
   

 

 

 

 

 

 

D O P R A V N Ý  Ú R A D  
LETISKO M. R. ŠTEFÁNIKA, 823 05  BRATISLAVA 

T R A N S P O R T  A U T H O R I T Y  

M. R. STEFANIK AIRPORT, 823 05  BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC 

 

 
   Číslo 09973/2018/ORD-020      Bratislava, 12.06.2018  

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 

 

Dopravný úrad, divízia dráh a dopravy na dráhach (ďalej len „Dopravný úrad“), ako orgán štátnej 

správy vecne príslušný podľa čl. 2  ods. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 869/2014 z 11.augusta 

2014 o nových službách osobnej železničnej dopravy (ďalej len „nariadenie“)  a podľa ustanovenia § 38 

ods. 2 a § 103 ods. 1 písm. b) zákona č.513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon o dráhach“), v súlade s § 46 a násl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), v konaní začatom na základe 

žiadosti spoločnosti Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, IČO: 

35 914 939 (ďalej len „žiadateľ“) zo dňa 10.05.2018, evidovanej pod číslom: 18995/2018, o posúdenie       

-skúšku základného účelu novej služby osobnej železničnej dopravy rozhodol tak, že podľa čl. 9 ods. 1 

písm. b)  nariadenia  a súčasne podľa  ustanovenia § 38 ods. 2 zákona o dráhach  

                                   

 

základným účelom navrhovanej novej služby je preprava cestujúcich medzi stanicami 

umiestnenými na území Slovenskej republiky. 

 

Odôvodnenie 

 

                                                                       I. 

 

          Dňa 10.04.2018 bolo Dopravnému úradu v súlade s čl. 3 ods. 1 nariadenia doručené oznámenie 

žiadateľa o plánovanej novej službe medzinárodnej osobnej železničnej dopravy (ďalej len „oznámenie“), 

ktorú plánuje žiadateľ prevádzkovať jedenkrát za deň v obidvoch smeroch, s odchodom zo stanice na území 

Slovenska, Košice o 7,19 hod. a príchodom do stanice v Rakúsku, Wien Hauptbahnhof o 13,21 hod. 

a s odchodom z Rakúska, Wien Hauptbahnhof o 14,37 hod. a príchodom Slovenská republika, Košice     

o 20,40 hod. (ďalej len „nová služba“), ktoré Dopravný úrad v súlade s čl. 3 ods. 4 nariadenia bezodkladne 

zverejnil dňa 12.04.2018 na svojom webovom sídle. Túto skutočnosť Dopravný úrad oznámil písomne  

subjektom, ktoré boli v zmysle čl. 5 nariadenia oprávnené žiadať o skúšku základného účelu alebo v zmysle 

čl. 10 nariadenia oprávnené žiadať o vykonanie skúšky hospodárskej rovnováhy a o obmedzenie prístupu 

železničného podniku k železničným službám, ktoré poskytuje manažér infraštruktúry v súvislosti 

s prístupom na železničnú infraštruktúru, medzi miestom odchodu vlaku a miestom určenia vlaku na území 

Slovenskej republiky, ak sa na túto časť železničnej infraštruktúry vzťahuje zmluva o dopravných službách 

vo verejnom záujme. Novú službu plánuje žiadateľ prevádzkovať od 09.12.2018.   
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          Dopravný úrad v súlade s čl. 17 ods. 1 nariadenia, na základe oznámenia žiadateľa, oznámil túto 

skutočnosť regulačnému úradu v Rakúsku, Schienen-Control GmbH, za účelom preverenia, či informácie, 

uvedené v oznámení, uverejnené na webovom sídle Dopravného úradu, sú v súlade s informáciami, ktoré 

poskytol žiadateľ regulačnému úradu v Rakúsku. Regulačný úrad, Schienen -Control GmbH,  zaslal mailom 

dňa 10.05.2018 Dopravnému úradu oznámenie, ktoré bolo predložené regulačnému orgánu v Rakúsku.   

Predmetné oznámenie bolo zaevidované pod číslom 19112/2018.  V oznámení bolo konštatované, že 

prevádzkovateľom predmetnej služby na území Rakúska (vlak EC45 Wien Hbf – Parndorf - Bratislava, 

Petržalka) bude spoločnosť OBB Personenverkehr AG, Am Hauptbanhof 2, 1100 Wien. 

 

 Dňa 10.05.2018,  t.j. v zákonnej lehote  štyri týždne odo dňa zverejnenia oznámenia, bola 

Dopravnému úradu v súlade s čl. 4 ods. 1 nariadenia doručená odôvodnená žiadosť žiadateľa o posúdenie 

-skúšku základného účelu novej služby (ďalej len „žiadosť o skúšku základného účelu“). Žiadosť 

o skúšku základného účelu bola zaevidovaná pod ev. č. 18995/2018 (mailom doručená žiadosť 10.05.2018  

zaevidovaná pod ev. č.19 015/2018).  Žiadosť o skúšku základného účelu obsahovala prílohu č.1                       

– Doplnenie informácií k žiadosti o skúšku základného účelu, v ktorej v súlade s čl.3 ods. 5 nariadenia bol 

vyznačený predmet obchodného tajomstva žiadateľa (vyznačené žltou farbou). Dopravný úrad v súlade 

s bodom 11 preambuly nariadenia zachoval dôvernosť vyznačených citlivých obchodných informácií 

žiadateľa pri všetkých činnostiach, ktoré súviseli so skúškou základného účelu. 

 

 Doručením žiadosti o skúšku základného účelu, ktorá bola podaná včas a oprávneným subjektom 

v zmysle čl. 5 písm. a) nariadenia, sa začalo správne konanie v predmetnej veci, s povinnosťou Dopravného 

úradu rozhodnúť v predmetnej veci. 

 

 Dopravný úrad zaslal žiadateľovi o skúšku základného účelu  pod č.j. 09973/2018/ORD-013 zo 

dňa 15.05.2018 „Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výkonu skúšky základného účelu“.  

Oznámenie bolo doručené žiadateľovi dňa 17.05.2018.  

 

 Oznámenie o výkone skúšky základného účelu pod č.j. 09973/2018/ORD-015 zo dňa 15.05.2018 

zaslal Dopravný úrad aj manažérovi infraštruktúry, ktorému bolo doručené dňa 17.05.2018.  

   

 

II. 

 

Informácie, ktoré boli Dopravnému úradu predložené v oznámení a žiadosti o skúšku základného 

účelu boli dostatočné  pre výkon skúšky základného účelu.  

 

Dopravný úrad posudzoval dáta a informácie podľa kritérií skúšky základného účelu v súlade s čl. 8 

ods. 1 a 2 nariadenia. Jednotlivé kritéria premietol do kvantitatívneho a kvalitatívneho hodnotenia novej 

služby. 

 

Pri kvantitatívnom hodnotení Dopravný úrad posudzoval dáta a informácie podľa kritérií v súlade                     

s článkom 8 ods. 1 písm. a)  a b) nariadenia:  

-  predpoklad  tržieb dosahovaných vo vnútroštátnej preprave a v medzinárodnej preprave – Dopravný 

úrad konštatoval, že predpokladané dosahované tržby vo vnútroštátnej preprave budú tvoriť majoritnú 

časť z celkových predpokladaných tržieb; 

- predpokladané počty cestujúcich – Dopravný úrad konštatoval, že predpokladané dosahované počty 

cestujúcich vo vnútroštátnej preprave budú tvoriť rovnako majoritnú časť z celkových 

predpokladaných tržieb; 

- Dopravný úrad pri kvantitatívnom posudzovaní bral do úvahy aj dĺžku trasy novej služby na území 

Slovenskej republiky voči celkovej dĺžke trasy. Dĺžka trasy na území Slovenskej republiky bude 

predstavovať 86,59% z celkovej dĺžky trasy. 
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Pri kvalitatívnom hodnotení Dopravný úrad posudzoval informácie podľa kritérií v súlade s článku 8 ods. 

1 písm. c), d)  a e) nariadenia.  Posudzoval: 

- dopyt cestujúcich po novej službe – Dopravný úrad má za to, že nová služba bude v prospech 

cestujúcich zo Slovenskej republiky cestujúcich do Rakúska, uľahčí im cestovanie, nakoľko nebudú 

musieť v Bratislave prestupovať a dôjde k časovej úspore pri preprave cestujúcich, cestovanie 

z Bratislavy do Viedne bude rýchlejšie oproti súčasným možnostiam cestovania; 

- marketingovú stratégia žiadateľa – Dopravný úrad konštatoval, že priamy spoj do Viedne bude 

výhodný predovšetkým pre cestujúcich z východu a stredu Slovenska;  

- povahu železničných koľajových vozidiel, ktoré sa budú v rámci novej služby používať – je 

predpoklad, že kapacita a radenie vozňov zostane po predĺžení trasy novej služby nezmenená                     

v porovnaní s v súčasnosti žiadateľom prevádzkovaným komerčným IC vlakom na uvedenej trase. 

 

  

III. 

 

 Účelom výkonu skúšky základného účelu bolo určiť, či základným účelom je: 

1. podľa článku 9 odsek 1 písm. a) nariadenia  - preprava cestujúcich medzi stanicami umiestnenými 

v Slovenskej republike a Rakúsku, alebo 

2. podľa článku 9 odsek 1 písm. b) nariadenia - preprava cestujúcich medzi stanicami umiestnenými 

v Slovenskej republike. 

 

 Dopravný úrad v súlade s čl. 8 ods. 3 nariadenia, cit. “Regulačný orgán môže stanoviť a uplatňovať 

prahy vyjadrené ako podiel odvodený z obratu alebo objemu prepravy medzinárodných cestujúcich. Aby 

sa služba mohla klasifikovať ako medzinárodná, tieto prahy nesmú prevýšiť 50% obratu alebo objemu 

prepravy všetkých cestujúcich určeného na základe odhadu za celé obdobie, na ktoré sa vzťahuje 

rozhodnutie regulačného orgánu, pričom sa tieto prahy nemôžu uplatňovať izolovane“ vo svojej metodike 

„Postup Dopravného úradu pre posudzovanie základného účelu, hospodárskej rovnováhy medzinárodnej 

osobnej železničnej dopravy a pre rozhodovanie o obmedzení prístupu k železničnej infraštruktúre“ 

nestanovil prahy vyjadrené ako podiel odvodený z obratu alebo objemu prepravy medzinárodných 

cestujúcich.  

 

 Kvantitatívne zhodnotenie preukázalo, že predpokladané tržby, ktoré budú dosahované 

na  medzinárodnej časti novej služby sú nízke, čomu odpovedá aj nízky predpokladaný počet cestujúcich.   

 V danom prípade ide o situáciu, kedy nízky percentuálny podiel odvodený z obratu a objemu 

prepravy medzinárodných cestujúcich bez pochybnosti zaraďuje novú službu do kategórie vnútroštátnej 

dopravy. 

  

 Kvalitatívne posúdenie preukázalo, že služba je plánovaná ako doplnková služba k vnútroštátnej 

preprave a môže mať prínos pre cestujúcich zo Slovenskej republiky do Rakúska, prípadne ďalej v rámci 

EÚ.  

 

 Predĺženie služby existujúcej osobnej železničnej dopravy na trasu: Slovenská republika, Košice    

– Bratislava, Petržalka, št. hr. - Rakúsko, Wien Hauptbahnhof nemení základný účel doteraz poskytovanej 

služby vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy na trase Slovenská republika, Košice – Bratislava, hl. st., 

ktorú žiadateľ v súčasnosti poskytuje ako komerčnú službu v tej istej časovej relácii. 

 

 Výsledky posúdenia – skúšky základného účelu dokazujú, že pri novej službe ide preukázateľne 

primárne o prepravu cestujúcich medzi stanicami nachádzajúcimi sa na území Slovenskej republiky.    

 

Vzhľadom na vyššie uvedené právne aj skutkové dôvody, Dopravný úrad rozhodol tak, ako je 

uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.  
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 Na základe vyššie uvedeného Dopravný úrad v súlade s čl. 9 ods. 3 nariadenia prehodnotil 

žiadosť o novú službu medzinárodnej osobnej železničnej dopravy a vyhodnotil ju ako žiadosť 

o vnútroštátnu osobnú dopravu.  

 

 O uvedenom bude Dopravný úrad informovať aj manažéra infraštruktúry pre účely v zmysle čl. 9 

ods. 3 nariadenia. 

. 

 

 

 

Poučenie 

  

            Podľa ustanovenia § 111 ods. 3 zákona o dráhach v spojení s ustanovením § 61 ods. 1 správneho 

poriadku, proti tomuto rozhodnutiu je možné podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia 

(doručenia) na adresu: Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava.  

            

 Včas podaný rozklad má odkladný účinok. 

 

           Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po nadobudnutí jeho právoplatnosti za predpokladu 

vyčerpania riadnych opravných  prostriedkov. 

 

                        

 

 

 

 

 

     Ing. Ivan Škoda, EUR ING 

          riaditeľ divízie dráh a dopravy na dráhach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa: 

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3 

 

Na vedomie: 

Železnice Slovenskej republiky, generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1  


