej je potrebné 

informovať úrad), ktorá nevyžaduje nové povolenie na uvedenie mobilných 

subsystémov CCS do prevádzky; do tejto kategórie patria zmeny, ktorých súčasťou je 

zmena základných konštrukčných charakteristík mobilného subsystému CCS, 

d) obnova alebo modernizácia (t. j. rozsiahla výmena alebo zmena, pri ktorej je potrebné 

informovať úrad), ktorá vyžaduje nové povolenie na uvedenie mobilného subsystému 

CCS do prevádzky. 

 

9.1.2  Na základe bodu 9.1.1 žiadateľ posúdi, do ktorej kategórie zmena mobilného subsystému 

CCS patrí a či je potrebné informovať orgány posudzovania zhody alebo úrad. Ak ide 

o zmeny uvedené v bode 9.1.1 pod písm. b) až d), ktoré spôsobia zmenu sprievodnej 

technickej dokumentácie k vyhláseniu ES o overení alebo majú vplyv na platnosť už 

vykonaných overení, žiadateľ musí pri zavádzaní tejto zmeny posúdiť, či je potrebné vydať 

nové vyhlásenie ES o overení podľa požiadaviek jednotlivých TSI. 

 

9.1.3 Rozsiahla výmena alebo zmena mobilného subsystému CCS sa týka zmeny jeho 

konštrukčného riešenia, a to najmä, nie však výlučne: 

 

a) aktivácie doplnkovej alebo zmeny existujúcej úrovne zabezpečenia jazdy vlaku 

súčasného vlakového zabezpečovača, 

b) zmeny vozidlového zariadenia a jeho rozhrania k subsystému CCS, ako aj zmeny 

zariadenia pre hlasovú a dátovú komunikáciu s vplyvom na jej architektúru a 

bezpečnostné funkcie subsystému CCS, a to napr.: 

 vplyv na trakčný alebo brzdný výkon a spôsob brzdného účinku, 

 vplyv na zabezpečenie jazdy vlaku použitím vlakového zabezpečovača, 

 zmena diagnostiky riadiaceho systému železničného vozidla alebo spôsobu 

zobrazovania jej aktuálneho stavu, 

 zmena spôsobu zadávania kritických údajov z pohľadu zabezpečenia jazdy 

vlaku, 

 zmena režimu núdzového volania prostredníctvom hlasovej alebo dátovej 

komunikácie, 

 zmena bezpečnostných funkcii pri diaľkovom ovládaní železničného vozidla 

použitím dátovej komunikácie. 

 

9.1.4  V prípade zmien uvedených v bode 9.1.1 pod písm. c) a d) žiadateľ postupuje podľa bodu 

9.2 tohto postupu. 

 

 

9.2 Posúdenie projektu obnovy a modernizácie vozidlového zariadenia riadenia – 

zabezpečenia a návestenia 

 

9.2.1  Žiadateľ poskytne úradu na posúdenie podklady opisujúce projekt obnovy a modernizácie, 

či vzhľadom na rozsah plánovaných prác je potrebné nové povolenie na uvedenie mobilného 

subsystému CCS do prevádzky po jeho obnove a modernizácii. 

 

9.2.2 Žiadosť o posúdenie podkladov opisujúcich projekt obnovy a modernizácie mobilného 

subsystému CCS vrátane jej príloh sa podáva v súlade s ustanovením § 75 ods. 1 zákona  
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o dráhach a v súlade s § 19 zákona o správnom konaní. V prípade zasielania žiadosti 

prostredníctvom poštovej prepravy sa žiadosť zasiela na adresu: Dopravný úrad, Divízia 

dráh a dopravy na dráhach, sekcia interoperability, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 

Bratislava, Slovenská republika. Žiadosť je možné podať aj prostredníctvom elektronického 

výkonu verejnej moci. 

 

9.2.3  Vzor žiadosti o posúdenie podkladov opisujúcich projekt obnovy a modernizácie mobilného 

subsystému CCS je uvedený v prílohe č. 5 tohto postupu. 

 

9.2.4  Pre urýchlenie konania o posúdenie podkladov opisujúcich projekt obnovy a modernizácie 

mobilného subsystému CCS, úrad odporúča k žiadosti priložiť nižšie uvedené podklady, 

ktoré sú nevyhnutné pre vydanie rozhodnutia v tejto veci: 

 

a) súbor konštrukčnej dokumentácie s opisom projektu obnovy a modernizácie mobilného 

subsystému CCS, 

b) žiadateľom posúdený projekt obnovy a modernizácie mobilného subsystému CCS 

v súlade s nariadením CSM pre posudzovanie rizika a v súlade s požiadavkami 

jednotlivých TSI, 

c) žiadateľom vykonaný test významnosti rozsahu zmien vzhľadom na konštrukčný 

prevádzkový stav pri parametroch, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnej integrácie 

do existujúceho železničného systému. 

 

9.2.5  Úrad žiadosť posúdi a vydá rozhodnutie o potrebe nového povolenia na uvedenie mobilného 

subsystému CCS po obnove a modernizácii do prevádzky v lehote najneskôr do štyroch 

mesiacov od doručenia všetkých príslušných podkladov
19

. 

 

9.2.6  Vydanie rozhodnutia o určení potreby nového povolenia na uvedenie mobilného subsystému 

CCS po obnove a modernizácii do prevádzky nie je spoplatnené správnym poplatkom. 

 

 

9.3 Výmena v rámci údržby, obnova a modernizácia železničného vozidla 

 

9.3.1  Všetky úpravy a zmeny existujúcich železničných vozidiel sa analyzujú a kategorizujú 

výhradne ako jedna z týchto zmien: 

 

a) výmena prvkov v rámci údržby a iné zmeny, ktoré nespôsobujú odchýlku od 

súboru technickej dokumentácie pre typ železničného vozidla - v takomto prípade 

nie je potrebné posúdenie vykonávané orgánom pre posudzovanie a pôvodné ES 

vyhlásenia a ES certifikáty o zhode ako aj povolenie na uvedenie do prevádzky 

železničného vozidla zostávajú platné a nezmenené, 

b) zmeny, ktoré znamenajú odchýlku od súboru technickej dokumentácie typu 

železničného vozidla, a ktoré môžu vyžadovať nové kontroly (a preto vyžadujú 

overovanie podľa uplatniteľných modulov na posudzovanie zhody), ale nemajú 

žiadny dopad na základné technické charakteristiky typu železničného vozidla - 

v takomto prípade musí byť aktualizovaný súbor technickej dokumentácie pre typ 

železničného vozidla a všetky súvisiace informácie by mali byť dostupné pre úrad, ak 

o to požiada, 

                                                 

 
19

 § 75 ods. 3 zákona o dráhach 
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c) obnova a modernizácia železničného vozidla, ktorá obsahuje zmenu základných 

technických charakteristík typu železničného vozidla (t. j. rozsiahla výmena alebo 

zmena, pri ktorej je potrebné informovať úrad) – tieto zmeny môžu viesť k vytvoreniu 

nového variantu typu železničného vozidla, novej verzie typu železničného vozidla 

alebo k novému typu železničného vozidla. 

 

9.3.2 Zmeny existujúcich železničných vozidiel uvedené v bode 9.3.1 pod písm. a) alebo b) sa 

týkajú najmä, nie však výlučne: 

 

a) zmeny v diagnostickom softvéri železničného vozidla (zmena spôsobu zberu 

a vyhodnocovania informácii súvisiacich s údržbou železničného vozidla), 

b) aktualizácie firmvéru železničného vozidla, 

c) zmeny, zavedenia alebo zrušenia kabeláže, 

d) zmeny hmotnosti železničného vozidla o nie viac ako 500 kg, 

e) zmeny izolácie vzduchového alebo klimatizačného potrubia, 

f) náhrady komponentov za komponenty s rovnakou funkciou alebo výkonom (týka sa aj 

komponentov v zhode s TSI), 

g) doplnenia vonkajšieho náteru, označenia alebo grafických prvkov v súlade 

s požiadavkami TSI, 

h) zmeny v obsahu informačného systému pre cestujúcich, aj v prípade, ak podlieha 

požiadavkám TSI, 

i) zmeny vo farbe sedadiel a systému sklápania sedadiel pre cestujúcich, ak nemá vplyv 

na hmotnosť železničného vozidla, požiarnu odolnosť a vplyv na požiadavky 

vyplývajúce z TSI, 

j) prevádzkových úprav vykonaných v rámci údržby, ktoré nemajú vplyv 

na parametre typu železničného vozidla registrované v databáze ERATV. 

 

9.3.3 Obnova a modernizácia železničného vozidla vo vzťahu k zmene základných technických 

charakteristík typu železničného vozidla uvedená v bode 9.3.1 pod písm. c) sa týka 

predovšetkým bezpečnostných parametrov železničného vozidla a parametrov typu 

železničného vozidla registrovaných v databáze ERATV. Ide najmä, nie však výlučne, 

o tieto zmeny základných technických charakteristík: 

 

a) prvá inštalácia (zabudovanie) vozidlového zariadenia riadenia – zabezpečenia 

a návestenia triedy A alebo triedy B, 

b) prvá inštalácia (zabudovanie) vozidlového rozhrania alebo zariadenia pre hlasovú alebo 

dátovú komunikáciu triedy A alebo triedy B, 

c) zmena hmotnosti železničného vozidla o viac ako 500 kg, 

d) zmena vertikálnej prítlačnej sily železničného vozidla o viac ako 10 %, 

e) zmena brzdového systému železničného vozidla, 

f) zmena brzdnej hmotnosti železničného vozidla, 

g) zmena triedy požiarnej odolnosti železničného vozidla, 

h) zmena konštrukcie systému riadenia alebo dohľadu nad železničným vozidlom 

s vplyvom na brzdenie, trakciu, vonkajšie dvere určené pre nástup a výstup cestujúcich a 

aktívne prvky zabezpečujúce bezpečnosť jazdy (napr. rýchlomer), 

i) zvýšenie dovolenej rýchlosti alebo dovoleného nedostatku prevýšenia o viac ako 10 %, 

j) zmena profilu kolies, dvojkolesí, podvozkov alebo vzduchového vypruženia 

železničného vozidla, 

k) zmena spájacieho alebo narážacieho ústrojenstva, 
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l) rozšírenie možnosti diaľkového riadenia, viacnásobného riadenia alebo viacnásobnej 

trakcie, 

m) zmena riadiaceho softvéru s vplyvom na prevádzkové a bezpečnostné funkcie 

železničného vozidla, 

n) zmena v inštalácií alebo riadení systému trakcie železničného vozidla vrátane hlavných 

a pomocných pohonov, 

o) zmena typu alebo druhu použitého zberača na železničnom vozidle, 

p) zmena železničného vozidla, ktorá môže mať vplyv na systém detekcie vlaku, 

q) zmena železničného vozidla, ktorá môže mať vplyv na jeho kompatibilitu so železničnou 

infraštruktúrou, 

r) určených v ustanovení § 90 ods. 4 vyhlášky MDPT SR č. 351/2010 Z. z. o dopravnom 

poriadku dráh v platnom znení. 

 

9.3.4  Zmena základných technických charakteristík typu železničného vozidla uvedená v bode 

9.3.1 pod písm. c) vedúca k zmene variantu typu železničného vozidla sa môže týkať 

rozličného spektra variácií na základe toho istého konštrukčného riešenia, a to najmä, nie 

však výlučne: 

 

a) konštrukčného variantu – napr. jednosystémový, viacsystémový rušeň, motorová 

jednotka s tromi alebo so štyrmi vozňami a pod., 

b) variantu zhotovenia - vyrobené použitím rozličných procesov a techník s rozličným 

systémom riadenia kvality, 

c) variantu pre rozličné oblasti použitia – napr. osobná, nákladná doprava, posun a pod. 

 

9.3.5 Ak je obnovou a modernizáciou vytvorený nový typ železničného vozidla, tento typ musí 

byť povolený. Z toho vyplýva aj nové povolenie na uvedenie železničného vozidla do 

prevádzky. 

 

9.3.6 Ak subjekt, ktorý vedie zmenu železničného vozidla, nie je pôvodným držiteľom povolenia 

pre typ železničného vozidla, potom sa vytvorí nový typ železničného vozidla a tým sa 

subjekt vedúci zmenu železničného vozidla stane žiadateľom a držiteľom povolenia pre 

nový typ železničného vozidla a súčasne zodpovedá za súbor technickej dokumentácie 

viažucej sa k novému typu železničného vozidla spolu s  zodpovednosťou za manažovanie 

nasledujúcich zmien typu železničného vozidla. 

 

9.3.7 V prípade zmien uvedených v bode 9.3.1 pod písm. c) žiadateľ postupuje podľa bodu 9.4 

tohto postupu. 

 

 

9.4  Posúdenie projektu obnovy a modernizácie železničného vozidla 

 

9.4.1  Žiadateľ poskytne úradu na posúdenie podklady opisujúce projekt obnovy a modernizácie 

železničného vozidla, či vzhľadom na rozsah plánovaných prác je potrebné nové povolenie 

na uvedenie železničného vozidla do prevádzky po jeho obnove a modernizácii. 

 

9.4.2 Žiadosť o posúdenie podkladov opisujúcich projekt obnovy a modernizácie železničného 

vozidla vrátane jej príloh sa podávajú v súlade s ustanovením § 75 ods. 1 zákona o dráhach  

a v súlade s § 19 zákona o správnom konaní. V prípade zasielania žiadosti prostredníctvom 

poštovej prepravy sa žiadosť zasiela na adresu: Dopravný úrad, Divízia dráh a dopravy  
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na dráhach, sekcia interoperability, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, Slovenská 

republika. Žiadosť je možné podať aj prostredníctvom elektronického výkonu verejnej moci. 

 

 

9.4.3 Vzor žiadosti o posúdenie podkladov opisujúcich projekt obnovy a modernizácie 

železničného vozidla je uvedený v prílohe č. 3 tohto postupu. 

 

9.4.4 Odporúčané prílohy k  žiadosti o posúdenie podkladov opisujúcich projekt obnovy a 

modernizácie železničného vozidla sú: 

 

a) uvedenie výrobného čísla, roku výroby, evidenčného označenia alebo európskeho čísla 

železničného vozidla (ak už bolo železničnému vozidlu pridelené), 

b) opis projektu obnovy a modernizácie železničného vozidla, 

c) technická dokumentácia k rozsahu plánovaných prác na obnove a modernizácií 

železničného vozidla, 

d) žiadateľom posúdený projekt obnovy a modernizácie železničného vozidla v súlade 

s nariadením CSM pre posudzovanie rizika a v súlade s požiadavkami jednotlivých TSI, 

ak dochádza k ich uplatňovaniu, 

e) žiadateľom vykonaný test významnosti rozsahu zmien vzhľadom na konštrukčný 

prevádzkový stav pri parametroch, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnej integrácie do 

existujúceho železničného systému. 

 

9.4.5 Úrad žiadosť posúdi a vydá v lehote najneskôr do štyroch mesiacov od doručenia všetkých 

príslušných podkladov rozhodnutie o potrebe nového povolenia na uvedenie železničného 

vozidla do prevádzky a v akej miere je potrebné na projekt obnovy a modernizácie uplatniť 

TSI. 

 

9.4.6 Nové povolenie na uvedenie železničného vozidla do prevádzky sa vyžaduje vždy, keď 

plánované práce na jeho modernizácií alebo obnove môžu mať negatívny vplyv na celkovú 

úroveň bezpečnosti. 

 

9.4.7 Vydanie rozhodnutia o určení potreby nového povolenia na uvedenie železničného vozidla 

do prevádzky nie je spoplatnené správnym poplatkom. 

 

 

 

10 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

10.1 Osobné preberanie písomností 

 

10.1.1 Osobné preberanie písomností, ktoré je možné doručovať elektronicky je možné len 

v prípade iných osôb ako právnických osôb so sídlom v Slovenskej republike, zapísaných do 

Obchodného registra SR  a osôb, ktoré majú aktivovanú elektronickú schránku na 

doručovanie počas stránkových hodín úradu na pracovisku Prístavná ul. 10, Bratislava: 

https://www.google.sk/maps/place/48%C2%B008'19.9%22N+17%C2%B007'45.6%22E/@

48.1411301,17.134355,16z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x0 

 

https://www.google.sk/maps/place/48%C2%B008'19.9%22N+17%C2%B007'45.6%22E/@48.1411301,17.134355,16z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x0
https://www.google.sk/maps/place/48%C2%B008'19.9%22N+17%C2%B007'45.6%22E/@48.1411301,17.134355,16z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x0


POSTUP DOPRAVNÉHO ÚRADU 13/2017 

 

 

Strana č. 25/30 

Platné od: 01.11.2017 

10.1.2 Preberanie rozhodnutí úradu alebo vzdanie sa odvolania môže osobne vykonať iba osoba 

oprávnená konať v mene žiadateľa, resp. ňou poverená osoba na základe splnomocnenia na 

zastupovanie
20

. 

 

10.1.3 Na osobné preberanie všetkých vydaných dokumentov úradu je potrebné preukázať sa 

osobným identifikačným dokladom. Druhý rovnopis dokumentu je potrebné potvrdiť 

vlastnoručným podpisom. 

 

10.1.4 V prípade nesplnenia požiadaviek uvedených v bodoch 10.1.2 a 10.1.3 úrad osobné 

preberanie písomnosti neumožní. 

 

 

10.2 Platnosť a účinnosť 

 

 10.2.1 Tento Postup Dopravného úradu nadobúda platnosť a účinnosť 1. novembra 2017. Súčasne 

sa ním zrušuje Postup Dopravného úradu č. 4/2016 Povolenie na uvedenie železničného 

vozidla do prevádzky v existujúcom železničnom systéme z 1. februára 2016. 
 

 

                                                 

 
20

 § 17 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
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Príloha č. 1 

- - - - - - - - - - - - Názov a sídlo žiadateľa, IČO alebo dátum narodenia - - - - - - - - - - - - 

(vyplní žiadateľ) 

 
 

   

 Dopravný úrad  

 Divízia dráh a dopravy na dráhach 

 sekcia interoperability 

 Letisko M. R. Štefánika 

 823 05 Bratislava 

 Slovenská republika 

   
 

Dátum: (vyplní žiadateľ) 

Č. podania: (vyplní žiadateľ) 
 

Žiadosť spracoval: (meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail) 
 

VEC 

Žiadosť o povolenie na uvedenie železničného vozidla do prevádzky v existujúcom železničnom 

systéme 
 

V zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov Vás žiadam o povolenie na uvedenie železničného vozidla do prevádzky v existujúcom 

železničnom systéme, ktoré: 
 

a) je v úplnej zhode s technickými špecifikáciami interoperability 
21

 (§ 77 ods. 1 zákona o dráhach) 

b) nie je v úplnej zhode s technickými špecifikáciami interoperability
21

 (§ 78 ods. 1 zákona o dráhach) 
 

Druh železničného vozidla:  

Rad železničného vozidla:  

Typ železničného vozidla:   

Výrobca železničného vozidla:   

Vlastník železničného vozidla:  

Držiteľ železničného vozidla:  

Subjekt zodpovedný za údržbu:  

Účel prevádzky:  

Rozsah železničných tratí:  

Poradové číslo železničného vozidla 
Výrobné 

číslo 
Rok výroby 

Evidenčné označenie 

alebo európske číslo 

železničného vozidla 

1.    

...    

 

Prílohy žiadosti: 

 ... ............................................... 

 meno a priezvisko 

 funkcia a podpis osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa 

 

                                                 

 
21

 nehodiace sa prečiarknite 
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Príloha č. 2 

- - - - - - - - - - - - Názov a sídlo žiadateľa, IČO alebo dátum narodenia - - - - - - - - - - - - 

(vyplní žiadateľ) 

 
 

   

 Dopravný úrad  

 Divízia dráh a dopravy na dráhach 

 sekcia interoperability 

 Letisko M. R. Štefánika 

 823 05 Bratislava 

 Slovenská republika 

   
 

Dátum: (vyplní žiadateľ) 

Č. podania: (vyplní žiadateľ) 

 

Žiadosť spracoval: (meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail) 
 

VEC 

Žiadosť o povolenie na uvedenie železničného vozidla do prevádzky v existujúcom železničnom 

systéme – špecifický prípad 
 

V zmysle § 78 ods. 1 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov Vás žiadam o povolenie na uvedenie železničného vozidla ako špecifický 

prípad do prevádzky v existujúcom železničnom systéme, ktoré: 

 

a) je v historickom prevedení
22

 

b) pochádza z tretieho štátu
22

 

c) je v inom prevedení alebo s iným určením
22

. 

 

Druh železničného vozidla:  

Rad železničného vozidla:  

Typ železničného vozidla:   

Výrobca železničného vozidla:   

Vlastník železničného vozidla:  

Poradové číslo železničného vozidla 
Výrobné 

číslo 
Rok výroby 

Evidenčné označenie 

alebo európske číslo 

železničného vozidla 

1.    

2.    

...    

 

Prílohy žiadosti: 

 ... ............................................... 

 meno a priezvisko 

 funkcia a podpis osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa 

 

                                                 

 
22

 nehodiace sa prečiarknite 
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Príloha č. 3 

- - - - - - - - - - - - Názov a sídlo žiadateľa, IČO alebo dátum narodenia - - - - - - - - - - - - 

(vyplní žiadateľ) 

 
 

 

   

 Dopravný úrad  

 Divízia dráh a dopravy na dráhach 

 sekcia  interoperability 

 Letisko M. R. Štefánika 

 823 05 Bratislava 

 Slovenská republika 

   
 

 

Dátum: (vyplní žiadateľ) 

Č. podania: (vyplní žiadateľ) 

 

Žiadosť spracoval: (meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail) 

 

 

VEC 

Žiadosť o posúdenie podkladov opisujúcich projekt obnovy a modernizácie železničného vozidla 
 

V zmysle § 75 ods. 1 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov Vám poskytujeme na posúdenie podklady opisujúce projekt obnovy 

a modernizácie železničného vozidla a žiadame o určenie, či vzhľadom na rozsah plánovaných prác je 

potrebné nové povolenie na uvedenie železničného vozidla do prevádzky po jeho obnove a modernizácii. 

 

Druh železničného vozidla:  

Rad železničného vozidla:  

Typ železničného vozidla:   

Výrobca železničného vozidla:   

Požadovaný rozsah železničných tratí:  

Poradové číslo železničného vozidla 
Výrobné 

číslo 
Rok výroby 

Evidenčné označenie alebo 

európske číslo železničného 

vozidla 

1.    

2.    

 
Prílohy žiadosti: 

 ... 

 

 

 

 

 ............................................... 

 meno a priezvisko 

 funkcia a podpis osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa 

             

 



POSTUP DOPRAVNÉHO ÚRADU 13/2017 
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Príloha č. 4 

- - - - - - - - - - - - Názov a sídlo žiadateľa, IČO alebo dátum narodenia - - - - - - - - - - - - 

(vyplní žiadateľ) 

 
 

   

 Dopravný úrad  

 Divízia dráh a dopravy na dráhach 

 sekcia interoperability 

 Letisko M. R. Štefánika 

 823 05 Bratislava 

 Slovenská republika 

   
 

 
Dátum: (vyplní žiadateľ) 

Č. podania: (vyplní žiadateľ) 

 

Žiadosť spracoval: (meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail) 

 

 
VEC 

Žiadosť o povolenie na uvedenie vozidlového zariadenia riadenia - zabezpečenia a návestenia 

do prevádzky v existujúcom železničnom systéme 
 

V zmysle § 90 ods. 1 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov Vás žiadam o povolenie na uvedenie vozidlového zariadenia riadenia - 

zabezpečenia a návestenia do prevádzky v existujúcom železničnom systéme. 

 
 

Druh subsystému:  

Typ subsystému:  

Vyhotovenie subsystému:   

Výrobca subsystému:   

Softvérová verzia subsystému:  

Účel prevádzky:  

 

(ďalší text žiadosti) 

 

Prílohy žiadosti: 

 ... 

 ... 

 

 

 

 ............................................... 

 meno a priezvisko 

 funkcia a podpis osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa 
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Príloha č. 5 

- - - - - - - - - - - - Názov a sídlo žiadateľa, IČO alebo dátum narodenia - - - - - - - - - - - - 

(vyplní žiadateľ) 

 
 

 

   

 Dopravný úrad  

 Divízia dráh a dopravy na dráhach 

 sekcia  interoperability 

 Letisko M. R. Štefánika 

 823 05 Bratislava 

 Slovenská republika 

   
 

 

Dátum: (vyplní žiadateľ) 

Č. podania: (vyplní žiadateľ) 

 

Žiadosť spracoval: (meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail) 

 

 

VEC 

Žiadosť o posúdenie podkladov opisujúcich projekt obnovy a modernizácie vozidlového zariadenia 

riadenia – zabezpečenia a návestenia 
 

V zmysle § 75 ods. 1 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov Vám poskytujeme na posúdenie podklady opisujúce projekt obnovy 

a modernizácie vozidlového zariadenia riadenia – zabezpečenia a návestenia a žiadame o určenie, či 

vzhľadom na rozsah plánovaných prác je potrebné nové povolenie na uvedenie vozidlového zariadenia 

riadenia – zabezpečenia a návestenia do prevádzky po jeho obnove a modernizácii. 

 

Druh subsystému:  

Typ subsystému:  

Vyhotovenie subsystému:   

Výrobca subsystému:   

Softvérová verzia subsystému:  

Stručný opis obnovy a modernizácie:  

Účel prevádzky:  

 
(ďalší text žiadosti) 

 

Prílohy žiadosti: 

 ... 

 

 

 ............................................... 

 meno a priezvisko 

 funkcia a podpis osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa 

  


