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Železničná spoločnosť  
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Slovensko, a.s. 
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TSI aktéri   

MDVRR SR 

 

Orgány EÚ 

ERA 

 CER, UIC ... 

IM dopravcovia 

ZSSK 

ZSSK Cargo 

Reg. a bezpeč. 

orgán 

NoBo 

VÚD Žilina ÚRŽD 

Projekčné firmy a 

zhotovitelia stavieb 

ŽSR 

cca 29 

ÚNMS 

SNAS 



Riaditeľ Kancelárie 

generálneho riaditeľa 

Námestník 

generálneho riaditeľa 

pre rozvoj a informatiku 

Námestník 

generálneho riaditeľa 

pre ekonomiku 

Námestník 

generálneho riaditeľa 

pre prevádzku 

Námestník 

generálneho riaditeľa 

pre ľudské zdroje 

Výskumný a 

vývojový ústav 

železníc (Žilina) 

Železničné 

telekomunikácie 

(Bratislava) 

Centrum logistiky a 

obstarávania 

(Bratislava) 

Stredisko 

hospodárenia s 

majetkom (Bratisl.) 

Stredisko 

železničnej 

geodézie (Bratisl.) 

Závod služieb 

železníc (Bratislava) 

Mostné obvody 

(Bratislava, Košice) 

Oblastné riaditeľstvá 

(Trnava, Žilina, 

Zvolen, Košice) 

Závod protipožiarnej 

ochrany železníc 

(Bratislava) 

Železničná 

energetika 

(Bratislava) 

Ústredný inštitút 

vzdelávania a 

psychológie (Bratisl.) 

Železničné 

zdravotníctvo 

(Bratislava) 

Generálny riaditeľ 

ŽSR 
GENERÁLNE 

RIADITEĽSTVO 

VNÚTORNÉ 

ORGANIZAČNÉ 

JEDNOTKY 

Aktuálna organizačná štruktúra a vzťah k TSI 
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Kancelária 

generálneho riaditeľa 

OZT a elektrotechnika 
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TSI všeobecne  

 

Stav implementácie: TSI sa priebežne implementujú do podmienok ŽSR. 

 

 Pripravované zmeny príslušných TSI sa týkajú najmä: 

 rozšírenia pôsobnosti na celý európsky železničný systém, 

 zlúčenia požiadaviek pre vysokorýchlostný a konvenčný železničný systém v rámci príslušnej  

TSI, 

 stanovenia požiadaviek okrem normálneho rozchodu koľaje 1435 mm aj pre rozchody 

1520/1524, 1600 a 1668 mm  

 zmena kategórií tratí pre osobnú a nákladnú dopravu (v rámci TSI INF) a s tým súvisiace 

zmenené príslušné výkonnostné parametre (napr. traťová rýchlosť...). 
 

Znema Smernice o interoperabilite 4RP 

 Vymedzenie nových pojmov, nové ustanovenia o registroch 

 Rozsah pôsobnosti TSI, uplatňovanie TSI na existujúce systémy, ukončenie používania 

slovného spojenia transeurópsky 

 Preskúmavanie národných predpisov 

 Aktualizácie ohľadom posudzovania zhody  a príslušných orgánov  

 ERA uvedenie vozidla na trh, povolenie na uvedenie do prevádzky CCS  
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TSI TAF  

TSI TAF - NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 62/2006 
 

Stav implementácie:  

 komunikačné rozhranie Common Interface je medzi ZSSK Cargo a ŽSR zavedené, 

 v súčasnosti sa v spolupráci so ZSSK Cargo realizuje testovacia prevádzka dvoch správ: 

 Train compositions  TC – Súpis vlaku, 

 Train Running TP – Pohyb vlaku,  

 začatie komunikácie prostredníctvom ostatných správ sa bude realizovať podľa Hlavného 

plánu implementácie TSI TAF v podmienkach ŽSR. 

 

 Pripravované zmeny TSI TAF: nemáme žiadne informácie o pripravovaných zmenách. 
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TSI TAP - NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 454/2011 

 

Stav implementácie: 

 Pripravuje sa implementácia  a prevádzka komunikačného rozhrania Common Interface 

 v roku 2014 sa plánuje v spolupráci so ZSSK Slovensko začatie testovacej prevádzky. 

 

Pripravované  zmeny TSI TAP:   

 zmena implementačnej časti (7.2.3 – Výsledky – zmena ustanovení, 7.3 Fáza dva – Vývoj – 

doplnenie ustanovení: Riadenie projektu, Hlavný plán, Vývoj systému),  

 návrh zmeny Prílohy III – Zoznam technických dokumentov (doplnenie referenčných 

dokumentov),  

 doplnená príloha V – Zoznam technických dokumentov pre architektúru predaja, riadenie a 

hlavný plán, 

 doplnená Príloha VI – Úlohy, ktoré majú byť vykonané Národným kontaktným miestom (NCP) 

(napr. ako kontaktný bod  medzi ERA, Riadiacim výborom  TAF/TAP a železničnými subjektmi 

v členskom štáte zabezpečuje, že železničné subjekty sú zapojené do TAF a TAP a uvedomujú si 

celkový vývoj a rozhodnutia Riadiaceho výboru, podporuje zdieľanie informácií medzi 

železničnými subjektmi v členskom štáte).  
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TSI OPE - ROZHODNUTIE KOMISIE 2011/314/EÚ 

TSI OPE - ROZHODNUTIE KOMISIE 2012/757/EÚ – uplatňuje sa od 1. januára 2014  

 

Stav implementácie:  priebežne implementované v predpisoch ŽSR  

  Z 1 - Pravidlá železničnej prevádzky,  

  Z 3 - Odborná spôsobilosť na ŽSR,   

  VM 1 - Prevádzkové činnosti zamestnancov ŽSR so železničnými vozidlami,  

  SR 1003 - Operatívne riadenie dopravy na ŽSR,  

  tabuľky traťových pomerov a pod.). 

 

Pripravované zmeny TSI OPE: 

 návrh zmeny dodatku A „Prevádzkové predpisy ERTMS/ETCS a ERTMS/GSM-R “,  

 zmeny ustanovení týkajúce sa brzdenia (4.2.2.6.2), zaznamenávania údajov (4.2.3.5) a pod.,  

 zmeny dodatkov B (Ostatné predpisy umožňujúce koherentnú prevádzku), C (Metodika 

komunikácie týkajúcej sa bezpečnosti), D (Informácie, ku ktorým musí mať železničný 

podnik prístup v súvislosti s traťou(-ami), na ktorej(-ých) chce vykonávať dopravu), T 

(Brzdiaci účinok). 

 

 



TSI WAG - ROZHODNUTIE KOMISIE č. 2006/861/ES  

TSI WAG - NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 321/2013 – uplatňuje sa od 1. januára 2014  
 

Pripravované zmeny TSI WAG: 

 rozšírenie rozsahu na celý európsky železničný systém – uplatňuje sa na  konvenčný a 

vysokorýchlostný železničný systém,  

 zmena položiek,  

 zmena odkazov na EN normy, UIC vyhlášky, ERA technické dokumenty. 
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Stav implementácie: ustanovenia LOC&PAS a WAG TSI sa uplatnia pri modernizácii a 

nákupe vozidiel. 

 

TSI LOC&PAS - ROZHODNUTIE KOMISIE 2011/291/EÚ 

Pripravované zmeny TSI LOC&PAS:  

 rozšírenie rozsahu na celý európsky železničný systém – systém – uplatňuje sa na  konvenčný 

a vysokorýchlostný železničný systém,  

 rozšírenie platnosti o široký rozchod 1520 mm, 1524 mm, 1600 and 1668 mm, 

 zmena ustanovení, definícií, príloh, odkazov. 

 

TSI LOC&PAS a WAG  



Stav implementácie:  

 ustanovenia TSI CCS sa uplatňujú na modernizovaných železničných tratiach v správe ŽSR,  

 železničné trate sa vybavia zariadením ERTMS/ETCS nasledovne: 
 

Rozhodnutím Komisie určené vybavenie ERTMS koridoru E: 

 št. hr. CZ/SK – Kúty – Bratislava – Rusovce – št. hr. SK/HU do konca roka 2015, 

 Bratislava – N. Zámky – Štúrovo – št. hr. SR/HU do konca roka  2020, 

 N. Zámky – Komárno – št. hr. SR/HU do konca roka 2020, 

 uzol nákladnej dopravy Bratislava do konca roka 2015. 

 

 

 

TSI CCS - ROZHODNUTIE KOMISIE 2012/88/EÚ 
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Systém ETCS L2 bude implementovaný na  

 Koridor IV: št. hr. CZ/SK – Kúty – Bratislava – 

Nové Zámky – Štúrovo – št. hr. SK/HU, 

 Koridor V: Žilina – Košice – Čierna nad Tisou, 

 Koridor VI: Žilina – Čadca – št. hr. Sk/CZ. 

 

 

Systém ETCS L1 – SRS verzia 2.2.2 Bratislava Rača – Nové Mesto nad Váhom 
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 GSM-R: 

 systém GSM-R zrealizovaný na úseku Devínska Nová Ves – Nové Zámky 

 systém GSM-R bude slúžiť ako:  

 - dátový kanál na prenos dát a informácií medzi traťovou a vozidlovou časťou systému 

ETCS L 2, 

 - komunikačný kanál na zabezpečenie obslužnosti trate (výpravca - rušňovodič, výpravca – 

udržujúci zamestnanci, zamestnanci pracujúci pozdĺž tratí, riadiaci personál, ŽST, depá 

atď...) 

 

TSI CCS - ROZHODNUTIE KOMISIE 2012/88/EÚ 



TSI ENE - ROZHODNUTIE KOMISIE 2011/274/EÚ 
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Stav implementácie:  

 trakčné vedenie je projektované na max. traťovú rýchlosť 200 km/h, 

 postupné prepájanie sústavy 3kV na cieľovú jednofázovú trakčnú sústavu 25 kV 50Hz na 

modernizovanej trati Bratislava – Nové Mesto nad Váhom – Púchov (do konca roka 2015), 

 geometria trolejového vedenia na modernizovaných tratiach je konštrukčne riešená na použitie oboch 

zberačov s dĺžkou 1600 mm a 1950 mm. 

Pripravované zmeny TSI ENE: 

 rozsah pôsobnosti TSI ENE sa rozširuje na celý európsky 

železničný systém (vysokorýchlostné trate TEN, konvenčné 

trate TEN, široký rozchod 1520 mm a na ostatné trate 

železničného systému), 

 cieľ je elektrifikovaná sieť schopná vyhovieť obom šírkam 

zberačov, a to 1600 a 1950 mm,  

 zmena súvisiacich noriem EN 50367, EN 50388, EN 50149, 

EN 50317, EN 50122-1. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Pantograf_2.jpg
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TSI INF 

TSI INF – ROZHODNUTIE KOMISIE č. 2011/275/EÚ 
 

Stav implementácie – implementované, resp. priebežne sa implementuje (napr. návrh 

novelizácie STN 73 6360-1, -2). Vo všeobecnosti v čase nadobudnutia platnosti TSI nebol 

zjavný/zásadný rozpor medzi požiadavkami TSI a požiadavkami v rámci ŽSR. 
  

Pripravované zmeny TSI INF: 

 rozšírenie pôsobnosti na celý európsky železničný systém, 

 stanovuje požiadavky spoločne pre vysokorýchlostný a konvenčný železničný systém, 

 zmena kategórií tratí pre osobnú a nákladnú dopravu v závislosti od výkonnostných 

parametrov – zaujímavosťou je rozmedzie dĺžky nákladných vlakov (od – do), ktorý podľa 

nášho názoru neprispieva interoperabilite, 

 na rozdiel od súčasnosti TSI nestanovuje, ktorá kategória trate má byť použitá - výber 

kategórie je v právomoci členského štátu, 

 definuje požiadavky aj pre široké rozchody 1520, 1600 a 1668 mm, 

 konkrétne stanovenie min. dĺžok nástupíšť v závislosti od kategórie trate, 

 presun problematiky výšky nástupišťa, vzdialenosti hrany nástupišťa od osi koľaje a 

geometrickej polohy koľaje z TSI PRM do tejto TSI, 

 stanovenie konkrétnych požiadaviek na kontrolu ekvivalentnej kužeľovitosti v prevádzke, 

 pripravované zmeny nebudú mať podstatný vplyv na prebiehajúcu modernizáciu žel. tratí, 
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TSI INF 

 ŽSR cestou MDVRR SR požiadalo o 16 špecifických prípadov (najmä rozchod 1520 mm), a 

to napríklad: 

 v prípade rozchodu 1520 mm zaťaženie na nápravu 24,5t a dĺžka (nákladného) vlaku 

650-1050 m, 

 zmena dĺžok medzipriamej medzi oblúkmi opačných smerov s malými polomermi 

(rozchod 1435 a 1520 mm), 

 menšie hodnoty polomerov zakružovacích oblúkov lomov sklonov (hlavne rozchod 1520 

mm), 

 vyššia hodnota nedostatku prevýšenia v prípade rozchodu 1520 mm (z 115 na 137 mm), 

 v prípade rozchodu 1520 mm iné hodnoty medzných prevádzkových odchýlok v 

rozchode koľaje, iné limitné hodnoty vo výhybkách, 

 požiadavka na neuplatňovanie požiadavky na meranie ekvivalentnej kužeľovitosti v 

prevádzke, a to do zaobstarania príslušného meracieho prostriedku – dočasný špecifický 

prípad do roku 2020. 

 

 



Výkonnostné parametre pre osobnú dopravu 

Kategória trate Obrys vozidla Zaťaženie na 
nápravu [t] 

Traťová rýchlosť 
[km/h] 

Užitočná dĺžka 
nástupišťa [m] 

P1 GC 17 250-350 400 

P2 GB 20 200-250 200-400 

P3 DE3 22,5 120-200 200-400 

P4 GB 22,5 160  120-200 !!! 200-400 

P5 GA 20 80-120 50-200 

P6 G1 12 n.a. n.a. 

P1520 S 22,5 80-160 35-400 

P1600 IRL1 22,5 80-160 75-240 

Výkonnostné parametre pre nákladnú dopravu 

Kategória trate Obrys vozidla Zaťaženie na 
nápravu [t] 

Traťová rýchlosť 
[km/h] 

Dĺžka vlaku [m] 

F1 GC 22,5 100-120 740-1050 

F2 GB 22,5 100-120 600-1050 

F3 GA 20 60-100 500-1050 

F4 G1 18 n.a. n.a. 

F1520 S 25 50-120 1050 

F1600 IRL1 22,5 50-100 150-450 
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TSI INF 



 

Stav implementácie – prebieha postupná implementácia do IRA ŽSR vzhľadom na hlavne 

projekčné požiadavky, požiadavky sa však aplikujú aj nezávisle od tejto implementácie. 
 

Pripravované zmeny TSI PRM: 

 rozšírenie pôsobnosti na celý európsky železničný systém, 

 vyňatie časti podrobnejších technických požiadaviek do noriem,  

 úpravy niektorých technických parametrov  

    (napr. zväčšenie šírky dverí...), 

 bližšie špecifikovanie úrovňových priechodov – podmienky použitia, 

 povinnosť vypracovať „súpis majetku“ s cieľom identifikovať prekážky na existujúcej 

infraštruktúre   

 povinnosť členskému štátu vypracovať/zaviesť národný implementačný plán s cieľom 

odstrániť identifikované prekážky tento plán sa predloží Komisii najneskôr do 24 mesiacov 

od uplatňovania tejto TSI; uplatňovanie tohto plánu, resp. všeobecne TSI PRM bude sledovať 

orgán na tento účel zriadený Európskou Komisiou,  

 konkrétne požaduje plný súlad s touto TSI v prípade spolufinancovania z prostriedkov EÚ. 
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TSI PRM – ROZHODNUTIE KOMISIE č. 2008/164/ES 
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TSI SRT – ROZHODNUTIE KOMISIE č. 2008/163/ES 
 

Stav implementácie – priebežne implementované do IRA ŽSR (prevádzkové/správcovské 

požiadavky napr. v rámci TS 6 Správa a údržba tunelov).  Projekčné požiadavky budú 

súčasťou pripravovanej STN 73 7508. Prebieha aplikácia v rámci tunela „Turecký vrch“ – v 

súčasnosti vypracovanie núdzového plánu tunela. 
 

Pripravované zmeny TSI PRM: 

 rozšírenie pôsobnosti na celý európsky  

 železničný systém, 

 určité zmeny parametrov nie zásadného  

 charakteru (napr. šírka chodníka...), 

 zavádza požiadavky na „hasiace body“ v rámci 

  tunela, 

 v prípade obnovy alebo modernizácie rozhoduje  

 o požiadavkách TSI, ktoré sa majú uplatniť,  

 členský štát (v súčasnosti vymedzené, aké  

 konkrétne požiadavky TSI majú byť splnené). 
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Ďakujem za pozornosť 

 

TSI a ich súčasný vývoj 


