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Predstavenie spoločnosti PSKD 

• Vznik spoločnosti 20. septembra 2001 

• Dôvod: Identifikácia a vytvorenie centra 
vedomostí v oblasti železničnej infraštruktúry,  
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Členovia spoločnosti PSKD 
– Železnice Slovenskej republiky 
– Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Bratislava 
– Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Bratislava 
– Žilinská univerzita v Žiline 
– Stavebná fakulta STU v Bratislave 
– Fakulta architektúry STU Bratislava 
– Stavebná fakulta, TU Košice 
– Technická univerzita Braunschweig, Nemecko 
– Dopravný podnik Bratislava 
– Dopravný podnik mesta Košice 
– Výskumný ústav dopravný, a.s. Žilina 
– Bratislavská integrovaná doprava , a.s. 
– ORID, s.r.o., Košice 
– REMING CONSULT a.s., Bratislava 
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Ciele a ambície spoločnosti PSKD 

• Kvalitná platforma pre prepojenie teórie s praxou. 

• Podpora výskumu a vývoja v oblasti koľajovej dopravy. 

• Rola centra vedomostí a inšpirácií pre rozvoj a integráciu železničnej a 
mestskej koľajovej dopravy. 

• Cieľ stať sa kvalitným a mienkotvorným poradcom železničným 
spoločnostiam, dopravným podnikom a MDVRR SR pri riešení dopravnej 
politiky štátu, pri tvorbe rozvojových programov a stratégie dopravy na 
Slovensku. 

• Zúčastňovať sa na rozvoji a skvalitňovaní univerzitného školstva formou 
spolupráce, zvyšovať motiváciu študentov prednáškami z praxe, stážami a 
exkurziami. 
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Formy činnosti 

• Fórum koľajovej dopravy- 9 ročníkov konferencie s medzinárodnou 
účasťou 

• Diskusné kluby 

• Workshopy 

• Exkurzie 

• Študentské súťaže 

• Projektové úlohy 

• Publikačná činnosť 

• Ohodnotenie  Osobnosti železničnej a mestskej koľajovej dopravy na 
Slovensku (3 ročníky) 
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Štatistika Fóra koľajovej dopravy 

Rok Počet účastníkov Zahraničné krajiny prof. Aktivity 

2005 100 5 6   

2006 100 5 5   

2007 200 7 4   

2008 250 6 5 

Sekcia: Spracovanie rozpočtov pre tendrové a iné 

dokumentácie na národnej úrovni, Postery 

2009 280 6 11 Postery 

2010 220 5 11 Postery 

2011 240 8 18 

Exkurzia na stavbe TUNEL TURECKÝ VRCH, 

Postery 

2012 200 8 16 

Exkurzia na stavbu „Prestavba uzla Viedeň – 

hlavná stanica“, Postery 

2013 200 6 18 

Výstava Fakulty architektúry STU Bratislava 

„Železnica v meste – bariéra alebo potenciál?“ 

(modely), Postery 
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6 
7 9. Fórum koľajovej dopravy 
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8 9. Fórum koľajovej dopravy 
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9 9. Fórum koľajovej dopravy 
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Workshop NIMNICA 2003 
Architektonicko-krajinárske riešenie územia z dôvodu novej trasy modernizácie žel. trate v úseku Púchov - Považská Bystrica 
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Workshop TRENČÍN 2003 
Alternatívne riešenia urbanizmu, architektúry a dopravnej infraštruktúry v súvislosti s novým riešením modernizácie 

železničnej trate pre rýchlosť do 160 km/hod. 
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Workshop TRENČÍN 2003 
Alternatívne riešenia urbanizmu, architektúry a dopravnej infraštruktúry v súvislosti s novým riešením modernizácie 

železničnej trate pre rýchlosť do 160 km/hod. 
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Exkurzia 2004 
Zakladanie, statika a dizajn dopravných inžinierskych stavieb. Príklady stavieb u nás a v zahraničí. Exkurzia po vybraných 

železničných tratiach a tratiach mestskej koľajovej dopravy v Európe 
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Exkurzia 2004 
Zakladanie, statika a dizajn dopravných inžinierskych stavieb. Príklady stavieb v SR a v zahraničí. Exkurzia po vybraných 

železničných tratiach a tratiach mestskej koľajovej dopravy v Európe 
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Exkurzia 2004 
Zakladanie, statika a dizajn dopravných inžinierskych stavieb. Príklady stavieb v SR a v zahraničí. Exkurzia po vybraných 

železničných tratiach a tratiach mestskej koľajovej dopravy v Európe (tunel Strengen, Rakúsko) 
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Exkurzia 2005 
Realita a budúcnosť vysokorýchlostných tratí (VRT) v rámci EU a Slovenska a VRT z pohľadu architektúry, urbanizmu a krajiny 
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              Exkurzia 2005 
Realita a budúcnosť vysokorýchlostných tratí (VRT) v rámci EU a Slovenska a VRT z pohľadu architektúry, urbanizmu a krajiny, 

Most na trati Torino - Novara 
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Exkurzia 2008 
Konvenčné a vysokorýchlostné trate talianskych železníc a architektonické a iné zaujímavosti Talianska  



Aktivity PSKD od roku 2001 

• Ako jedna z mála spoločností na Slovensku šíri pozitívnu osvetu v železničnej doprave a 
koľajovej dopravy v mestách a v regiónoch. 

• Organizácia 9  ročníkov medzinárodnej konferencie Fórum koľajovej dopravy. 

• Spolupráca pri projekte pevnej jazdnej dráhy a ďalších noviniek železničnej infraštruktúry ŽSR 
a dopravných podnikov. 

• Významný podiel na  postupnej integrácii verejnej osobnej dopravy v Bratislave a Košiciach 

• Významné rozhodnutie ŽSR o zmene trakčného systému z 3 kV JS na 25 kV /50 Hz SS na trati v 
úseku Púchov - Žilina – Košice – Čierna nad Tisou v spojení s modernizáciou medzinárodného 
koridoru Va. 

• Iniciatíva  na prípravu novej koncepcie revitalizácie a modernizácie železničného 
prekládkového priestoru v Čiernej nad Tisou. 

• Spolupráca s iniciatívou  ISK 200, ktorá  prispela k novelizácii zákona o dráhach SR a jeho 
vykonávacích vyhlášok s cieľom implementácie predpisov EÚ do národnej legislatívy a 
legislatívne umožnenie zvyšovania rýchlosti vlakov na modernizovaných koridoroch zo 160 na 
rýchlosti do 200 km/h bez výrazného zvýšenia investičných nákladov. 

• Návrh novej stratégie využívania budov a priestorov železničných staníc, koncepcia ich 
komerčného využitia ( napr. revitalizácia žel. stanice  Bratislava – Filiálka. 
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Vplyv tvorby TSI na úroveň vedomostí 

• V záujme vzájomnej technickej prepojiteľnosti bolo cieľom dosiahnuť jednotnú 
technickú úroveň stavieb v zmysle podstatných požiadaviek Smernice pre 
interoperabilitu v rámci EÚ. 

• TSI  sú záväzné pre členské štáty, preto každý detail TSI musel byť starostlivo 
prerokovaný, podložený predchádzajúcimi medzinárodnými štandardami, rozličnými 
štúdiami, ekonomickými hodnoteniami, hodnoteniami rizík a pod. 

• Možnosti expertov z jednotlivých krajín sa zúčastňovať na tvorbe TSI a noriem: 
– Pracovné skupiny CER, UNIFE, EIM pre návrh TSI. 

– Pracovné skupiny ERA pre návrh TSI. 

– Pripomienkovanie návrhu TSI zo strany sociálnych partnerov(CER, EIM, UIP, UIRR, UNIFE, UITP) 

– Výbor RISC. 

– Pracovné skupiny NB-Rail. 

– Pracovné skupiny CEN/CENELEC pre tvorbu noriem. 

• Aktívny účastník mal možnosť sa naučiť nielen „ako?“, ale aj „prečo?“ 

• Okrem práce na technickej interoperabilite sa vytvárala aj interoperabilita intelektuálna. 

• Možnosť účasti expertov jednotlivých krajín na viacerých projektoch, podporujúcich TSI, 
spolufinancovaných z fondov EÚ ( napr. v oblasti hluku a vibrácií, aerodynamiky a pod.) 

 

 

 

 
23 

20 



 
 
 
 
ING. PETER ČERVENKA, SPOLOČNOSŤ PSKD, TRNAVSKÁ CESTA 25, 831 04 BRATISLAVA, SR 
TEL. +421 2 5020 1814, MAIL: cervenka@reming.sk,  pskd@reming.sk, www.pskd.sk 

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 
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