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1 SKRATKY A POUŽITÉ POJMY 

 
1.1 Skratky 

 

ECM -  Subjekt zodpovedný za údržbu 

EVN - Európske identifikačné číslo vozidla 

ERADIS - Databáza interoperability a bezpečnosti Železničnej agentúry  

Európskej únie 

ERATV - Európsky register povolených typov vozidiel 

EUAR -  Železničná agentúra Európskej únie 

BP -  Bezpečnostné povolenie 

SRB -  Systém riadenia bezpečnosti 

TSI -  Technická špecifikácia interoperability 

TSI OPE - Technické špecifikácie pre interoperabilitu subsystému „prevádzka  

a riadenie dopravy“ železničného systému v Európskej únii 

ŠDV -  Špeciálne dráhové vozidlo 

ŽKV -  Železničné koľajové vozidlo 

ŽSR -  Železnice Slovenskej republiky 

 

 -   

1.2 Vymedzenie pojmov 
 

1.2.1 Železničný systém tvoria železničné dráhy na území Slovenskej republiky a ich súčasti 

a registrované železničné vozidlá všetkých radov a typov, ktoré na nich jazdia.1  

Súhrn subsystémov a opis subsystémov železničného systému je uvedený v prílohe č. 1 

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

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dráhach“). Tieto ustanovenia sa v zmysle 

ustanovenia § 62 ods. 5 zákona o dráhach nevzťahujú na: 

a) siete električkových dráh a električky, ktoré sa používajú na týchto sieťach, 

b) siete špeciálnych dráh funkčne oddelené od železničných tratí a koľajové vozidlá, 

ktoré sa v týchto sieťach používajú, 

c) železničné infraštruktúry v súkromnom vlastníctve a železničné vozidlá, ktoré sa 

používajú len na týchto infraštruktúrach a slúžia pre ich vlastníkov na prevádzku 

nákladnej dopravy, 

d) železničné infraštruktúry a železničné vozidlá určené na miestne, historické alebo 

turistické účely. 

Železničným systémom Európskej únie sú prvky uvedené v prílohe 2 zákona o dráhach.  

 

1.2.2 Železničná infraštruktúra pozostáva zo súčastí, ktoré sú uvedené v prílohe č.12a 

zákona o dráhach za predpokladu, že tvoria súčasť súvislej trate vrátane vlečiek okrem 

koľají vnútri opravárenských dielní, vozňových alebo rušňových dep, ako aj odbočných 

tratí alebo vlečiek v súkromnom vlastníctve. 

 

1.2.3 Manažér infraštruktúry je podnikateľ, ktorý prevádzkuje železničnú infraštruktúru, 

ktorej súčasti sú uvedené v prílohe č. 12a.2 Zároveň je to podnik zodpovedný najmä  

za zriadenie, správu a údržbu železničnej infraštruktúry vrátane riadenia dopravy, 

zabezpečenia a návestenia. Prevádzkovaním železničnej infraštruktúry sa rozumejú 

                                                 
1 § 62 zákona o dráhach 
2 § 34 zákona o dráhach 
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činnosti, ktorými sa zabezpečuje správa a obsluha železničnej infraštruktúry  

a organizuje železničná doprava. Funkciou manažéra infraštruktúry na sieti alebo časti 

siete môžu byť poverené rôzne orgány alebo podniky. V niektorých častiach postupu je 

použitý pojem „žiadateľ“, ktorý je totožný s pojmom „železničný podnik“ 

 

1.2.4 Železničný podnik je podnikateľ, ktorého predmetom činnosti je poskytovanie 

dopravných služieb s cieľom zabezpečovať železničnú prepravu tovaru a osôb, pričom 

zabezpečuje aj ťažnú silu, alebo len ťažnú silu.3  
 

1.2.5 Dráhový podnik je podnikateľ, ktorého predmetom činnosti je poskytovanie 

dopravných služieb na dráhe. Na začatie poskytovania dopravných služieb je potrebná 

licencia podľa zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o doprave na dráhach“).4  

 

1.2.6 Bezpečnostné povolenie (ďalej len „BP“) je rozhodnutie bezpečnostného orgánu, ktoré 

je podmienkou pre správu a prevádzku železničnej infraštruktúry manažérom 

infraštruktúry.5 BP obsahuje schválenie systému riadenia bezpečnosti manažéra 

infraštruktúry podľa prílohy č. 10, ktoré zahŕňa opatrenia prijaté manažérom 

infraštruktúry na splnenie požiadaviek nevyhnutných na bezpečné projektovanie, 

údržbu a prevádzku železničnej infraštruktúry a na prevádzku systému riadenia  

a zabezpečenia vlakov a návestenia. 

 

1.2.7 Systém riadenia bezpečnosti je organizácia činností a opatrenia vytvorené manažérom 

infraštruktúry alebo železničným podnikom na zaručenie bezpečnej prevádzky  

a na zníženie rizík, ktoré s tým súvisia. Systém riadenia bezpečnosti manažéra 

infraštruktúry a železničného podniku zabezpečí kontrolu rizík spojených s ich 

činnosťou vrátane dodávok údržbárskych prác, materiálu a služieb dodávateľov, rizík 

vyplývajúcich z činnosti iných osôb a zohľadňuje riziká vyplývajúce z činností iných 

subjektov uvedených v § 82 ods. 2 zákona o dráhach, ak je to vhodné a primerané. 

Systémom riadenia bezpečnosti sa zabezpečuje plnenie minimálnych bezpečnostných 

cieľov, plnenie bezpečnostných požiadaviek technických špecifikácií interoperability, 

uplatňovanie príslušnej časti spoločnej bezpečnostnej metódy a národných 

bezpečnostných predpisov. Systém riadenia bezpečnosti tvoria základné prvky uvedené 

v prílohe č. 10 zákona o dráhach. 

  

1.2.8 Dráhové vozidlo je dopravný prostriedok s vlastným pohonom alebo bez neho určený 

na pohyb dráhových vozidiel na dráhe, prepravu osôb, zvierat a vecí, na vykonávanie 

činností súvisiacich s výstavbou a údržbou dráhy alebo s prevádzkovaním dráhy, 

vedený pri svojom pohybe po dráhe6. 

 

1.2.9 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. 

 

 

                                                 
3 § 35 zákona o dráhach 
4 § 5 zákona o doprave na dráhach 
5 § 87 zákona o dráhach 
6 § 2 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 351/2010 Z. z. o dopravnom 

poriadku dráh v znení neskorších predpisov 
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2 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
2.1 Účel 
2.1.1 Tento postup sa vydáva v zmysle § 88 zákona o dráhach, do ktorého bola transponovaná 

smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 z 11. mája 2016 o bezpečnosti 

železníc (ďalej len „smernica o bezpečnosti“) a v súlade článkom 3 odporúčania 

Komisie (EÚ) 2019/780 zo 16. mája 2019 o praktických dojednaniach na vydávanie 

bezpečnostných povolení pre manažérov infraštruktúry (ďalej len „odporúčanie 

komisie“). V súlade s článkom 12 ods. 1 smernice o bezpečnosti by mali vnútroštátne 

bezpečnostné orgány vypracovať pokyny k žiadosti na riadenie vydávania 

bezpečnostných povolení vrátane postupu, ktorý sa má dodržiavať, s cieľom znížiť 

administratívne zaťaženie a náklady pre žiadateľov vyplývajúce z administratívneho 

spracovania žiadostí. 

 

2.1.2 Tento postup sa vydáva ako podrobný pokyn resp. príručka pre žiadateľov – manažérov 

infraštruktúry o: 

a) vydanie nového BP, 

b) obnovenie platnosti BP, 

c) aktualizáciu BP 

bezpečnostného povolenia Dopravným úradom (ďalej len „úrad“ alebo „bezpečnostný 

orgán“) s uvedením a vysvetlením všetkých požiadaviek týkajúcich sa BP vrátane 

zoznamu dokumentov, ktoré sa musia podať so žiadosťou.  

 

2.1.3 O vydanie nového bezpečnostného povolenia požiada manažér infraštruktúry (ďalej len 

,,žiadateľ“) vždy, ak sa jedná o nového manažéra infraštruktúry - podnikateľa, ktorý 

predtým nemal vydané bezpečnostné povolenie a bude prevádzkovať a zabezpečovať 

správu a obsluhu železničnej infraštruktúry a organizáciu železničnej dopravy. 

 

2.1.4 O aktualizáciu bezpečnostného povolenia požiada žiadateľ vždy, keď dôjde 

k podstatnej zmene železničnej infraštruktúry, návestenia, zásobovania energiou alebo 

zásad prevádzky a údržby železničnej infraštruktúry uvedenej v pôvodne vydanom 

bezpečnostnom povolení. 

 

2.1.5 O obnovenie bezpečnostného povolenia požiada manažér infraštruktúry  

pred ukončením platnosti pôvodného bezpečnostného povolenia v prípade, ak má 

záujem aj naďalej spravovať a prevádzkovať železničnú infraštruktúru. Z dôvodu 

administratívnej a procesnej náročnosti procesu posudzovania a vydávania 

bezpečnostného povolenia odporúča úrad podať žiadosť minimálne 6 mesiacov  

pred plánovaním termínom začiatku platnosti obnoveného bezpečnostného povolenia. 

 

2.1.6 Pre definície pojmov a informácie neuvedené v tomto postupe platia ustanovenia 

právne záväzných aktov Európskej únie a Slovenskej republiky a všeobecne záväzných 

právnych predpisov uvedených v ustanovení bodu 2.2. tohto postupu. 

 

2.2 Súvisiaca legislatíva  
2.2.1 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 v platnom znení (ďalej len „nariadenie č. 402/2013“). 
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2.2.2 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/762 z 8. marca 2018, ktorým sa stanovujú 

spoločné bezpečnostné metódy týkajúce sa požiadaviek na systémy riadenia 

bezpečnosti podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým 

sa zrušujú nariadenie Komisie (EÚ) č. 1158/2010 a (EÚ) č. 1169/2010 (ďalej len 

“delegované nariadenie 2018/762“). 

 

2.2.3 Smernica o bezpečnosti. 

 

2.2.4 Odporúčanie komisie. 

 

2.2.5 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2007/59/ES z 23. októbra 2007 

o certifikácií rušňovodičov rušňov a vlakov v železničnom systéme v Spoločenstve 

v platnom znení (ďalej len „smernica EÚ 2007/59/ES“). 

 

2.2.6 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 36/2010 z 3. decembra 2009 o vzoroch Spoločenstva  

pre preukazy rušňovodičov, doplnkové osvedčenia, kópie doplnkových osvedčení 

a formuláre žiadosti o preukaz rušňovodiča podľa smernice Európskeho parlamentu 

a Rady 2007/59/ES (ďalej len „nariadenie Komisie (EÚ) č. 36/2010“). 

 

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

predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“). 

 

2.2.8 Zákon NR SR č. 145/1995 Z. z o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“). 

 

2.2.9 Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej 

moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o e-Governmente“).  

 

2.2.10 Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových 

služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

2.2.11 Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení 

zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005  

Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 

2.2.12 Zákon o dráhach. 

 

2.2.13 Zákon o doprave na dráhach. 

 

2.2.14 Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky  

č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach 

a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „vyhláška MDPT SR č. 205/2010). 

 

2.2.15 Vyhláška Ministerstva dopravy, pôst a telekomunikácii Slovenskej republiky  

č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej 

spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších 

predpisov. 
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2.2.16 Vyhláška Ministerstva dopravy, pôst a telekomunikácii Slovenskej republiky  

č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení neskorších 

predpisov. 

 

2.2.17 Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky  

č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„vyhláška MDPT SR č. 351/2010“). 

 

2.2.18 Predpis Z1 pravidlá železničnej prevádzky (ďalej len „predpis Z1“). 

 

2.2.19 Predpis Z2 bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc slovenskej republiky. 

 

2.2.20 Predpis Z3 Odborná spôsobilosť na ŽSR. 

 

2.2.21 Predpis Z17 Nehody a mimoriadne udalosti. 

 

2.3 Súvisiace formuláre 

 

DÚ/F007-D - (VZOR) Žiadosť o vydanie bezpečnostného povolenia 

DÚ/F008-D - (VZOR) Zoznam hnacích dráhových vozidiel 

DÚ/F009-D - (VZOR) Zoznam špeciálnych dráhových vozidiel 

DÚ/F010-D - (VZOR) Zoznam vozňov 

DÚ/F011-D - (VZOR) Zoznam zamestnancov 

DÚ/F012-D - (VZOR) Zoznam predpisov 

DÚ/F062-D - (VZOR) Informácie o infraštruktúre 

DÚ/F063-D - (VZOR) Tabuľka zaraďovania pre SRB a TSI OPE 

 

Pozn.: Aktuálne verzie formulárov sú zverejnené na webovom sídle Dopravného úradu. 

 

 

3 VYDÁVANIE BEZPEČNOSTNÉHO POVOLENIA  
 

3.1 Bezpečnostné povolenie 
3.1.1 Bezpečnostné povolenie je rozhodnutie bezpečnostného orgánu a je podmienkou  

na správu a prevádzku železničnej infraštruktúry manažérom infraštruktúry7. Dopravný 

úrad je príslušný na vydanie bezpečnostného povolenia pre žiadateľa, ktorý má sídlo 

v Slovenskej republike8. 

 

3.1.2 Bezpečnostné povolenie obsahuje schválenie systému riadenia bezpečnosti manažéra 

infraštruktúry v zmysle § 87 ods. 2 zákona o dráhach a podľa prílohy č. 10 zákona  

o dráhach, v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe II delegovaného nariadenia 

2018/762 a ktoré zahŕňa opatrenia prijaté manažérom infraštruktúry na splnenie 

požiadaviek nevyhnutných na bezpečné projektovanie, údržbu a prevádzku železničnej 

infraštruktúry a na prevádzku systému riadenia a zabezpečenia vlakov a návestenia. 

 

                                                 
7 § 87 zákona o dráhach 
8 § 90 zákona o dráhach 
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3.2 Predkladanie a obsah žiadosti o vydanie bezpečnostného povolenia 
3.2.1 Žiadateľ o vydanie nového, obnovu alebo aktualizáciu bezpečnostného povolenia 

predkladá žiadosť o vydanie bezpečnostného povolenia na formulári DÚ/F007-D 

„Žiadosť o vydanie bezpečnostného povolenia“ podľa prílohy č. 1 tohto postupu. 

 

3.2.2 Žiadateľ predloží žiadosť o vydanie nového BP, obnovenie platnosti alebo aktualizáciu 

pred: 

a) plánovaným dátumom začiatku akejkoľvek novej prevádzky železničnej siete, 

b) plánovaným dátumom prevádzky železničnej siete za iných podmienok, než sú 

stanovené v aktuálnom bezpečnostnom povolení, po zásadnej zmene subsystémov 

infraštruktúry, návestenia alebo energie alebo zásad ich prevádzky a údržby, 

c) konečným dátumom platnosti aktuálneho bezpečnostného povolenia. 

 

3.2.3 Žiadosť o vydanie bezpečnostného povolenia možno podať v listinnej podobe alebo 

v elektronickej podobe autorizovanej podľa osobitného predpisu o elektronickej 

podobe výkonu verejnej moci alebo ústene do zápisnice. 

 

3.2.4 Žiadosť o vydanie bezpečnostného povolenia sa podáva v súlade s ustanovením § 19  

ods. 1 správneho poriadku, v spojení s ustanovením § 87 zákona o dráhach. 

 

3.2.5 Listinnú žiadosť o vydanie bezpečnostného povolenia je možné zaslať na poštovú 

adresu: Dopravný úrad, divízia dráh a dopravy na dráhach, Letisko M. R. Štefánika,  

823 05 Bratislava, Slovenská republika alebo podať počas stránkových hodín osobne 

do podateľne dopravného úradu na Letisku M. R. Štefánika, Bratislava, Slovenská 

republika. 

 

3.2.6 Elektronickú žiadosť o vydanie bezpečnostného povolenia je možné podať  

do elektronickej schránky Dopravného úradu E0005954132. Žiadosť o vydanie 

bezpečnostného povolenia podanú v elektronickej podobe bez autorizácie podľa 

osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch 

pracovných dní doplniť v listinnej podobe. Úrad na dodatočné doplnenie 

neautorizovanej žiadosti nevyzýva. 

 

3.2.7 Žiadateľ o vydanie nového bezpečnostného povolenia predkladá žiadosť o vydanie 

bezpečnostného povolenia na formulári DÚ/F007-D „Žiadosť o vydanie BP“ podľa 

prílohy č. 1 tohto postupu a dokumenty uvedené v bodoch 3.3.1 tohto postupu. 

 

3.2.8 Pri predkladaní žiadosti o obnovu alebo aktualizáciu BP je žiadateľ povinný predkladať 

žiadosť o vydanie BP na formulári DÚ/F007-D „Žiadosť o vydanie BP podľa prílohy č. 

1, dokumenty uvedené v bodoch 3.3.1 postupu a opis zmien, 

ku ktorým došlo od vydania aktuálneho bezpečnostného povolenia. 

 

3.2.9 Za účelom zjednodušenia a urýchlenia schvaľovacieho procesu sa odporúča žiadateľovi 

predložiť celú schvaľovanú dokumentáciu vo fyzickej podobe a súčasne ju doplniť aj 

v elektronickej forme umiestnenej na vhodnom elektronickom nosiči (napr. USB 

pamäťový disk a pod.) ako jednu z príloh žiadosti o vydanie bezpečnostného povolenia. 

 

3.2.10 Výška správnych poplatkov za príslušné úkony vykonané úradom v súvislosti 

s vydaním BP platného pre územie Slovenskej republiky je stanovená v sadzobníku 



POSTUP DOPRAVNÉHO ÚRADU 4/2021 
 

 Strana č.: 9/56 
 

správnych poplatkov (ďalej len „sadzobník“), ktorý tvorí prílohu zákona o správnych 

poplatkoch. Výška správneho poplatku za:  

a) vydanie BP pre manažéra infraštruktúry je 200 EUR, položka 75 písm. d) 

sadzobníka, 

b) zmena (aktualizácia) alebo zrušenie BP je 15 EUR, položka 75 písm. e) sadzobníka, 

c) vydanie duplikátu BP je 7 EUR, položka 75 písm. i) sadzobníka. 

 

Podľa ustanovenia § 6 ods. 2 zákona o správnych poplatkoch, ak sa úkony a konania 

vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo 

prostredníctvom integrovaného obslužného miesta a zákon o správnych poplatkoch 

neustanovuje inak (podľa zákona o e-Governmente), je sadzba správneho poplatku  

50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka správnych poplatkov, v týchto prípadoch 

sa však správny poplatok znižuje najviac o 70 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, 

uplatní sa znížená sadzba správnych poplatkov len vtedy, ak sú aj tieto prílohy 

v elektronickej podobe. 

 

Výška správnych poplatkov (pri podaniach podaných elektronickými prostriedkami  

na úrad) je nasledovná: 

a) položka 75 písm. d) vydanie bezpečnostného povolenia pre manažéra infraštruktúry 

130 eur, 

b) položka 75 písm. e) zmena alebo zrušenie bezpečnostného povolenia 7,50 eura, 

c) položka 75 písm. i) vydanie duplikátu 3,50 eura.  

 

Vo vzťahu k plateniu správnych poplatkov prostredníctvom centrálneho systému 

evidencie poplatkov je úhrada správneho poplatku možná:  

a) eKolkom v presnej výške správneho poplatku, zakúpeným na pobočke Slovenskej 

pošty, a. s., 

b) uhradením správneho poplatku na základe výzvy na úhradu správneho poplatku 

a platobného predpisu vystavených úradom, a to: prevodom na účet, ktorý je 

uvedený na platobnom predpise vrátane ostatných platobných inštrukcií, pričom 

variabilný symbol je nevyhnutným údajom pre zrealizovanie žiadosti. V prípade 

zahraničnej platby je nevyhnutné uviesť E2E referenciu na platobnom príkaze 

zahraničného platiteľa v správnom tvare,  

c) zaplatením poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou platobného predpisu, 

d) v softvérovej pokladni na Dopravnom úrade, Letisko M. R. Štefánika, Bratislava, 

pričom je možné platobný predpis zaplatiť v hotovosti v sume do 300,-EUR alebo 

platobnou kartou v neobmedzenej výške, 

e) na ktoromkoľvek kiosku na predaj eKolkov použitím QR kódu uvedenom v ľavom 

hornom rohu na platobnom predpise (zoznam kioskov je uvedený na webovom sídle 

http://www.e-kolky.sk).  

 

Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť správnych poplatkov je upravená 

v ustanovení § 8 zákona o správnych poplatkoch tak, že správne poplatky určené 

v sadzobníku správnych poplatkov pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné  

pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak  

pri jednotlivých položkách sadzobníka správnych poplatkov nie je ustanovené inak. 

Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol správny poplatok zaplatený 

pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy 

správneho orgánu na jeho zaplatenie. 
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Následky nezaplatenia správneho poplatku sa riadia ustanovením § 9 zákona  

o správnych poplatkoch a to tak, že ak správne poplatky podľa § 8 zákona o správnych 

poplatkoch nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti 

rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie správneho poplatku sa nemožno 

odvolať. 

 

Možnosť vrátenia správneho poplatku sa riadi ustanovením § 10 zákona o správnych 

poplatkoch. 

 

3.2.11 V súlade s ustanovením § 87 ods. 3 zákona o dráhach bezpečnostný orgán rozhodne 

o žiadosti o bezpečnostné povolenie najneskôr do štyroch mesiacov odo dňa doručenia 

všetkých požadovaných podkladov a doplňujúcich informácií. Nakoľko môže proces 

vybavenia žiadosti o vydanie bezpečnostného povolenia trvať až 4 mesiace odo dňa 

doručenia žiadosti alebo od okamihu doplnenia všetkých požadovaných podkladov  

a informácií, je preto potrebné, aby žiadateľ podal žiadosť o vydanie nového 

bezpečnostného povolenia alebo o obnovu bezpečnostného povolenia v dostatočnom 

predstihu (cca 6 mesiacov) pred začatím činnosti alebo pred uplynutím platnosti 

pôvodného bezpečnostného povolenia. Aktualizácia BP sa vykonáva vždy, keď  

na strane žiadateľa dôjde k podstatnej zmene železničnej infraštruktúry, návestenia, 

zásobovania energiou alebo zásad prevádzky a údržby železničnej infraštruktúry.  

  

3.3 Posúdenie žiadosti o vydanie bezpečnostného povolenia 
3.3.1 Úrad predloženú žiadosť o vydanie bezpečnostného povolenia a súvisiace dokumenty 

posúdi v zmysle delegovaného nariadenia 2018/762 s uplatnením postupov podľa 

prílohy II uvedeného nariadenia. 

 

3.3.2 Žiadateľ o vydanie BP pre územie Slovenskej republiky predkladá žiadosť o vydanie 

BP spolu s týmito dokumentami:  

a) SRB a jeho opis v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe č. 10 zákona 

o dráhach a v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe II delegovaného 

nariadenia 2018/762. Podrobne požiadavky vrátane informácií ako spracovať SRB 

a ako sú uvedené v príručke „Požiadavky na systém riadenia bezpečnosti na 

bezpečnostnú certifikáciu alebo udeľovanie bezpečnostných povolení“, ktorú 

vydala EU AR, ktorá je dostupná na webovom sídle úradu v časti bezpečnosť na 

dráhach (http://drahy.nsat.sk/bezpecnost-na-zeleznicnych-specialnych-a-lanovych-

drahach/bezpecnostne-povolenia/postup-pre-ziadatelov-o-bezpecnostne-

povolenie/). Na rovnakom odkaze je dostupná aj príručka „Model zrelosti procesov 

riadenia“, ktorú spracovala EU AR a slúži na sledovanie výkonnosti systému 

riadenia bezpečnosti železničného podniku po vydaní jednotného bezpečnostného 

osvedčenia. 

b) Krížová kontrola systému riadenia bezpečnosti podľa písm. a) tohto bodu  

s požiadavkami stanovenými v prílohe II k delegovanému nariadeniu 2018/762 

vrátane uvedenia, v ktorej časti dokumentácie systému riadenia bezpečnosti sa 

dokladuje splnenie príslušných požiadaviek platných technických špecifikácií 

interoperability vo vzťahu k subsystému „prevádzka a riadenie dopravy“ a vo 

vzťahu k vnútroštátnym predpisom. 

c) Dokumentácia manažéra infraštruktúry o TSI alebo ich častiach, o národných 

bezpečnostných predpisoch a o predpisoch, ktoré sa týkajú jeho prevádzky, 

personálu a vozidlového parku ŽKV, ako aj dokumentáciu o tom, ako systém 

http://drahy.nsat.sk/bezpecnost-na-zeleznicnych-specialnych-a-lanovych-drahach/bezpecnostne-povolenia/postup-pre-ziadatelov-o-bezpecnostne-povolenie/
http://drahy.nsat.sk/bezpecnost-na-zeleznicnych-specialnych-a-lanovych-drahach/bezpecnostne-povolenia/postup-pre-ziadatelov-o-bezpecnostne-povolenie/
http://drahy.nsat.sk/bezpecnost-na-zeleznicnych-specialnych-a-lanovych-drahach/bezpecnostne-povolenia/postup-pre-ziadatelov-o-bezpecnostne-povolenie/
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riadenia bezpečnosti uplatňovaný v železničnom podniku prispieva k ich 

dodržiavaniu9. 

d) Dokumentácia manažéra infraštruktúry o rôznych kategóriách svojich 

zamestnancov alebo zamestnancov dodávateľov zapojených do prevádzky vrátane 

dokladov o tom, že títo zamestnanci spĺňajú požiadavky TSI alebo národných 

bezpečnostných predpisov a že boli riadne preskúšaní9. 

e) Dokumentácia manažéra infraštruktúry o používaných typoch ŽKV vrátane dokladu 

o tom, že spĺňajú požiadavky TSI alebo národných bezpečnostných predpisov a že 

boli riadne overené9. V prípade prenajatých vozidiel doloží manažér infraštruktúry 

zmluvy o prenájme týchto dráhových vozidiel vrátane informácií, kto zabezpečuje 

údržbu týchto vozidiel. 

f) Ďalšie predpisy, ktorých potreba pramení z výstupov procesu SRB. Ide 

predovšetkým o smernice, predpisy a technologické postupy, na ktoré odkazuje 

SRB, prípadne ostatné smernice a predpisy manažéra infraštruktúry. 

g) Organizačná schéma a organizačný poriadok, ako základná organizačná norma 

spoločnosti, v ktorej bude upravené vnútorné členenie spoločnosti a pravidlá 

organizácie a riadenia. Určené organizačné útvary spoločnosti, ich názvy, náplň 

činnosti a postavenie v rámci spoločnosti, so stanovenými funkciami, úlohami  

a zodpovednosťou. Práva a povinnosti organizačných útvarov a ich vedúcich 

zamestnancov, ako aj vzťahy medzi nimi s dôrazom na nadradenosť a podriadenosť 

s dôrazom na tok informácií a spätnú väzbu v rámci spoločnosti. 

h) Aktuálny stav vykonávania akčných plánov alebo plánov stanovených manažérom 

infraštruktúry na riešenie prípadného závažného nesúladu alebo akýchkoľvek iných 

problematických oblastí alebo zvyšných otázok, ktoré sa zistili počas posledného 

výkonu štátneho dozoru. Žiadateľ doloží dôkaz o existencii vnútorného auditu 

a jeho výstupoch vo vzťahu k SRB, ako aj dôkaz o splnení opatrení z vykonaných 

vnútorných auditov. Žiadateľ taktiež predloží plán vnútorných auditov. 

i) Vnútorný predpis na nahlasovanie, zaznamenanie, zisťovanie príčin a analyzovanie 

nehôd a mimoriadnych udalostí v zmysle ustanovenia § 51 ods. 1 a § 95 ods. 3 

zákona o dráhach. V predpise musí mať žiadateľ určenú konkrétnu osobu 

a pracovnú pozíciu zodpovednú za zisťovanie príčin nehôd a mimoriadnych 

udalostí. Predpis musí obsahovať stanovené postupy pre ohlasovanie nehôd 

a mimoriadnych udalostí, ako aj pre ich evidenciu. Predpis musí zároveň obsahovať 

systém na prijímanie opatrení z jednotlivých nehôd a mimoriadnych udalostí, ktorý 

ma za cieľ odstrániť prípadne systémové chyby v jednotlivých predpisoch 

a smerniciach a taktiež systém na poučenie jednotlivých zamestnancov, alebo 

pracovných pozícií zo zistených nedostatkov v rámci zisťovania príčin nehôd. 

Žiadateľ zároveň predloží dôkaz o vykonávaní zisťovania príčin nehôd 

a mimoriadnych udalostí vrátane celého spisu, kde budú informácie o zistených 

nedostatkoch a následnom prijatí opatrení a následného vyhodnotenia týchto 

opatrení.  

j) Vnútorný predpis o odbornej spôsobilosti spracovaný v zmysle § 31 ods. 1 a 2 

zákona o dráhach. Predpis musí obsahovať procesy, ako sa vykonáva školenie 

odbornej spôsobilosti jednotlivých typov pracovných pozícii vrátane obsahovej 

náplne z jednotlivých predpisov pre jednotlivé pracovné pozície.  

k) Zoznam zamestnancov a kategórií zamestnancov (spracovaný vo forme prílohy č. 7 

tohto postupu) s ich odbornou, psychickou a zdravotnou spôsobilosťou, ktoré sú 

dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dopravy na dráhe v zmysle § 31 

                                                 
9 Príloha č. 11 zákona o dráhach 
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ods. 1 a 2 zákona o dráhach, ktoré si manažér infraštruktúry určil vo svojom 

vnútornom predpise o odbornej spôsobilosti. 

l) Vnútorný predpis pre evidenciu, vydávanie aktualizáciu a odnímanie 

harmonizovaného doplnkového osvedčenia (ďalej len „HDO“) vrátane systému 

kontroly aktuálnosti HDO v súlade s § 28 a 29 zákona o doprave na dráhach  

a nariadenia Komisie (EÚ) č. 36/2010. Žiadateľ predloží vlastný systém, ktorý 

okrem iného musí obsahovať minimálne požiadavky na vydanie HDO a postup 

a pravidlá preskúmania vlastných rozhodnutí. V predpise musí byť jednoznačne 

uvedené, že do HDO sa zapisujú jednotlivé rady (typy) HDV, na ktoré má 

rušňovodič poznanie a jednotlivé časti železničnej infraštruktúry, t. j. jednotlivé 

trate a traťové úseky. V predpise musí byť jednoznačne určené, ako sa eviduje 

a kontroluje poznanie trate, oboznámenie s traťovými pomermi na tratiach, 

v dopravniach a vlečkách, kde rušňovodiči vedú dráhové vozidlá a taktiež 

informácie o tom, ako je zabezpečená evidencia, sledovanie a dodržiavanie tohto 

ustanovenia a lehoty10. Žiadateľ musí mať určenú osobu (pracovnú pozíciu), ktorá 

zodpovedá za vyššie uvedený systém a za systém monitorovania a priebežnú 

kontrolu platnosti HDO a podkladov uvedených v HDO. Zároveň musí mať žiadateľ 

spracovaný systém priebežného monitorovania rušňovodičov a určí sústavu 

opatrení, ktoré sa musia zrealizovať v záujme bezpečnosti, ochrany života a zdravia 

rušňovodičov a ostatných členov vlakového personálu, keď sa zistí okamžitá 

nespôsobilosť rušňovodiča na výkon práce tak, ako je uvedené v § 33 zákona o 

doprave na dráhach. Manažér infraštruktúry zabezpečí nezávislé hodnotenie 

v zmysle § 31 zákona o doprave na dráhach. Žiadateľ taktiež musí mať v predpise 

zapracované, kto zodpovedá za povinnosť bezodkladne informovať úrad o 

uzatvorení a skončení pracovného pomeru s rušňovodičom v zmysle ustanovenia § 

26 ods. 5 zákona o doprave na dráhach a taktiež, kto zodpovedá za plnenie 

povinností upovedomiť úrad o každom prípade práceneschopnosti rušňovodiča, 

ktorá trvá dlhšie ako 3 mesiace v zmysle ustanovenia § 33 ods. 5 zákona o doprave 

na dráhach. 

m) Prevádzkový predpis na realizáciu a riadenie dopravy manažéra infraštruktúry, 

v ktorom je spracovaný popis činností zamestnancov prevádzky a toho, kto a ako 

riadi vlakovú dopravu. Predpis o podrobnostiach ohľadom zostavy vlaku  

pred odchodom z východiskovej stanice, ako aj o technických kontrolách vlakov 

pred ich odchodom z východiskovej stanice vrátane podrobností o spôsobe 

vykonávania skúšky brzdy v jednotlivých prípadoch11. 

n) Vnútorný predpis na zabezpečenie údržby a prevádzky dráhových vozidiel, 

v ktorom sú uvedené povinnosti rušňovodiča pred a po jazde vlaku, ako aj 

kilometrické a časové (motohodiny) prebehy jednotlivých dráhových vozidiel  

do príslušných stupňov údržby a to, kto a ako sleduje a zaznamenáva tieto údaje. 

Nakoľko sa na dráhových vozidlách nachádzajú určené technické zariadenia (ďalej 

len „UTZ“), musí mať žiadateľ v predpise aj systém ohľadom sledovania 

jednotlivých lehôt na ich predpísanú revíziu v zmysle vyhlášky MDPT SR  

č. 205/2010 a určenú osoba (pracovnú pozíciu), ktorá zodpovedá za evidenciu 

dokladov k zariadeniam UTZ ako aj platnosť revízií. Žiadateľ musí mať zároveň 

v predpise uvedené, kto a ako sleduje platnosť technických kontrol na dráhových 

vozidlách, prípadne kto vykonáva technické kontroly na dráhových vozidlách 

v zmysle § 24 zákona o dráhach.  

                                                 
10 §39 ods. 1 písm. a) vyhlášky MDPT SR 351/2010 
11 § 37 ods. 1 a ods. 2, § 40 ods. 1 vyhlášky č. 351/2010 



POSTUP DOPRAVNÉHO ÚRADU 4/2021 
 

 Strana č.: 13/56 
 

o) Informácie o infraštruktúre (príloha č. 2 tohto postupu) vrátane popisu tratí, ktoré sú 

súčasťou transeurópskej dopravnej siete TEN-T. V zmysle odporúčania Komisie 

(EÚ) 2019/780 s rozdelením na subsystémy: transeurópska dopravná sieť, energia, 

riadenie–zabezpečenie a návestenie. 

p) Zoznam hnacích dráhových vozidiel (príloha č. 4 tohto postupu). V prípade, že 

manažér infraštruktúry nemá hnacie dráhové vozidlá, manažér infraštruktúry 

predloží úradu čestné prehlásenie, že hnacie vozidlá nevlastní. 

q) Zoznam špeciálnych dráhových vozidiel (príloha č. 5 tohto postupu). V prípade, že 

manažér infraštruktúry nemá špeciálne dráhové vozidlá, predloží úradu čestné 

prehlásenie, že špeciálne dráhové vozidlá nevlastní. 

r) Zoznam vozňov (príloha č. 6 tohto postupu). V prípade, že manažér infraštruktúry 

nemá vozne, predloží úradu čestné prehlásenie, že vozne nevlastní. 

s) V prípade, ak je žiadateľ vlastníkom nákladných vozňov, je potrebné doložiť aj 

osvedčenie subjektu zodpovedného za údržbu (ECM). 

3.3.3 Úrad tieto dokumenty posúdi a vyhodnotí, či žiadosť o vydanie BP obsahuje 

požadované doklady uvedené v bode 3.3.2 tohto postupu. Úrad posúdi, či predložené 

dokumenty sú postačujúce, štruktúrované a vzájomne prepojené s odkazmi, aby sa dal 

riadne vyhodnotiť ich súlad s požiadavkami na systém riadenia bezpečnosti 

a s relevantnými vnútroštátnymi predpismi. Ak úrad zistí, že žiadosť s prílohami nie je 

úplná alebo podklady dostačujúce, úrad vyzve žiadateľa, aby v lehote určenej  

vo výzve odstránil všetky uvedené nedostatky a súčasne ho poučí, že ak v určenej 

lehote nedostatky neodstráni, konanie zastaví; úrad zároveň rozhodne o prerušení 

konania. 

 

3.4 Popis jednotlivých príloh tohto postupu  
3.4.1 Príloha č. 1 tohto postupu je samotná žiadosť o vydanie bezpečnostného povolenia. 

Vysvetlenia ku vyplneniu predmetnej žiadosti sú uvedené v prílohe č. 1A tohto postupu. 

  

3.4.2 Príloha č. 2 tohto postupu sa zaoberá informáciami o tej časti infraštruktúry, ktorá je 

súčasťou transeurópskej dopravnej siete TEN-T v zmysle odporúčania Komisie (EÚ) 

2019/780 s rozdelením na subsystémy: transeurópska dopravná sieť, energia, riadenie 

–zabezpečenie a návestenie. Príloha je spracovaná ako editovateľný súbor, v ktorom je 

možné pridávať ďalšie položky rozšírením (pridaním) riadkov do príslušnej tabuľky. 

 Pomenovanie trate z – do: uviesť konkrétnu trať zaradenú do príslušného 

zoznamu (napr. Bratislava hl. st. – Žilina – Košice, Žilina – Čadca, a pod.),  

 Dĺžka trate (km): uviesť dĺžku konkrétnej trate (časti siete) zaradenej  

do príslušného zoznamu, 

 Súhrnná dĺžka tratí: uviesť súhrnnú sumu počtu kilometrov všetkých tratí (častí 

sietí) v príslušnom zozname. 

 Napájací systém: uviesť, akým napájacím systémom je trať napájaná, 

pre jednosmerný systém možno používať skratku JS a pre striedavý systém 

možno používať skratku SS (napr. JS 3 kV, SS 25 kV 50 Hz, SS 15 kV 16,7 Hz, 

a pod.), 

 Iné: v položke iné je možné uviesť iné dôležité skutočnosti k infraštruktúre. 

 

3.4.3 Príloha č. 3 tohto postupu sa zaoberá posudzovaním rizík podľa nariadenia  

č. 402/2013, ktorým sa postupne zavádzajú spoločné bezpečnostné metódy, ktorými sa 

zabezpečuje zachovanie vysokej úrovne bezpečnosti a v prípade potreby a reálnej 

uskutočniteľnosti aj zlepšenie tejto úrovne. 
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3.4.4 Príloha č. 4 tohto postupu je zoznam hnacích dráhových vozidiel, ktorý je potrebné 

vyplniť do jednotlivých riadkov nasledovne:  

 Por. č.: poradové číslo položky v zozname, 

 EVN číslo HDV: európske 12-miestne číslo vozidla vrátane kontrolného čísla, 

 Typ/Rad: uviesť presný typ vozidla v súlade s typom uvedeným v ERATV 

alebo vo výrobnej dokumentácii, resp. v súlade s typom/radom uvedeným  

v povolení alebo dodatočnom povolení vozidla do prevádzky, 

 Technická kontrola vykonaná dňa: dátum vykonanej technickej kontroly, 

 Technická kontrola platná do: dátum, do ktorého platí posledná vykonaná 

technická kontrola; v prípade, ak je vozidlo bez technickej kontroly, žiadateľ 

uvedie „bez platnej TK“, 

 Držiteľ: uviesť názov držiteľa v súlade s údajmi registrovanými v európskom 

(národnom) registri vozidiel a značku držiteľa vozidla, 

 Číslo povolenia alebo dodatočného povolenia pre trate ŽSR: pridelené 

evidenčné číslo povolenia alebo dodatočného povolenia pre trate ŽSR, prípadne 

číslo vydaného technického preukazu dráhového vozidla. 

 

3.4.5 Príloha č. 5 tohto postupu je zoznam špeciálnych dráhových vozidiel, ktorý je potrebné 

vyplniť do jednotlivých riadkov nasledovne:  

 Por. č.: poradové číslo položky v zozname, 

 EVN číslo vozidla: európske 12-miestne číslo vozidla vrátane kontrolného čísla, 

 Typ/Rad: uviesť presný typ vozidla v súlade s typom uvedeným v ERATV 

alebo vo výrobnej dokumentácii, resp. v súlade s typom/radom uvedeným 

v povolení alebo dodatočnom povolení vozidla do prevádzky, 

 Technická kontrola vykonaná dňa: dátum vykonanej technickej kontroly, 

 Technická kontrola platná do: dátum, do ktorého platí posledná vykonaná 

technická kontrola; v prípade, ak je vozidlo bez technickej kontroly, žiadateľ 

uvedie „bez platnej TK“, 

 Držiteľ: uviesť názov držiteľa v súlade s údajmi registrovanými v európskom 

(národnom) registri vozidiel a značku držiteľa vozidla, 

 Číslo povolenia alebo dodatočného povolenia pre trate ŽSR: pridelené 

evidenčné číslo povolenia alebo dodatočného povolenia pre trate ŽSR, prípadne 

číslo vydaného technického preukazu dráhového vozidla. 

  

3.4.6 Príloha č. 6 tohto postupu je zoznam vozňov, ktorý je potrebné vyplniť do jednotlivých 

riadkov nasledovne:  

 Por. č.: poradové číslo položky v zozname, 

 EVN číslo vozňa: európske 12-miestne číslo vozidla vrátane kontrolného čísla, 

 Typ/Rad: uviesť presný typ vozidla v súlade s typom uvedeným v ERATV 

alebo vo výrobnej dokumentácii, resp. v súlade s typom/radom uvedeným 

v povolení alebo dodatočnom povolení vozidla do prevádzky, 

 Technická kontrola vykonaná dňa: dátum vykonanej technickej kontroly, 

 Technická kontrola platná do: dátum, do ktorého platí posledná vykonaná 

technická kontrola; v prípade, ak je vozidlo bez technickej kontroly, žiadateľ 

uvedie „bez platnej TK“, 

 Držiteľ: uviesť názov držiteľa v súlade s údajmi registrovanými v európskom 

(národnom) registri vozidiel a značku držiteľa vozidla, 

 Číslo povolenia alebo dodatočného povolenia pre trate ŽSR: pridelené 

evidenčné číslo povolenia alebo dodatočného povolenia pre trate ŽSR, v prípade 
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vozňov v režime použitia RIC, RIV a TEN uviesť túto skratku príslušného 

režimu použitia vozňa, prípadne číslo vydaného technického preukazu 

dráhového vozidla.  

 

3.4.7 Príloha č. 7 tohto postupu je zoznam zamestnancov, ktorý je potrebné vyplniť  

do jednotlivých riadkov nasledovne:  

 Por. č.: poradové číslo položky v zozname, 

 Meno a priezvisko: uviesť meno a priezvisko zamestnanca, 

 Druh zamestnania, interný zam./externý zam.: uviesť skratku „int./ext.“ Podľa 

toho, kde má zamestnanec trvalý pracovný pomer (TPP); v prípade, ak je to 

súčasne u žiadateľa, uviesť „int“, ak nie, tak „ext“ 

 TPP u zamestnávateľa: tento stĺpec sa vypĺňa len u externých zamestnancov, 

kde je potrebné uviesť, kde má zamestnanec TPP, 

 Dátum narodenia: dátum narodenia zamestnanca, 

 Pracovné zaradenie (funkcia): uviesť pracovné zaradenie (napr. rušňovodič), 

 Odborná spôsobilosť, Získaná dňa, Platná do: uviesť dátum získania a platnosti 

odbornej spôsobilosti, 

 Označenie skúšky odbornej spôsobilosti: napísať len skratku (napr. 24B1 

ZSSK), 

 Číslo preukazu rušňovodiča: uviesť číslo preukazu, 

 Zmyslová skupina: uviesť číslicu zmyslovej skupiny, 

 Zdravotná spôsobilosť, Dátum ostatného overenia, Doba platnosti: uviesť dátum 

posledného overenia zdravotnej spôsobilosti a dobu platnosti, 

 Názov povereného zariadenia: uviesť názov povereného zdravotníckeho 

zariadenia, 

 Psychická spôsobilosť, Dátum ostatného overenia, Doba platnosti: uviesť dátum 

posledného overenia zdravotnej spôsobilosti a dobu platnosti, 

 Dátum ostatného overenia: dátum vykonania posledného overenia psychickej 

spôsobilosti, 

 Názov povereného zariadenia: uviesť názov povereného zariadenia. 

  

3.4.8 Príloha č. 8 tohto postupu je zoznam predpisov, ktoré žiadateľ predložil ku žiadosti 

o vydanie BP. Je potrebné uviesť všetky predpisy, ktoré žiadateľ predkladá k žiadosti 

o BP. Zároveň upozorňujeme žiadateľov, aby neprikladali nepotrebné predpisy, 

smernice a iné interné dokumenty (ako sú katalógy OOPP, dodávateľov OOPP a pod.), 

ktoré priamo nesúvisia s prevádzkovaním železničnej infraštruktúry.  

 

3.4.9 Príloha č. 9 tohto postupu je tabuľka zaraďovania pre SRB a TSI OPE, ktorá je 

spracovaná  v zmysle prílohy II delegovaného nariadenia 2018/762. Žiadateľ si na 

základe jednotlivých bodov tejto prílohy vie aj sám vykonať kontrolu plnenia 

jednotlivých požiadaviek. Žiadateľ musí do tejto prílohy vložiť informácie do 

jednotlivých položiek „Listinné dôkazy s odkazom a opisom“. Je potrebné uviesť 

v akom dokumente je každá jedna požiadavka splnená, vrátane konkrétneho odkazu na 

jednotlivé kapitoly, prípadne strany v daných dokumentoch, prípadne je možné k tomu 

pripojiť krátky komentár. 

3.5 Rozhodovanie o vydaní resp. o nevydaní BP 
3.5.1 Úrad predloženú žiadosť o vydanie BP a súvisiace dokumenty posúdi v zmysle 

delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2018/762 s uplatnením postupov podľa 

prílohy II tohto nariadenia. 
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3.5.2 Ak je žiadosť o vydanie BP a jej prílohy úplná a spĺňa všetky požiadavky alebo nastane 

situácia, kedy sa už neočakáva ďalší pokrok pri zodpovedaní požadovaných informácií, 

úrad dokončí posudzovanie. Na základe záverov z dokončeného posudzovania sa 

prijme rozhodnutie, či úrad BP vydá alebo žiadosť o BP zamietne. 

 

3.5.3 V prípade, ak v žiadosti o BP alebo v priloženej dokumentácií budú zistené nedostatky, 

alebo bude chýbať príslušná dokumentácia k žiadosti o BP, úrad vyzve žiadateľa, aby 

v lehote určenej vo výzve odstránil všetky uvedené nedostatky a súčasne ho poučí, že 

ak v určenej lehote nedostatky neodstráni, konanie zastaví; úrad zároveň rozhodne 

o prerušení konania. 

 

3.5.4 Úrad je povinný rozhodnúť o udelení BP najneskôr do štyroch mesiacov odo dňa 

doručenia všetkých požadovaných podkladov a doplňujúcich informácií. 

 

3.6 Platnosť bezpečnostného povolenia 
3.6.1 BP vydané úradom sa vydáva maximálne na dobu 5 rokov. 

 

3.6.2 BP vydané úradom sa na základe žiadosti manažéra infraštruktúry obnovuje  

v intervaloch nepresahujúcich 5 rokov.  

 

3.6.3 Ak manažér infraštruktúry predloží úradu žiadosť o aktualizáciu BP, nevedie to  

k predĺženiu času jeho platnosti. 

 

3.7 Zmeny počas platnosti bezpečnostného povolenia 
3.7.1 Ak dôjde k podstatnej zmene regulačného rámca v oblasti bezpečnosti železničného 

systému, oznámi to manažér infraštruktúry bezpečnostnému orgánu, ktorý na základe 

týchto informácií môže vykonať zmenu niektorej časti BP. 

 

3.7.2 Manažér infraštruktúry je povinný bezodkladne informovať úrad o podstatnej zmene 

železničnej infraštruktúry, návestenia, zásobovania energiou alebo zásad prevádzky  

a údržby železničnej infraštruktúry. Úrad posúdi rozsah zmien a držiteľa BP vyrozumie 

o potrebe aktualizácie BP a následne aktualizuje BP na základe žiadosti žiadateľa. 

3.7.3  

3.8 Zrušenie bezpečnostného povolenia 
3.8.1 Ak úrad zistí, že manažér infraštruktúry už nespĺňa podmienky, za ktorých mu bolo 

udelené BP, začne konanie o zrušení BP. V rozhodnutí o zrušení BP sa musí uviesť 

dôvod zrušenia. 

 

3.8.2 Manažér infraštruktúry môže sám požiadať o zrušenie BP, ktoré mu bezpečnostný orgán 

rozhodnutím zruší. 

 

3.9 Vykonávanie dozoru po vydaní bezpečnostného povolenia 
3.9.1 Počas posudzovania žiadosti o vydanie BP je úrad oprávnený uskutočniť návštevy, 

kontroly a audity v priestoroch manažéra infraštruktúry a na tento účel si vyžiadať 

doplňujúce informácie. 

 

3.9.2 Úrad za účelom kontroly dosiahnutia výsledkov uvedených v žiadosti o BP počas 

prevádzky a kontinuálneho plnenia všetkých potrebných požiadaviek vykonáva štátny 

dozor v zmysle § 106 a § 107 zákona o dráhach a delegovaného nariadenia 2018/761. 
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3.9.3 V prípade, ak úrad zistí, že manažér infraštruktúry spravuje a prevádzkuje železničnú 

infraštruktúru v rozpore s podmienkami vydaného BP a dopustí sa priestupkov alebo 

iných správnych deliktov definovaných v zákone o dráhach alebo v zákone o doprave 

na dráhach, začne konanie o uložení sankcie manažérovi infraštruktúry v súlade 

s ustanoveniami týchto zákonov. 

 

3.10 Evidencia bezpečnostných povolení 
3.10.1 Úrad zverejňuje všetky vydané bezpečnostné povolenia na svojom webovom sídle: 

(http://dráhy.nsat.sk) v časti bezpečnosť na dráhach-bezpečnostné povolenia-evidencia 

bezpečnostných povolení. 

 

4 BEZPEČNOSTNÁ SPRÁVA A VÝROČNÁ SPRÁVA 
  
4.1 Bezpečnostná správa 
4.1.1 V zmysle ustanovenia § 85 zákona o dráhach je manažér infraštruktúry povinný 

každoročne do 31. mája posielať úradu bezpečnostnú správu za predchádzajúci 

kalendárny rok.  

 

4.1.2 Bezpečnostná správa musí obsahovať: 

a) údaje o plnení bezpečnostných cieľov a výsledky plnenia bezpečnostných plánov, 

b) informáciu o vývoji bezpečnostných indikátorov uvedených v prílohe č. 8 zákona o 

dráhach, 

c) výsledky interných bezpečnostných auditov, 

d) údaje o zistených nedostatkoch, poruchách a iných udalostiach v prevádzke 

železničnej dopravy a v železničnej infraštruktúre, ktoré by mohli byť relevantné pre 

úrad, vrátane informácií, ktoré poskytli osoby podľa § 82 ods. 4 zákona o dráhach a 

informácie o uplatnení spoločných bezpečnostných metód 

 

4.1.3 V zmysle ustanovenia § 109 ods. 6 písm. c) zákona o dráhach (iný správny delikt) úrad 

uloží pokutu od 2 000 eur do 30 000 eur manažérovi infraštruktúry, ktorý nepodal  

do 31.mája výročnú správu o bezpečnosti za predchádzajúci kalendárny rok. 

4.1.4 Štruktúrovaná osnova platná pre manažéra infraštruktúry na vypracovanie 

bezpečnostnej správy je umiestnená na webovom sídle úradu (http://drahy.nsat.sk) 

v časti Bezpečnosť na dráhach. 
 

 

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

 

5.1 Odkaz na telefónny zoznam Dopravného úradu 
Aktuálny telefónny zoznam nájdete na webovom sídle úradu tu:  

http://nsat.sk/telefonny-zoznam-dopravneho-uradu-ustredie/divizia-draha-a-dopravy-

na-drahach/ 

 

5.2 Prílohy a ich použitie 
5.2.1 Neoddeliteľnou súčasťou tohto postupu sú tieto prílohy: 

 Príloha č. 1 Vzor - Žiadosť o vydanie bezpečnostného povolenia - formulár  

č. DÚ/F007-D 

 Príloha č. 2 Vzor - Informácie o infraštruktúre - formulár č. DÚ/F062-D 

 Príloha č. 3 Vzor postupov a metód hodnotenia rizík 

http://dráhy.nsat.sk/
http://nsat.sk/telefonny-zoznam-dopravneho-uradu-ustredie/divizia-draha-a-dopravy-na-drahach/
http://nsat.sk/telefonny-zoznam-dopravneho-uradu-ustredie/divizia-draha-a-dopravy-na-drahach/
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 Príloha č. 4 Vzor - Zoznam hnacích dráhových vozidiel – formulár č. DÚ/F008-D 

 Príloha č. 5 Vzor - Zoznam špeciálnych dráhových vozidiel - formulár  

č. DÚ/F009-D 

 Príloha č. 6 Vzor – Zoznam vozňov - formulár č. DÚ/F010-D 

 Príloha č. 7 Vzor – Zoznam zamestnancov – formulár č. DÚ/F011-D 

 Príloha č. 8 Vzor – Zoznam predpisov – formulár č. DÚ/F012-D  

 Príloha č. 9 Vzor – Tabuľka zaraďovania pre SRB a TSI OPE – formulár  

č. DÚ/F063-D 

 

5.2.2 Aktuálne formuláre - Prílohy č. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sú zverejnené na webovom sídle 

úradu (http://drahy.nsat.sk) v časti Bezpečnosť na dráhach, odkiaľ si ich je možné 

stiahnuť a vyplniť podľa predtlače. 

 

5.3 Zrušovacie ustanovenie 
5.3.1 Vydaním tohto postupu sa ruší „Postup Dopravného úradu pre žiadateľov pri podávaní 

žiadosti o vydanie bezpečnostného povolenia“ č. 5/2018 zo dňa 05.09.2018. 
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  PRÍLOHA Č. 1 – VZOR  

ŽIADOSŤ O VYDANIE 

BEZPEČNOSTNÉHO POVOLENIA 

 

 1.       Kontaktné údaje o bezpečnostnej organizácii/bezpečnostnom orgáne 

1.1 Bezpečnostná organizácia/bezpečnostný 

orgán, ktorému je žiadosť určená 
Dopravný úrad 

              

1.2 Úplná adresa (ulica, PSČ, obec, štát) Letisko M. R. Štefánika, 82305 Bratislava,  

Slovenská republika 

  

              

2. Druh žiadosti 

 

       

2.1   Nové povolenie   2.3 Aktualizácia      

  
               
2.2 Obnovenie platnosti   2.4 Identifikačné číslo EÚ 

predchádzajúceho povolenia 
 

     
              
  2.5     Pomenovanie infraštruktúry 
  

 

  

  2.6    Popis infraštruktúry 
  

 

 

 

 

  

2.7 Trate, na ktorých sa plánuje využitie povolenia  

  

 

 

 

 

 

   

2.8 Začiatok poskytovania služby   

 

 

 

3.      Žiadajúci manažér infraštruktúry patrí vzhľadom na približný počet zamestnancov do tejto 

        kategórie podnikov         
                  
  3.1 Mikropodnik   3.3 Stredný podnik      
              
3.2 Malý podnik   3.4 Veľký podnik      
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    4.      Údaje o žiadateľovi 

  4.1 Označenie právnej 

formy podniku 
 

4.2 Názov podniku     

4.3 Webové sídlo     

4.4 Úplná adresa (ulica, PSČ, obec, 

štát) 

 

  

   

4.5 Telefónne číslo  4.6 Faxové číslo  

4.6 E-mailová adresa  4.7 Skratka 

VKM  
 

4.8 Vnútroštátne registračné číslo 

(IČO) 
 4.9 IČ DPH  

4.10 Ďalšie informácie  

 

  5.      Údaje o kontaktnej osobe 

5.1 Priezvisko a meno  

5.2 Funkcia  

5.3 Úplná adresa (ulica, PSČ, obec, 

štát) 

 

  

5.4 Telefónne číslo  5.5 Faxové číslo  

5.6 E-mailová adresa  

 

 

 

 

Pečiatka organizácie 

  

Žiadateľ 
 

    (meno, priezvisko a funkcia 

štatutárneho zástupcu) 

Dátum   Podpis 

 

Vnútorné referenčné číslo 

    

  

Dátum prijatia žiadosti 
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PRÍLOHA Č. 1A 

Vysvetlenia k žiadosti o vydanie bezpečnostného povolenia 

 

1. Kontaktné údaje bezpečnostnej organizácie 

1.1-1-2 Názov a adresa bezpečnostného orgánu, ktorému sa žiadosť posiela. 

2. Druh žiadosti 

2.1-2.3 Označí sa podľa toho, či žiadateľ (manažér infraštruktúry) žiada o vydanie nového, 

obnovu alebo aktualizáciu bezpečnostného povolenia. 

2.1 Bezpečnostné povolenie nové sa vydáva na žiadosť manažéra infraštruktúry 

pred plánovaným začiatkom akejkoľvek prevádzky železničnej siete. 

2.2 Bezpečnostné povolenie sa obnovuje na žiadosť manažéra infraštruktúry 

pred konečným dátumom platnosti aktuálneho bezpečnostného osvedčenia. 

2.3 Bezpečnostné povolenie sa aktualizuje na žiadosť manažéra infraštruktúry 

pred plánovaným dátumom prevádzky železničnej siete za iných podmienok, než 

sú stanovené v aktuálnom bezpečnostnom povolení, po zásadnej zmene 

subsystémov infraštruktúry, návestenia alebo energie alebo zásad ich prevádzky 

a údržby.   

2.4 Uvedie sa identifikačné číslo predchádzajúceho povolenia (len v prípade žiadosti 

o obnovenie platnosti či aktualizáciu). 

2.5 Uvedie sa pomenovanie infraštruktúry, pre ktorú sa vydanie bezpečnostného povolenia 

žiada. 

2.6 Uvedie sa stručný popis infraštruktúry – o akú infraštruktúru sa jedná, druh tratí, 

dodávanie energie, trakčné sústavy, návestenia, popis objektov a stavieb 

potrebných pre prevádzku infraštruktúry a dopravy na nej, bezpečnostné 

a ochranné zariadenia, druh dopravy, ktorý bude na nej vykonávaný a pod. 

2.7 Uvedie sa konkrétny popis tratí, traťových úsekov, na ktorých sa plánuje využitie 

povolenia 

2.8  Očakávaný dátum začiatku poskytovania služieb/prevádzky. V prípade obnoveného 

alebo aktualizovaného bezpečnostného povolenia sa uvedie dátum, ku ktorému má 

bezpečnostného povolenie nadobudnúť platnosť a nahradiť predchádzajúce 

bezpečnostné povolenie. 

3. Prevádzka železničnej siete 

3.1 Ak počet zamestnancov pracujúcich v železničnom odvetví alebo zapojených  

do železničnej prevádzky a súvisiacich činností, vrátane osôb v zmluvnom vzťahu, 

je medzi 0 (jediným zamestnancom je sám podnikateľ) a 9, treba zvoliť variant 

„mikropodnik“. Zvoliť možnosť iba jeden z ponúkaných variantov [3.1 – 3.2   – 3.3 

– 3.4]. 

3.2 Ak počet zamestnancov pracujúcich v železničnom odvetví alebo zapojených  

do železničnej prevádzky a súvisiacich činností, vrátane osôb v zmluvnom vzťahu, 

je medzi 10 a 49, treba zvoliť variant „malý podnik“. Zvoliť možnosť iba jeden 

z ponúkaných variantov [3.1 – 3.2 – 3.3 – 3.4]. 

3.3 Ak počet zamestnancov pracujúcich v železničnom odvetví alebo zapojených  

do železničnej prevádzky a súvisiacich činností, vrátane osôb v zmluvnom vzťahu, 
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je medzi 50 a 249, treba zvoliť variant „stredný podnik“. Zvoliť možnosť iba jeden 

z ponúkaných variantov [3.1 – 3.2 – 3.3 – 3.4]. 

3.4 Ak počet zamestnancov pracujúcich v železničnom odvetví alebo zapojených 

do železničnej prevádzky a súvisiacich činností, vrátane osôb v zmluvnom vzťahu, 

je 250 alebo viac, treba zvoliť variant „veľký podnik“. Zvoliť možnosť iba jeden 

z ponúkaných variantov [3.1 – 3.2 – 3.3 – 3.4]. 

4. Údaje o žiadateľovi 

4.1-4.2 Ak sú „Označenie právnej formy podniku“ a „Názov podniku“ odlišné, treba uviesť 

oboje. 

4.2-4.9 Uvedú sa kontaktné a identifikujúce údaje žiadateľa – manažéra infraštruktúry. 

5. Údaje o kontaktnej osobe 

5.1-5.6 Kontaktné údaje fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene žiadateľa. 
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PRÍLOHA Č. 2 – VZOR  

INFORMÁCIE O INFRAŠTRUKTÚRE 

1.  Transeurópska dopravná sieť (TEN-T) 

 

1.1 Súhrnná sieť TEN-T  

Por. č. Pomenovanie trate z - do 
Dĺžka trate 

(km) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

Súhrnná dĺžka tratí  

 

1.2. Základná sieť TEN-T pre nákladnú dopravu        

Por. č. Pomenovanie trate z - do 
Dĺžka trate 

(km) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

Súhrnná dĺžka tratí  
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1.3. Základná sieť TEN-T pre osobnú dopravu 

Por. č. Pomenovanie trate z - do 
Dĺžka trate 

(km) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

Súhrnná dĺžka tratí  

 

1.4. Mimo sieť TEN-T 

Por. č. Pomenovanie trate z - do 
Dĺžka trate 

(km) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

Súhrnná dĺžka tratí  

 

2. Energia 

2.1. Vrchné trolejové vedenie  

Por. č. Pomenovanie trate z - do 
Napájací 

systém 

Dĺžka 

trate 

(km) 

1    

2    
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Por. č. Pomenovanie trate z - do 
Napájací 

systém 

Dĺžka 

trate 

(km) 

3    

4    

5    

6    

Súhrnná dĺžka tratí   

 

2.2. Tretia koľajnica 

Por. č. Pomenovanie trate z - do 
Napájací 

systém 

Dĺžka 

trate 

(km) 

1    

2    

3    

Súhrnná dĺžka tratí   

 

2.3. Štvrtá koľajnica 

Por. č. Pomenovanie trate z - do 
Napájací 

systém 

Dĺžka 

trate 

(km) 

1    

2    

3    

Súhrnná dĺžka tratí   

 

2.4. Neelektrifikované trate 

Por. č. Pomenovanie trate z - do Dĺžka trate (km) 

1   
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Por. č. Pomenovanie trate z - do Dĺžka trate (km) 

2   

3   

4   

5   

6   

Súhrnná dĺžka tratí  

 

3. Riadenie-zabezpečenie a návestenie 

3.1. Systém triedy A 

Por. č. Pomenovanie trate z - do 
Dĺžka trate 

(km) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

Súhrnná dĺžka tratí  

 

3.2. Systém triedy B 

Por. č. Pomenovanie trate z - do 
Dĺžka trate 

(km) 

1   

2   

3   

4   

5   
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Por. č. Pomenovanie trate z - do 
Dĺžka trate 

(km) 

6   

Súhrnná dĺžka tratí  

 

3.3 Iné (uveďte) 
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PRÍLOHA Č. 3 – VZOR  

VZOR POSTUPOV A METÓD HODNOTENIA RIZÍK 

 

Článok 1 

Postupy a metódy hodnotenia rizík 

 

(1) Podľa nariadenia (ES) č. 402/2013 z 30. apríla 2013 o spoločnej bezpečnostnej metóde 

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

č. 352/2009 v platnom znení sa postupne zavádzajú spoločné bezpečnostné metódy, 

ktorými sa zabezpečuje zachovanie vysokej úrovne bezpečnosti, a v prípade 

potreby a reálnej uskutočniteľnosti aj zlepšenie tejto úrovne. 

 

Článok 2 

Spresnenie a výklad pojmov 

 

Riziko znamená frekvenciu výskytu nehôd a incidentov, ktoré 

majú za následok ujmu (spôsobenú nebezpečenstvom) 

a stupeň závažnosti tejto ujmy 

Analýza rizík znamená systematické využívanie všetkých dostupných 

informácií na identifikáciu nebezpečenstva a na odhad 

rizika  

Hodnotenie rizík znamená postup založený na analýze rizík s cieľom určiť, 

či sa dosiahla prijateľná úroveň rizika 

Posudzovanie rizík znamená celkový proces obsahujúci analýzu rizík 

a hodnotenie rizík   

Bezpečnosť znamená neprítomnosť neprijateľného rizika, ujmy 

Riadenie rizík znamená systematické uplatňovanie politík, postupov 

a praxe riadenia na úlohy týkajúce sa analýzy, hodnotenia 

a kontroly rizík 

Rozhrania znamenajú všetky body vzájomného pôsobenia počas 

životného cyklu systému alebo subsystému vrátane 

prevádzky a údržby, v rámci ktorých budú spolupracovať 

jednotlivé subjekty železničného sektora s cieľom riadiť 

riziká 

Subjekty znamenajú všetky strany, ktoré sú priamo alebo 

prostredníctvom zmluvných mechanizmov zapojené  

do uplatňovania tohto nariadenia   

Bezpečnostné požiadavky znamenajú bezpečnostné charakteristiky (kvalitatívne 

alebo kvantitatívne) systému a jeho prevádzky (vrátane 

prevádzkových predpisov) a údržby potrebné na účely 

splnenia cieľov bezpečnosti, ktoré sú stanovené 

v právnych alebo vnútropodnikových predpisoch   

Navrhovateľ a) železničný podnik alebo manažér infraštruktúry, 

ktorý zavádza opatrenia na kontrolu rizík v súlade 

s článkom 4 smernice 2004/49/ES; 

b) subjekt zodpovedný za údržbu, ktorý zavádza 

opatrenia v súlade s článkom 14a ods. 3 smernice 

2004/49/ES, 

c) obstarávateľ alebo výrobca, ktorý vyzve 

notifikovaný orgán, aby uplatňoval postup 
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overovania ES v súlade s článkom 18 ods. 1 

smernice 2008/57/ES, alebo orgán určený v súlade 

s článkom 17 ods. 3 uvedenej smernice, 

d) žiadateľ o povolenie na uvedenie štrukturálnych 

subsystémov do prevádzky 

Správa o posúdení bezpečnosti znamená dokument obsahujúci závery posúdenia, ktoré 

vykonal orgán pre posudzovanie a ktorého predmetom 

bol daný systém 

Nebezpečenstvo znamená okolnosť, ktorá by mohla viesť k nehode  

Orgán pre posudzovanie znamená nezávislú a spôsobilú externú alebo internú 

osobu, organizáciu alebo subjekt uskutočňujúci 

vyšetrovanie s cieľom poskytnúť dôkazné posúdenie 

schopnosti systému spĺňať jeho bezpečnostné požiadavky   

Kritériá akceptovania rizík  znamenajú referenčný rámec, v ktorom sa posudzuje 

prijateľnosť konkrétneho rizika. Tieto kritériá sa 

používajú s cieľom určiť, či je úroveň rizika natoľko 

nízka, aby nebolo potrebné prijímať žiadne okamžité 

opatrenie na jeho ďalšie zníženie 

Záznam o nebezpečenstve znamená dokument, v ktorom sú uvedené záznamy 

a odkazy na zistené nebezpečenstvá, s nimi súvisiace 

opatrenia, ich pôvod a odkaz na organizáciu, ktorá je 

zodpovedná na ich riadenie 

Identifikácia nebezpečenstva znamená proces zisťovania, spisovania a charakterizácie 

nebezpečenstiev  

Zásada akceptovania rizika znamená pravidlá používané s cieľom dospieť k záveru, 

či riziko týkajúce sa jedného alebo viacerých konkrétnych 

nebezpečenstiev je alebo nie je prijateľné   

Kódex postupov znamená písomný súbor pravidiel, ktoré sa pri správnom 

uplatňovaní môžu použiť na kontrolu jedného alebo 

viacerých konkrétnych nebezpečenstiev 

Referenčný systém  znamená systém, pri používaní ktorého sa preukázala 

prijateľná úroveň bezpečnosti, a v porovnaní s ktorým 

možno prijateľnosť rizík vyplývajúcich z posudzovaného 

systému 

Odhad rizika znamená proces používaný na meranie úrovne 

analyzovaných rizík a pozostáva z týchto krokov: odhad 

frekvencie; analýza dôsledkov a ich začlenenie  

Technický systém znamená výrobok alebo súbor výrobkov vrátane 

projektovej, implementačnej a podpornej dokumentácie. 

Vývoj technického systému sa začína špecifikovaním 

jeho požiadaviek a končí sa jeho prijatím. Hoci sa berie 

do úvahy návrh relevantných rozhraní s ľudským 

správaním, obsluhujúci personál ani ich činnosti nie sú 

zahrnuté do technického systému. Proces údržby sa 

opisuje v príručkách údržby, sám však nie je súčasťou 

technického systému 

Katastrofický dôsledok znamená straty na životoch a/alebo početné závažné 

zranenia a/alebo veľké škody na životnom prostredí 

v dôsledku nehody 
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Akceptovanie bezpečnosti znamená status, ktorý pridelil navrhovateľ zmene  

na základe správy o posúdení bezpečnosti, ktorú vydal 

orgán pre posudzovanie 

Systém znamená každú časť železničného systému, ktorá 

podlieha zmene, pričom táto zmena môže mať technickú, 

prevádzkovú alebo organizačnú povahu 

Oznámený vnútroštátny predpis znamená každý vnútroštátny predpis, ktorý členské štáty 

oznámia podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2008/57/ES a smernice 2004/49/ES 

Certifikačný orgán znamená certifikačný orgán, ako sa vymedzuje v článku 

3 nariadenia (EÚ) č. 445/2011 

Orgán posudzovania zhody znamená orgán posudzovania zhody, ako sa vymedzuje 

v článku 2 nariadenia (ES) č. 765/2008 

Akreditácia je akreditácia, ako sa vymedzuje v článku 2 nariadenia 

(ES) č. 765/2008 

Národný akreditačný orgán je národný akreditačný orgán, ako sa vymedzuje v článku 

2 nariadenia (ES) č. 765/2008 

 znamená osvedčenie vydané národným orgánom iným 

než národným akreditačným orgánom o tom, že orgán pre 

posudzovanie spĺňa požiadavky stanovené v prílohe II 

nariadenia komisie (EÚ) č. 402/2013 týkajúce sa výkonu 

činnosti nezávislého posudzovania 
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Článok 3 

Zásady a povinnosti v procese riadenia rizík 

 

(1) Postupy v procese riadenia rizík obsahujú činnosti: 

 

 Proces posudzovania rizík, v ktorom sú identifikované nebezpečenstvá, riziká 

súvisiace bezpečnostné opatrenia a z neho vyplývajúce požiadavky na bezpečnosť 

systému, 

 Súlad systému s identifikovanými požiadavkami, 

 Riadenie všetkých identifikovaných nebezpečenstiev a súvisiacich bezpečnostných 

opatrení. 

(2) V súvislosti s touto činnosťou musí dopravca  vypracovať vlastný postup  

pri vyhľadávaní a hodnotení rizík  pri prevádzkových činnostiach. Identifikácia 

a hodnotenie rizík obsahuje praktické postupy pri tejto činnosti ako aj zabezpečenie 

systematického prístupu pri opakovaní posudzovania základných bezpečnostných 

rizík.  

 

Článok 4 

Základné bezpečnostné riziká v prevádzke 
 

 Prístupové cesty 

 Pohyb zamestnancov v koľajisku 

 Železničné koľajové vozidlá 

 Elektrické stroje a zariadenia 

 Trakčné vedenie 

 Mimoriadne udalosti 

 Chovanie a činnosť zamestnanca v pracovnom procese 

 Riziko napadnutia zamestnanca inou osobou / zvieraťom 

 

Článok 5 

Postup pri hodnotení a vyhľadávaní rizík 

 

(1) Vyhľadávanie a hodnotenie rizík v železničnej prevádzke  sa  vykonáva vo forme 

tabuľky, ktorá musí obsahovať: 

 

 výber a posudzovanie objektu, 

 zdroj rizík, 

 identifikácia nebezpečenstva, 

 hodnotenie rizík (vznik, následky a pravdepodobnosť), 

 závažnosť ohrozenia, 

 bezpečnostné opatrenia. 

 

(2) Identifikácia nebezpečenstiev vychádza z posudzovania vybraných objektov potrieb 

prevádzky, pričom sa dotýka vplyvu strojov a zariadení v objektoch priestorov kde  

prebieha prevádzková činnosť a a týka sa ohrozenia zamestnancov.  
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(3) Identifikácia  nebezpečenstva sa týka týchto zásadných otázok: 

 Existujúci zdroj nebezpečenstva, 

 Koho môže poškodiť a akú činnosť to negatívne ovplyvní, 

 Akým spôsobom môže k poškodeniu prísť. 

 

(4) Odhad pravdepodobnosti, s ktorou treba počítať, že sa udalosť stane sa stanoví podľa 

bodového  hodnotenia od 1 do 5, pričom nižšie číslo udáva nižšie riziko.   

Na posúdenie a vyhodnotenie rizík sa použije hodnotenie rizík v označení 

písmenami, kde značí: 

 

P – pravdepodobnosť (náhodná, nepravdepodobná, pravdepodobná, veľmi pravdepodobná, 

trvalá) 

N – možné následky (zranenie bez práceneschopnosti, úraz s práceneschopnosťou, vážny úraz 

s hospitalizáciou, ťažký úraz s trvalými následkami, smrteľný úraz), 

R  –  riziko, 

H – hodnotenie a názor hodnotiteľa (zanedbateľný vplyv na bezpečnosť a ohrozenie, malý 

vplyv na bezpečnosť a ohrozenie, väčší vplyv na ohrozenie a nebezpečenstvo, významný vplyv 

na mieru ohrozenia a nebezpečenstva, viac vplyvov významných na závažnosť a následky 

ohrozenia). 

 

Článok 6 

Vyhodnotenie rizika v prevádzke 

 

(1) Vyhodnotenie rizika v prevádzke     R = P x N x H 

 

(2) Bodové hodnotenie rizika je tým väčšie čím viac bodov pri hodnotení  dostane, pričom 

body: 

1   – 4 riziko možno prijať, 

5   – 9 malé riziko, 

10 – 49 riziko treba znížiť prijatými opatreniami, 

50 – 100 vysoké riziko, vykonať okamžite bezpečnostné opatrenia, 

100 < veľmi vysoké riziko, činnosť treba zastaviť resp. prehodnotiť.  

 

(3) Vyššie bodové ohodnotenie, súčet bodov vyjadruje urgentnosť riešenia situácie, 

pre zníženie rizika a zvýšenie bezpečnosti. 

 

Článok 7 

Riešenie posudzovania rizík 
 

(1) Dopravcom spracovaná dokumentácia hodnotenia rizikových faktorov a ohrozenia 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci slúži ako dôležitý doklad pri spracovaní 

pracovných postupov a vnútorných predpisov. 

(2) Je veľmi dôležité sledovanie zmien príslušných predpisov ako aj zmien pracovných 

podmienok, prostredia a pracovných prostriedkov. Nutnosť vykonávania 

pravidelných a mimoriadnych kontrol pracovísk so stanoveným zámerom  

na odhaľovanie potencionálnych zdrojov rizík vykoná dopravca podľa 

spracovaného plánu kontrol.  
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Článok 8 

Opatrenia k odstráneniu a zníženiu rizík 
 

(1) Stanovenie postupov k odstráneniu a zníženiu rizík: 

 

 Minimalizácia zdroja rizika, 

 Odstránenie zdroja rizika, 

 Čiastočné krytie zdroja rizika, 

 Zníženie pravdepodobnosti pôsobenia zdroja rizika, 

 Zamedzenie prístupu zamestnanca k oblasti nebezpečného priestoru alebo zdroja 

úrazu, 

 Zvýraznenie zdroja rizika (bezpečnostné oznámenie), 

 Orientácia preventívnych opatrení na zníženie rizík, 

 Zabezpečenie ochrany zamestnancov pred zdrojmi rizika, 

 Prispôsobenie práce zamestnancov k ich fyzickým možnostiam, 

 Výber, výchova a výcvik zamestnancov, 

 Overovanie znalostí počas výcviku a školenia zamestnanca, 

 Zdokonaľovanie starostlivosti o bezpečnosť práce, 

 Zodpovedná príprava preventívnej údržby strojov a zariadení, 

 Zabezpečiť zníženie rizík na najnižšiu možnú úroveň,  

 Kombinácia  všetkých typov opatrení.  

 

Článok 9 

Kvalitatívne a kvantitatívne ciele 
 

(1) Každý manažér infraštruktúry a dopravca pri prevádzkovaní dopravy  

na infraštruktúre si musia byť vedomí potreby zabezpečenia  minimalizácie 

mimoriadnych udalostí a ohrozenia bezpečnosti železničnej dopravy ako aj 

spracovania príslušných bezpečnostných rizík.. 

(2) Schválený súbor bezpečnostných ukazovateľov slúži na hodnotenie kvalitatívnych 

a kvantitatívnych cieľov manažéra infraštruktúry. Základom súboru je úsilie 

o znižovanie počtu mimoriadnych udalostí. Systém preventívneho školenia ako aj 

metodika vypracovávania záznamov o poučení bude slúžiť ku konkrétnym 

prevádzkovým udalostiam. 

(3) Manažér infraštruktúry pre svojich zamestnancov zabezpečí náležitú pozornosť  

o správnu a zodpovednú údržbu všetkých zariadení infraštruktúry, a tým  prispeje 

k lepšej profesijnej pripravenosti svojich zamestnancov. Zabezpečením týchto 

opatrení možno prispieť  k eliminovaniu nedostatkov pri spravovaní a prevádzka 

železničnej infraštruktúry a dopravy na nej. 

 

Článok 10 

Bezpečnostné ciele a ukazovatele 
 

Ukazovateľ Cieľ 

 

Mimoriadne udalosti Zvýšením preventívnych kontrol predísť 

k zníženiu nehodovosti    
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Vykoľajenie dráhových vozidiel  Eliminovanie chýb prevádzkových 

zamestnancov v dopravnom procese

  

 

Zrážky dráhových vozidiel Pravidelné školenie zamestnancov a rozbor  

príčin nehôd iných dopravcov 

 

Stretnutia ŽKV na priecestiach Upozorňovanie na jednotlivé kritické miesta   

na tratiach manažéra infraštruktúry 

 

Poruchy dráhových vozidiel Udržiavanie prevádzkyschopnosti ŽKV 

prostredníctvom technických kontrol  

a zabezpečovanie pravidelnej údržby 

 

Požiare dráhových vozidiel Dôsledná kontrola a údržba technického stavu 

prevádzkovaných dráhových vozidiel 

v spolupráci s opravcami, prevádzkovanie 

nadštandardnej požiarnej signalizácie (EPS) 

 

Ťažké a smrteľné úrazy Vykonávanie školení a dodržiavania BOZP 

a používania OOPP + kontroly 

 

Lomy náprav a kolies Zabezpečenie kvality údržby a opráv 

certifikovaným opravcom + pravidelné kontroly

  

 

Mimoriadne udalosti – nahlasovanie Zapracovanie do SRB a ďalších interných 

predpisov, školenie zamestnancov 

a vykonávaná kontrola 

 

Článok 11 

Zabezpečenie prieniku informácií  -  organizačná štruktúra 

 

(1) Manažér infraštruktúry v zmluve o prístupe na dopravnú cestu stanoví všetky postupy 

a kroky, ktoré sú potrebné na spoľahlivú a rýchlu výmenu informácií o činnosti 

zamestnancov dopravcu pri prevádzkovaní dopravy na dráhe. 

 

(2) Pri realizovaní dopravy musí dopravca zabezpečiť všetky postupy a činnosti uvedené 

v prístupovej zmluve manažéra infraštruktúry a príslušného dopravcu. 

 

(3) Rádiofikácia železničnej prevádzky, používanie mobilných telefónov pri styku dispečera 

s so zamestnancami vo vlaku je základom dobrej a včasnej informovanosti a 

úspešnej spolupráce dopravcu a manažéra infraštruktúry  

pri riešení situácií v železničnej doprave. 

 

(4) Záznamy o chode vlaku, čísla a typy použitých dopravných prostriedkov a práci 

rušňovodičov sú nevyhnutným základom pre dokladovanie činnosti dopravcu ako 

aj v prípade vzniku mimoriadnej situácie. 
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(5) Dôležité telefonické spojenia s manažérom infraštruktúry a jeho nižšími zložkami 

riadenia: 

- Dispečeri manažéra infraštruktúry (uviesť platné telefónne čísla), 

- Závod protipožiarnej ochrany železníc (uviesť platné telefónne čísla), 

- Úrad Civilnej obrany Ministerstva vnútra SR a operačných stredísk CO 

v jednotlivých krajoch, (uviesť platné telefónne čísla). 

(6) Manažér infraštruktúry musí mať vymenovaných zodpovedných zamestnancov, ktorých 

ihneď informuje službu konajúci dispečer o mimoriadnych udalostiach. Tento 

zamestnanec zabezpečuje prienik informácií smerom od zamestnancov k vedeniu 

resp. aj naopak.   

(7) Dôležité je aj využívanie e-mailovej pošty na okamžité informovanie o stave 

prevádzkovania dopravy. Informácie od manažéra infraštruktúry o stave tratí, 

výlukách a mimoriadnych udalostiach, ktoré sú  zasielané dopravcom  

na infraštruktúre musia byť priebežne archivované.  

 

Článok 12 

Interné audity – realizácia a zabezpečenie 

 

(1) Každý systém riadenia si vyžaduje dôslednú a pravidelnú kontrolu formou vykonania 

auditu. Interný audit no najmä  jeho závery slúžia hlavne  

na zdokonalenie  účinnosti celého systému riadenia. 

(2) Definícia vnútorného auditu vypovedá o systematickom a nezávislom skúmaní 

výsledkov činnosti manažmentu manažéra infraštruktúry s prihliadnutím 

k plánovaným zámerom. 

(3) Predpokladaným základom je ročný plán auditov spracovaný na celý kalendárny rok. Plán 

je dobré rozdeliť na jednotlivé oblasti systému. 

(4) Program auditu musí obsahovať: 

- Dátum, čas a cieľ previerky, 

- Zameranie a rozsah, 

- Útvar a funkcie preverovaných zamestnancov, 

- Zoznam preverovaných dokumentov, 

- Rozdeľovník záznamov z vykonaného auditu.  

(5) Postup pri audite: 

 Informovanie zamestnancov o termíne a rozsahu auditu, 

 Odovzdanie programu auditu, 

 Sústredenie potrebných podkladov a dokumentov, 

 Príprava súboru formulárov a otázok na vyplnenie. 

(6) Priebeh a vykonanie auditu: 

 Vysvetlenie a rozhovor s otázkami k problematike, 

 Porovnanie činnosti a podpisov v dokumentácii, 

 Kontrola záznamov, týkajúcich sa preverovaných činností, 

 Kontrola priebehu činností, 

 Kontrola plnenia predchádzajúcich opatrení z prv vykonaného auditu. 

(7) Posúdenie výsledkov auditu: 

 Prerokovanie výsledkov so zainteresovanými zamestnancami, 
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 Konštatácia výsledkov a zistení, 

 Upozornenie na možné riziká vyplývajúce zo zistení, 

 Zhodnotenie a návrh opatrení na odstránenie nedostatkov. 

(8) Vedúci skupiny vykonávajúcej audit spíše Záznam o vykonanom internom audite, ktorý 

podpíšu všetci zainteresovaní zamestnanci. V závere záznamu sú uvedené návrhy 

opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. 

(9) Záznamy z vykonaných interných auditov sú dôležitým podkladom pre spracovanie 

bezpečnostnej správy, ktorú manažér infraštruktúry predkladá každoročne do 31. 

mája na Dopravný úrad. 
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PRÍLOHA Č. 4 – VZOR  

Zoznam hnacích dráhových vozidiel 

 

Por.  

č. 
EVN číslo HDV Typ/Rad 

Technická 

kontrola 

vykonaná 

dňa 

Technická 

kontrola 

platná do 

Držiteľ 

Číslo povolenia 

alebo 

dodatočného 

povolenia  

pre trate ŽSR 
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PRÍLOHA Č. 5 - VZOR 

 

Zoznam špeciálnych dráhových vozidiel (ŠDV) 

 

Por.  

č. 
EVN číslo ŠDV Typ/Rad 

Technická 

kontrola 

vykonaná 

dňa 

Technická 

kontrola 

platná do 

Držiteľ 

Číslo povolenia 

alebo 

dodatočného 

povolenia  

pre trate ŽSR 
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PRÍLOHA Č. 6 – VZOR  

 

Zoznam vozňov 

 

Por.  

č. 
EVN číslo vozňa Typ/Rad 

Technická 

kontrola 

vykonaná 

dňa 

Technická 

kontrola 

platná do 

Držiteľ 

Číslo povolenia 

alebo 

dodatočného 

povolenia  

pre trate ŽSR 
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PRÍLOHA Č. 7 – VZOR  

 

Zoznam zamestnancov a kategórií zamestnancov 

 

Po

r. 

č. 

Meno 

a 

priezvi

sko 

Druh 

zamestn

ania, 

interný 

zam., 

externý 

zam. 

Dátum 

narode

nia 

Praco

vné 

zarade

nie 

(funkc

ia) 

Odborn

á 

spôsobi

losť 

platná 

do 

Označe

nie 

skúšky 

odborn

ej 

spôsobil

osti 

 
Číslo 

preukaz

u 

rušňovo

diča 

 

Zdravot

ná 

spôsobil

osť, 

dátum 

platnost

i do 

Psychic

ká 

spôsobil

osť, 

dátum 

platnost

i do 
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PRÍLOHA Č. 8 – VZOR  

 

Zoznam predpisov 

 

Por. 

č. 

Skratka 

predpisu 
Názov predpisu Účinnosť od 
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PRÍLOHA Č. 9 – VZOR  

 

Tabuľka zaraďovania pre SRB a TSI OPE 

1. SÚVISLOSTI ORGANIZÁCIE 

1.1. Organizácia musí: 

a) opísať druh, rozsah a oblasť svojich činností; 

b) identifikovať závažné bezpečnostné riziká, ktoré prinášajú jej železničné činnosti bez 

ohľadu na to, či ich vykonáva samotná organizácia alebo dodávatelia, partneri alebo 

poskytovatelia pod jej kontrolou; 

c) identifikovať zainteresované strany (napr. regulačné orgány, orgány, manažéri 

infraštruktúry, dodávatelia, poskytovatelia, partneri) vrátane strán mimo železničného 

systému, ktoré sú relevantné pre systém riadenia bezpečnosti; 

d) identifikovať a zachovávať právne a iné požiadavky zainteresovaných strán uvedených 

v písmene c) týkajúce sa bezpečnosti; 

e) zabezpečiť, aby pri vývoji, zavádzaní a udržiavaní systému riadenia bezpečnosti boli 

zohľadnené požiadavky uvedené v písmene d); 

f) opísať rozsah pôsobnosti systému riadenia bezpečnosti a pritom uviesť, ktoré časti 

činnosti sú alebo nie sú zahrnuté do rozsahu jeho pôsobnosti, a zohľadniť požiadavky 

uvedené v písmene d). 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

 

2. VODCOVSTVO 

2.1. Vodcovstvo a záväzok 

2.1.1. Vrcholový manažment musí preukázať vodcovstvo a záväzok vytvoriť, 

implementovať, udržiavať a sústavne zlepšovať systém riadenia bezpečnosti, a to tým, že: 

a) prevezme celkovú povinnosť zodpovedať sa a zodpovednosť za bezpečnosť; 

b) svojou činnosťou a svojimi vzťahmi so zamestnancami a dodávateľmi zabezpečí, aby 

sa manažment na rôznych stupňoch organizácie zaviazal k bezpečnosti; 

c) zabezpečí, aby boli stanovené a pochopené bezpečnostné ciele a bezpečnostná politika 

a aby boli v súlade so strategickým riadením organizácie; 

d) zabezpečí integráciu požiadaviek systému riadenia bezpečnosti do pracovných procesov 

organizácie; 

e) zabezpečí dostupnosť zdrojov potrebných pre systém riadenia bezpečnosti; 

f) zabezpečí, aby systém riadenia bezpečnosti účinne riadil bezpečnostné riziká 

vychádzajúce z organizácie; 

g) motivuje zamestnancov, aby podporovali dodržiavanie požiadaviek systému riadenia 

bezpečnosti; 

h) presadzuje sústavné zlepšovanie systému riadenia bezpečnosti; 
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i) zabezpečí, aby sa pri identifikovaní a riadení obchodných rizík organizácie brala do 

úvahy bezpečnosť, a vysvetlí, ako sa rozpozná a vyrieši konflikt medzi bezpečnostnými 

a inými obchodnými cieľmi; 

j) presadzuje pozitívnu kultúru bezpečnosti. 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

2.2. Bezpečnostná politika 

2.2.1. Vrcholový manažment vypracuje dokument opisujúci bezpečnostnú politiku 

organizácie, ktorý: 

a) je primeraný druhu organizácie a rozsahu železničných činností; 

b) bol schválený riaditeľom organizácie (alebo zástupcom, príp. zástupcami vrcholového 

manažmentu); 

c) sa aktívne vykonáva a bol oznámený a sprístupnený všetkým zamestnancom. 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom: 

  

2.2.2. Bezpečnostná politika: 

a) musí obsahovať záväzok spĺňať všetky právne a iné požiadavky, ktoré sa týkajú 

bezpečnosti; 

b) musí poskytnúť rámec pre stanovenie bezpečnostných cieľov a hodnotenie výkonnosti 

organizácie v oblasti bezpečnosti vzhľadom na tieto ciele; 

c) musí obsahovať záväzok riadiť bezpečnostné riziká, ktoré vyplývajú z vlastných 

činností, ako aj tie, ktoré sú spôsobené inými; 

d) musí obsahovať záväzok sústavne zlepšovať systém riadenia bezpečnosti; 

e) sa musí viesť v súlade s obchodnou stratégiou organizácie a hodnotením jej výkonnosti 

v oblasti bezpečnosti. 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

2.3. Organizačné úlohy, zodpovednosti, povinnosť zodpovedať sa a oprávnenia 

2.3.1. Na všetkých úrovniach v rámci organizácie sa vymedzia a zdokumentujú 

zodpovednosti, povinnosť zodpovedať sa a oprávnenia zamestnancov, ktorých úlohy majú 

vplyv na bezpečnosť (vrátane manažmentu a iných zamestnancov, ktorí sú zapojení do úloh 

súvisiacich s bezpečnosťou), pridelia sa im a oznámia. 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

2.3.2. Organizácia zabezpečí, aby zamestnanci, na ktorých boli prenesené zodpovednosti 

za úlohy súvisiace s bezpečnosťou, mali oprávnenia, kompetencie a primerané zdroje na plnenie 

svojich úloh bez toho, aby dochádzalo k nepriaznivému ovplyvňovaniu činnosťami iných 

obchodných funkcií. 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  
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2.3.3. Prenos zodpovedností za úlohy súvisiace s bezpečnosťou musí byť 

zdokumentovaný a oznámený príslušným zamestnancom, ktorí ho musia prijať a pochopiť. 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

2.3.4. Organizácia opíše priradenie úloh uvedených v bode 2.3.1 k obchodným funkciám 

v organizácii, prípadne mimo nej (pozri 5.3. Dodávatelia, partneri a poskytovatelia). 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

2.4. Konzultácie so zamestnancami a inými stranami 

2.4.1. So zamestnancami, ich zástupcami, a ak je to vhodné a relevantné, aj s externými 

zainteresovanými stranami sa pri vypracúvaní, udržiavaní a zlepšovaní systému riadenia 

bezpečnosti vedú konzultácie, pokiaľ ide o príslušné časti, za ktoré nesú zodpovednosť, vrátane 

bezpečnostných aspektov prevádzkových postupov. 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

2.4.2. Organizácia uľahčí konzultácie so zamestnancami tým, že poskytne metódy a 

prostriedky na zapojenie zamestnancov, zaznamená ich stanoviská a poskytne k nim spätnú 

väzbu.  

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

 

3. PLÁNOVANIE 

3.1. Opatrenia na riešenie rizík 

3.1.1. Posúdenie rizika 

3.1.1.1. Organizácia musí: 

a) identifikovať a analyzovať všetky prevádzkové, organizačné a technické riziká týkajúce 

sa charakteru a rozsahu činností, ktoré vykonáva. Medzi ne patria aj riziká, ktoré sú 

spôsobené ľudskými a organizačnými faktormi, ako sú pracovná záťaž, náplň práce, 

únava alebo vhodnosť postupov, ako aj činnosti ostatných zainteresovaných strán (pozri 

1. Súvislosti organizácie); 

b) vyhodnotiť riziká uvedené v písmene a) pomocou vhodných metód posudzovania rizika; 

c) vypracovať a zaviesť bezpečnostné opatrenia a zároveň určiť s nimi súvisiace 

zodpovednosti (pozri 2.3. Organizačné úlohy, zodpovednosti, povinnosť zodpovedať sa 

a oprávnenia); 

d) vytvoriť systém na monitorovanie účinnosti bezpečnostných opatrení (pozri 6.1. 

Monitorovanie); 

e) uznať nevyhnutnosť v prípade potreby spolupracovať s ostatnými zainteresovanými 

stranami (ako sú napr. železničné podniky, manažéri infraštruktúry, výrobcovia, 

podniky údržby, subjekty zodpovedné za údržbu, držitelia železničných vozidiel, 
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poskytovatelia služieb a obstarávateľské subjekty), pokiaľ ide o spoločné riziká a 

zavádzanie vhodných bezpečnostných opatrení; 

f) oboznamovať s rizikami zamestnancov a zúčastnené externé strany (pozri 4.4. 

Informácie a komunikácia). 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

3.1.1.2. Pri posudzovaní rizika organizácia zohľadní potrebu určiť, zabezpečiť a udržiavať 

bezpečné pracovné prostredie, ktoré je v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi, najmä 

so smernicou 89/391/EHS. 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

3.1.2. Plánovanie zmien 

3.1.2.1. Pred zavedením zmeny (pozri 5.4. Riadenie zmien) musí organizácia identifikovať 

potenciálne bezpečnostné riziká a vhodné bezpečnostné opatrenia (pozri 3.1.1. Posúdenie 

rizika) v súlade s procesom riadenia rizika stanoveným v nariadení (EÚ) č. 402/2013, pričom 

zohľadní aj bezpečnostné riziká vyplývajúce zo samotného procesu zmeny. 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

 

3.2. Bezpečnostné ciele a plánovanie 

3.2.1. Na udržanie a podľa možnosti aj na zlepšenie svojej výkonnosti v oblasti 

bezpečnosti organizácia stanoví bezpečnostné ciele pre príslušné funkcie na príslušných 

úrovniach. 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

3.2.2. Bezpečnostné ciele: 

a) musia byť v súlade s bezpečnostnou politikou a strategickými cieľmi organizácie (ak sú 

stanovené); 

b) musia reagovať na prioritné riziká, ktoré majú vplyv na výkonnosť organizácie v oblasti 

bezpečnosti; 

c) musia byť merateľné; 

d) musia zohľadňovať uplatniteľné právne a iné požiadavky; 

e) sa musia preverovať vzhľadom na dosiahnuté výsledky a podľa potreby prehodnocovať; 

f) sa musia oznamovať. 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

3.2.3. Organizácia musí mať plán, resp. plány, v ktorých sa opisuje spôsob, akým svoje 

bezpečnostné ciele dosiahne. 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  
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3.2.4. Organizácia musí opísať stratégiu a plán, resp. plány, ktoré sa používajú na 

monitorovanie toho, ako sa bezpečnostné ciele dosahujú (pozri 6.1. Monitorovanie). 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

4. PODPORA 

4.1. Zdroje 

4.1.1. Organizácia zabezpečí zdroje, a to aj kvalifikovaných zamestnancov a efektívne a 

použiteľné vybavenie, ktoré sú potrebné na vypracovanie, zavedenie, udržiavanie a sústavné 

zlepšovanie systému riadenia bezpečnosti. 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

4.2. Kompetencie 

4.2.1. Systém riadenia kompetencií organizácie musí zabezpečiť, aby zamestnanci, 

ktorých úlohy majú vplyv na bezpečnosť, mali kompetencie na vykonávanie úloh súvisiacich s 

bezpečnosťou, za ktoré sú zodpovední (pozri 2.3. Organizačné úlohy, zodpovednosti, 

povinnosť zodpovedať sa a oprávnenia), a to aspoň vrátane: 

a) identifikácie kompetencií (znalostí, zručností, spôsobov správania a postojov, ktoré nie 

sú priamo spojené s odbornosťou), ktoré sa vyžadujú na plnenie úloh súvisiacich s 

bezpečnosťou; 

b) zásad výberu (minimálna úroveň vzdelania, duševné a fyzické predpoklady); 

c) počiatočnej odbornej prípravy, praxe a kvalifikácie; 

d) priebežnej odbornej prípravy a pravidelného zdokonaľovania existujúcich kompetencií; 

e) pravidelného hodnotenia kompetencií a kontrol duševnej a fyzickej spôsobilosti s 

cieľom zabezpečiť priebežné udržiavanie kvalifikácií a zručností; 

f) osobitnej odbornej prípravy o príslušných častiach systému riadenia bezpečnosti, aby 

mohli plniť úlohy súvisiace s bezpečnosťou. 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

4.2.2. Pre zamestnancov, ktorí vykonávajú úlohy súvisiace s bezpečnosťou, stanoví 

organizácia program odbornej prípravy podľa bodu 4.2.1 písm. c), d) a f), pričom zabezpečí, 

aby: 

a) sa program odbornej prípravy uskutočňoval podľa zistených požiadaviek na 

kompetencie a individuálnych potrieb zamestnancov; 

b) sa programom odbornej prípravy zaistilo, že zamestnanci budú v prípade potreby môcť 

pracovať za všetkých prevádzkových podmienok (bežných, mimoriadnych a 

núdzových); 

c) dĺžka odbornej prípravy a periodicita opakovacieho výcviku zodpovedali cieľom 

odbornej prípravy; 
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d) sa viedli záznamy pre všetkých zamestnancov (pozri 4.5.3. Riadenie 

zdokumentovaných informácií); 

e) sa program odbornej prípravy pravidelne preveroval a podroboval auditu (pozri 6.2. 

Vnútorný audit) a aby sa v ňom v prípade potreby vykonávali zmeny (pozri 5.4. 

Riadenie zmien). 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

4.2.3. Pre zamestnancov, ktorí sa vracajú na pracovisko po nehodách/incidentoch alebo 

dlhej neprítomnosti v práci, musia byť zavedené opatrenia na opätovné začlenenie do 

pracovného procesu vrátane poskytnutia ďalšej odbornej prípravy v prípade potreby.

  

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

4.3. Povedomie 

4.3.1. Vrcholový manažment zabezpečí, aby si jeho členovia, ako aj zamestnanci, ktorých 

úlohy majú vplyv na bezpečnosť, uvedomovali závažnosť, význam a dôsledky svojich činností 

a zároveň to, ako prispievajú k správnemu uplatňovaniu a účinnosti systému riadenia 

bezpečnosti a k dosahovaniu bezpečnostných cieľov (pozri 3.2. Bezpečnostné ciele a 

plánovanie). 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

4.4. Informácie a komunikácia 

4.4.1. Organizácia vymedzí vhodné komunikačné kanály, aby sa zabezpečila výmena 

informácií súvisiacich s bezpečnosťou medzi rôznymi úrovňami organizácie, ako aj s externými 

zainteresovanými stranami vrátane dodávateľov, partnerov a poskytovateľov. 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

4.4.2. Aby sa informácie súvisiace s bezpečnosťou dostali k osobám vydávajúcim 

stanoviská a rozhodnutia, musí organizácia riadiť identifikáciu, prijímanie, spracovanie, 

generovanie a šírenie informácií súvisiacich s bezpečnosťou. 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

4.4.3. Organizácia zabezpečí, aby informácie súvisiace s bezpečnosťou boli: 

a) relevantné, úplné a zrozumiteľné pre používateľov, ktorým sú určené; 

b) platné; 

c) presné; 

d) konzistentné; 

e) riadené (pozri 4.5.3. Riadenie zdokumentovaných informácií); 

f) oznámené pred nadobudnutím účinnosti; 
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g) prijaté a pochopené. 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

4.5. Zdokumentované informácie 

4.5.1. Dokumentácia systému riadenia bezpečnosti 

4.5.1.1. Musí byť vypracovaný opis systému riadenia bezpečnosti, ktorý obsahuje: 

a) identifikáciu a opis procesov a činností týkajúcich sa bezpečnosti železničných činností 

vrátane úloh súvisiacich s bezpečnosťou a príslušných zodpovedností (pozri 2.3. 

Organizačné úlohy, zodpovednosti, povinnosť zodpovedať sa a oprávnenia); 

b) vzájomné pôsobenie týchto procesov; 

c) postupy alebo iné dokumenty, v ktorých sa opisuje, ako sa tieto procesy vykonávajú; 

d) identifikáciu dodávateľov, partnerov a poskytovateľov, ako aj opis druhu a rozsahu 

služieb, ktoré poskytujú; 

e) identifikáciu zmluvných dohôd a iných obchodných dohôd uzavretých medzi 

organizáciou a inými stranami uvedenými v písmene d), ktoré sú potrebné na zvládnutie 

bezpečnostných rizík organizácie a tých, ktoré vyplývajú z využívania dodávateľov; 

f) odkazy na zdokumentované informácie požadované podľa tohto nariadenia. 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

4.5.1.2. Organizácia zabezpečí, aby sa príslušnému vnútroštátnemu bezpečnostnému 

orgánu (alebo orgánom) v súlade s článkom 9 ods. 6 smernice (EÚ) 2016/798 predkladala 

výročná správa o bezpečnosti obsahujúca: 

a) súhrn rozhodnutí týkajúcich sa úrovne významnosti zmien súvisiacich s bezpečnosťou 

vrátane prehľadu významných zmien v súlade s článkom 18 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 

402/2013; 

b) bezpečnostné ciele organizácie na nasledujúci rok, príp. nasledujúce roky a to, ako 

závažné bezpečnostné riziká vplývajú na stanovenie týchto bezpečnostných cieľov; 

c) výsledky vnútorného vyšetrovania nehôd/incidentov (pozri 7.1. Poučenie z nehôd a 

incidentov) a iných monitorovacích činností (pozri 6.1. Monitorovanie, 6.2. Vnútorný 

audit a 6.3. Manažérske preskúmanie) v súlade s článkom 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 

1078/2012 (2); 

d) podrobnosti o dosiahnutom pokroku pri riešení ešte nevykonaných odporúčaní od 

vnútroštátnych vyšetrovacích orgánov (pozri 7.1. Poučenie z nehôd a incidentov); 

e) bezpečnostné ukazovatele organizácie stanovené na hodnotenie výkonnosti organizácie 

v oblasti bezpečnosti (pozri 6.1. Monitorovanie); 

f) prípadne závery výročnej správy bezpečnostného poradcu o činnostiach organizácie, 

ktoré sa vzťahujú na prepravu nebezpečného tovaru (3), ako sa uvádza v RID (4). 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

4.5.2. Tvorba a aktualizácia 
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4.5.2.1. Organizácia zabezpečí, aby sa pri tvorbe a aktualizácii zdokumentovaných 

informácií týkajúcich sa systému riadenia bezpečnosti použili primerané formáty a médiá. 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

4.5.3. Riadenie zdokumentovaných informácií 

4.5.3.1. Organizácia musí riadiť zdokumentované informácie týkajúce sa systému riadenia 

bezpečnosti, najmä ich uchovávanie, distribúciu a riadenie zmien, aby sa zabezpečila ich 

dostupnosť, vhodnosť a prípadne ochrana. 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

4.6. Integrácia ľudských a organizačných faktorov 

4.6.1. Organizácia musí v rámci systému riadenia bezpečnosti preukázať systematický 

prístup k integrácii ľudských a organizačných faktorov. Tento prístup musí: 

a) zahŕňať rozvoj stratégie a využívanie odborných znalostí a uznávaných metód z oblasti 

ľudských a organizačných faktorov; 

b) riešiť riziká spojené s konštrukciou a používaním vybavenia, úlohami, pracovnými 

podmienkami a organizačným usporiadaním, pričom musí brať do úvahy ľudské 

schopnosti, ako aj obmedzenia a vplyvy pôsobiace na ľudskú výkonnosť. 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

 

5. PREVÁDZKA 

5.1. Plánovanie a riadenie prevádzkových činností 

5.1.1. Pri plánovaní, vypracovávaní, vykonávaní a preskúmavaní svojich prevádzkových 

procesov organizácia zaistí, aby sa počas prevádzky: 

a) uplatňovali kritériá prijateľnosti rizík a bezpečnostné opatrenia (pozri 3.1.1. Posúdenie 

rizika); 

b) zabezpečil plán, príp. plány na dosiahnutie bezpečnostných cieľov (pozri 3.2. 

Bezpečnostné ciele a plánovanie); 

c) zbierali informácie na meranie správneho uplatňovania a účinnosti prevádzkových 

opatrení (pozri 6.1. Monitorovanie). 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

5.1.2. Organizácia zabezpečí, aby jej prevádzkové opatrenia boli v súlade s 

bezpečnostnými požiadavkami uplatniteľných technických špecifikácií interoperability a 

príslušných vnútroštátnych predpisov, ako aj s ďalšími relevantnými požiadavkami (pozri 1. 

Súvislosti organizácie). 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  
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5.1.3. Na riadenie rizík relevantných pre bezpečnosť prevádzkových činností (pozri 3.1.1. 

Posúdenie rizika) sa musia zohľadniť aspoň tieto skutočnosti: 

a) určenie bezpečných hraníc dopravy pre plánovanie a riadenie dopravy založené na 

konštrukčných vlastnostiach infraštruktúry; 

b) plánovanie dopravy vrátane zostavovania cestovných poriadkov a prideľovania 

vlakových trás; 

c) riadenie dopravy v reálnom čase v bežnej prevádzke a v prevádzke za zhoršených 

podmienok s uplatňovaním dopravných obmedzení používania a riadenia narušení 

dopravy; 

d) stanovenie podmienok pre mimoriadne zásielky. 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

5.1.4. S cieľom riadiť rozdelenie zodpovedností relevantných pre bezpečnosť 

prevádzkových činností organizácia určí zodpovednosť za plánovanie a prevádzku železničnej 

siete a vymedzí pridelenie relevantných úloh, ktoré majú vplyv na bezpečné poskytovanie 

všetkých služieb, príslušným zamestnancom v rámci organizácie (pozri 2.3. Organizačné úlohy, 

zodpovednosti, povinnosť zodpovedať sa a oprávnenia) a prípadne ďalším kvalifikovaným 

externým stranám (pozri 5.3. Dodávatelia, partneri a poskytovatelia). 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

5.1.5. Na riadenie informácií a komunikácie relevantných pre bezpečnosť prevádzkových 

činností (pozri 4.4. Informácie a komunikácia) musia byť príslušní zamestnanci (napr. 

signalisti) oboznámení s osobitnými požiadavkami na vedenie trás vlakov a pohyb vozidiel 

vrátane relevantných zmien, ktoré môžu spôsobiť nebezpečenstvo, dočasné alebo trvalé 

prevádzkové obmedzenia (napr. z dôvodu údržby trate), a prípadne aj s podmienkami 

mimoriadnych zásielok. 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

5.1.6. Na riadenie kompetencií relevantných pre bezpečnosť prevádzkových činností 

(pozri 4.2. Kompetencie) organizácia v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi (pozri 1. 

Súvislosti organizácie), pokiaľ ide o jej zamestnancov, zabezpečí, aby: 

a) sa dodržiavali pokyny organizácie pre odbornú prípravu a jej pracovné pokyny a aby v 

prípade potreby boli prijaté nápravné opatrenia; 

b) sa v prípade očakávaných zmien, ktoré majú vplyv na fungovanie prevádzky alebo na 

pridelenie úloh, uskutočnila osobitná odborná príprava; 

c) sa po nehodách a incidentoch prijali vhodné opatrenia. 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

5.2. Správa aktív 

5.2.1. Organizácia musí riadiť bezpečnostné riziká spojené s hmotnými aktívami počas 

celého ich životného cyklu (pozri 3.1.1. Posúdenie rizika) od návrhu až po likvidáciu a vo 

všetkých fázach životného cyklu spĺňať požiadavky podmienené ľudskými faktormi. 
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Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

5.2.2. Organizácia musí: 

a) zabezpečiť, aby sa aktíva používali na určený účel, a udržiavať ich v bezpečnom 

prevádzkovom stave a na očakávanej úrovni výkonnosti; 

b) spravovať aktíva v bežnej prevádzke a v prevádzke za zhoršených podmienok; 

c) čo najskôr odhaliť prípady nedodržiavania prevádzkových požiadaviek pred 

prevádzkou aktíva alebo počas nej a prípadne uplatniť obmedzenia jeho používania, aby 

sa zabezpečil bezpečný prevádzkový stav aktíva (pozri 6.1. Monitorovanie). 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

5.2.3. Organizácia zabezpečí, aby jej mechanizmy správy aktív v prípade potreby spĺňali 

všetky základné požiadavky stanovené v príslušných technických špecifikáciách 

interoperability a všetky ostatné relevantné požiadavky (pozri 1. Súvislosti organizácie). 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

5.2.4. Na riadenie rizík relevantných pre poskytovanie údržby (pozri 3.1.1. Posúdenie 

rizika) sa musia zohľadniť aspoň tieto skutočnosti: 

a) zistenie potreby údržby na udržanie bezpečného prevádzkového stavu aktíva na základe jeho 

plánovaného a skutočného používania a konštrukčných charakteristík; 

b) riadenie presunu aktíva z prevádzky na údržbu v prípade zistenia porúch, alebo ak sa stav 

aktíva zhorší tak, že nemožno zaručiť bezpečný prevádzkový stav uvedený v písmene a); 

c) riadenie návratu aktíva po vykonanej údržbe do prevádzky s prípadnými obmedzeniami 

používania, aby bol zaručený jeho bezpečný prevádzkový stav; 

d) riadenie monitorovacích a meracích zariadení, aby sa zaručilo, že budú použiteľné na určený 

účel. 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

5.2.5. Na riadenie informácií a komunikácie relevantných pre bezpečnú správu aktív 

(pozri 4.4. Informácie a komunikácia) organizácia zohľadní: 

a) výmenu relevantných informácií v rámci organizácie alebo s externými subjektmi 

zodpovednými za údržbu (pozri 5.3. Dodávatelia, partneri a poskytovatelia), najmä o 

poruchách bezpečnostných funkcií, nehodách, incidentoch, ako aj o prípadných 

obmedzeniach používania aktíva; 

b) vysledovateľnosť všetkých potrebných informácií vrátane informácií týkajúcich sa 

písmena a) (pozri 4.4. Informácie a komunikácia a 4.5.3. Riadenie zdokumentovaných 

informácií); 

c) vytvorenie a vedenie záznamov vrátane riadenia zmien, ktoré majú vplyv na bezpečnosť 

aktív (pozri 5.4. Riadenie zmien). 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  
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5.3. Dodávatelia, partneri a poskytovatelia 

5.3.1. Organizácia musí identifikovať a riadiť bezpečnostné riziká vyplývajúce z externe 

zabezpečovaných činností vrátane činností alebo spolupráce s dodávateľmi, partnermi a 

poskytovateľmi. 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

5.3.2. Na riadenie bezpečnostných rizík uvedených v odseku 5.3.1 organizácia určí 

kritériá výberu dodávateľov, partnerov a poskytovateľov, ako aj zmluvné požiadavky, ktoré 

musia splniť, vrátane: 

a) právnych a ďalších požiadaviek týkajúcich sa bezpečnosti (pozri 1. Súvislosti 

organizácie); 

b) úrovne kompetencií potrebnej na vykonanie úloh stanovených v zmluve (pozri 4.2. 

Kompetencie); 

c) zodpovedností za úlohy, ktoré sa majú vykonávať; 

d) očakávanej výkonnosti v oblasti bezpečnosti, ktorá sa má počas platnosti zmluvy 

dodržiavať; 

e) povinností týkajúcich sa výmeny informácií súvisiacich s bezpečnosťou (pozri 4.4. 

Informácie a komunikácia); 

f) vysledovateľnosti dokumentov súvisiacich s bezpečnosťou (pozri 4.5. Zdokumentované 

informácie). 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

5.3.3. V súlade s postupom stanoveným v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 1078/2012 

organizácia monitoruje: 

a) výkonnosť v oblasti bezpečnosti všetkých činností a operácií dodávateľov, partnerov a 

poskytovateľov, aby sa zabezpečilo, že spĺňajú požiadavky uvedené v zmluve; 

b) povedomie dodávateľov, partnerov a poskytovateľov o bezpečnostných rizikách, ktoré 

predstavujú pre prevádzku organizácie. 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

 

5.4. Riadenie zmien 

5.4.1. Na udržanie alebo zlepšenie výkonnosti v oblasti bezpečnosti musí organizácia 

zavádzať a riadiť zmeny systému riadenia bezpečnosti. Patria k nim rozhodnutia na rôznych 

stupňoch riadenia zmien a následné preskúmanie bezpečnostných rizík (pozri oddiel 3.1.1. 

Posúdenie rizika).  

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  
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5.5. Riadenie núdzových situácií 

5.5.1. Organizácia identifikuje núdzové situácie a príslušné včasné opatrenia, ktoré sa 

majú prijať na ich riadenie (pozri 3.1.1. Posúdenie rizika) a na obnovenie bežných 

prevádzkových podmienok v súlade s nariadením (EÚ) 2015/995.  

5.5.2. Organizácia zabezpečí, aby v prípade každého identifikovaného druhu núdzovej 

situácie: 

a) bolo možné sa urýchlene obrátiť na záchranné služby; 

b) záchranným službám boli poskytnuté všetky relevantné informácie, a to vopred, aby sa 

pripravili na reakciu v núdzovej situácii, ako aj v čase výskytu núdzovej situácie; 

c) bola interne poskytnutá prvá pomoc. 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

5.5.3. Organizácia musí v súlade s nariadením (EÚ) 2015/995 identifikovať a 

zdokumentovať úlohy a zodpovednosti všetkých strán. 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

5.5.4. Pre prípady núdzových situácií musí mať organizácia plány nasadenia, poplachové 

a informačné plány, ktoré obsahujú opatrenia na: 

a) varovanie všetkých zamestnancov, ktorí sú zodpovední za riadenie núdzových situácií; 

b) informovanie všetkých strán (napr. manažéra infraštruktúry, dodávateľov, orgánov, 

záchranných služieb) vrátane pokynov pre cestujúcich v prípade núdzovej situácie; 

c) prijatie potrebných rozhodnutí podľa druhu núdzovej situácie. 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

5.5.5. Organizácia musí opísať, ako boli pridelené zdroje a prostriedky na riadenie 

núdzových situácií (pozri 4.1. Zdroje) a ako boli stanovené požiadavky na odbornú prípravu 

(pozri 4.2. Kompetencie). 

 Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

5.5.6. Núdzové opatrenia sa pravidelne testujú v spolupráci s ostatnými zainteresovanými 

stranami a v prípade potreby sa aktualizujú. 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

5.5.7. Organizácia koordinuje núdzové plány so všetkými železničnými podnikmi, ktoré 

pôsobia na jej infraštruktúre, so záchrannými službami, aby sa uľahčil ich rýchly zásah, a so 

všetkými ďalšími stranami, ktoré by mohli byť účastníkmi núdzovej situácie. 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  
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5.5.8. Organizácia má postupy na prípadné urýchlené zastavenie prevádzky a železničnej 

dopravy a na informovanie všetkých zúčastnených strán o prijatých opatreniach 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

V prípade cezhraničnej infraštruktúry musí spolupráca medzi príslušnými manažérmi 

infraštruktúry uľahčovať nevyhnutnú koordináciu a pripravenosť príslušných záchranných 

služieb na oboch stranách hranice. 

 Listinné dôkazy s odkazom a opisom: 

 

 

6. HODNOTENIE VÝKONNOSTI 

6.1. Monitorovanie 

6.1.1. V súlade s nariadením (EÚ) č. 1078/2012 musí organizácia vykonávať 

monitorovanie: 

a) na kontrolu správneho uplatňovania a účinnosti všetkých procesov a postupov systému 

riadenia bezpečnosti vrátane prevádzkových, organizačných a technických 

bezpečnostných opatrení; 

b) na kontrolu správneho uplatňovania systému riadenia bezpečnosti ako celku a toho, či 

dosahuje očakávané výsledky; 

c) na zistenie toho, či systém riadenia bezpečnosti vyhovuje požiadavkám uvedeným v 

tomto nariadení;  

d) na určenie a zavedenie vhodných nápravných opatrení, ako aj na hodnotenie ich 

účinnosti (pozri 7.2. Sústavné zlepšovanie), ak sa zistí akýkoľvek relevantný prípad 

nedodržania požiadaviek podľa písmen a), b) a c). 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

6.1.2. Organizácia pravidelne a na všetkých úrovniach v rámci organizácie monitoruje 

plnenie úloh súvisiacich s bezpečnosťou a zasiahne, ak sa tieto úlohy riadne neplnia. 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

6.2. Vnútorný audit 

6.2.1. Organizácia s cieľom zbierať a analyzovať informácie na účely svojich 

monitorovacích činností  

(pozri 6.1. Monitorovanie) nezávislým, nestranným a transparentným spôsobom vykonáva 

interné audity, pričom táto činnosť zahŕňa: 

a) harmonogram plánovaných interných auditov, ktorý sa môže upraviť v závislosti od 

výsledkov predchádzajúcich auditov a monitorovania výkonnosti; 

b) určenie a výber kompetentných audítorov (pozri 4.2. Kompetencie); 

c) analýzu a hodnotenie výsledkov auditov; 

d) zistenie potreby prijatia nápravných opatrení alebo opatrení na zlepšenie; 
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e) overenie vykonania a účinnosti týchto opatrení; 

f) dokumentáciu realizácie a výsledkov auditov; 

g) oznámenie výsledkov auditov vrcholovému manažmentu. 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

 

6.3. Manažérske preskúmanie 

6.3.1. Vrcholový manažment pravidelne preskúmava trvalú primeranosť a účinnosť 

systému riadenia bezpečnosti, pričom berie do úvahy prinajmenšom: 

a) podrobné informácie o dosiahnutom pokroku pri riešení ešte nevykonaných opatrení z 

predchádzajúcich manažérskych preskúmaní; 

b) meniace sa vnútorné a vonkajšie okolnosti (pozri 1. Súvislosti organizácie); 

c) výkonnosť organizácie v oblasti bezpečnosti, pokiaľ ide o: 

i. dosahovanie jej bezpečnostných cieľov; 

ii. výsledky jej monitorovacích činností, ku ktorým patria aj zistenia vnútorného 

auditu, a interných vyšetrovaní nehôd/incidentov, ako aj stav príslušných 

prijatých opatrení; 

iii. relevantné výsledky činností dohľadu vykonávaných vnútroštátnym 

bezpečnostným orgánom; 

d) odporúčania na zlepšovanie. 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

6.3.2. Na základe výsledkov manažérskeho preskúmania preberá vrcholový manažment 

celkovú zodpovednosť za plánovanie a realizáciu potrebných zmien v systéme riadenia 

bezpečnosti. 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

 

7. ZLEPŠOVANIE 

7.1. Poučenie z nehôd a incidentov 

7.1.1. Nehody a incidenty týkajúce sa železničných činností organizácie sa musia: 

a) oznamovať, zaznamenávať, vyšetrovať a analyzovať s cieľom určiť ich príčiny; 

b) prípadne oznamovať vnútroštátnym orgánom. 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

7.1.2. Organizácia zabezpečí, aby: 
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a) sa hodnotili, a ak je to vhodné, vykonali odporúčania vnútroštátneho bezpečnostného 

orgánu a vnútroštátneho vyšetrovacieho orgánu a odporúčania vyplývajúce z 

odvetvových/vnútorných vyšetrovaní alebo aby sa ich vykonanie zadalo; 

b) sa posúdili a zohľadnili príslušné správy/informácie od iných zainteresovaných strán, 

ako sú železničné podniky, manažéri infraštruktúry, subjekty zodpovedné za údržbu a 

držitelia železničných vozidiel. 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

7.1.3. Organizácia použije informácie vyplývajúce z vyšetrovaní na preskúmanie 

posúdenia rizika (pozri 3.1.1. Posúdenie rizika), na získanie poučenia s cieľom zlepšiť 

bezpečnosť a prípadne na prijatie nápravných opatrení a/alebo opatrení na zlepšenie (pozri 5.4. 

Riadenie zmien). 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

7.2. Sústavné zlepšovanie 

7.2.1. Organizácia sústavne zlepšuje primeranosť a účinnosť svojho systému riadenia 

bezpečnosti berúc do úvahy rámec stanovený v nariadení (EÚ) č. 1078/2012 a prinajmenšom 

výsledky týchto činností: 

a) monitorovanie (pozri 6.1. Monitorovanie); 

b) vnútorný audit (pozri 6.2. Vnútorný audit); 

c) manažérske preskúmanie (pozri 6.3. Manažérske preskúmanie); 

d) poučenie z nehôd a incidentov (pozri 7.1. Poučenie z nehôd a incidentov). 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

7.2.2. Organizácia v rámci organizačného učenia zabezpečí prostriedky na podnecovanie 

zamestnancov a ostatných zainteresovaných strán k tomu, aby sa aktívne podieľali na 

zlepšovaní bezpečnosti. 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

7.2.3. Organizácia stanoví stratégiu sústavného zlepšovania svojej kultúry bezpečnosti 

opierajúcu sa o využívanie odborných znalostí a uznávaných metód na identifikáciu problémov 

so správaním, ktoré ovplyvňujú rôzne časti systému riadenia bezpečnosti, a na zavedenie 

opatrení na ich riešenie. 

Listinné dôkazy s odkazom a opisom:  

 

 

 


