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Základné pojmy

Vlak je zostavená a spojená skupina dráhových vozidiel dopravovaná aspoň  
jedným hnacím dráhovým vozidlom, samostatné dráhové vozidlo alebo traťový  
stroj s vlastným pohonom, označená predpísanými návesťami, sprevádzaná  
vlakovým personálom a idúca podľa cestovného poriadku, alebo pokynu  
spôsobilej osoby riadiacej dopravu na dráhe.

Vlaky podľa druhu:
• vlaky osobnej dopravy - zabezpečujú dopravu cestujúcich, batožín, spešnín a  

pošty
• vlaky nákladnej dopravy - určené predovšetkým na prepravu tovaru
• vlaky osobitného určenia

Vlaky podľa pravidelnosti:
• pravidelné - vlaky idúce podľa grafikonu vlakovej dopravy počas obdobia  

najmenej dvoch mesiacov, minimálne raz týždenne v určený deň
• mimoriadne - vlaky, ktoré nespĺňajú podmienku pravidelného vlaku



Druhy vlakov osobnej dopravy
• Expresný vlak (Ex) – vlak najvyššej kvality, spájajúci  

významné miesta regiónov a štátov na veľké vzdialenosti
• Rýchlik (R) - vlak na rýchlu prepravu na väčšie vzdialenosti,  

zastavuje spravidla len v dôležitých staniciach
• Osobný vlak (Os) - vlak, ktorý zabezpečuje prepravu

spravidla do všetkých staníc a zastávok prechádzanej trate
• Súpravový vlak (Sv) - vlak zabezpečujúci premiestnenie  

súprav vozidiel osobnej dopravy

Prepravný druh Druh vlaku podľa Z 1

SC, railjet, rjx, EC, EN, IC, RJ Ex

RR, ER R

REX, Zr Os

Sv Sv



Druhy vlakov nákladnej dopravy
• Expresný nákladný vlak (Nex) - vlak s vyššou úsekovou  

rýchlosťou určený na dopravovanie mimoriadne dôležitej  
záťaže

• Priebežný nákladný vlak (Pn) - vlak určený na  
dopravovanie záťaže medzi vlakotvornými stanicami resp.  
medzi miestami hromadnej nakládky a vykládky

• Manipulačný vlak (Mn) - vlak určený na obsluhu  
medziľahlých staníc a nákladísk

• Vlečkový vlak (Vleč) - vlak určený výhradne na obsluhu  
vlečiek a nákladísk



Vlaky osobitného určenia

• Rušňový vlak (Rv) - HDV alebo skupina HDV idúcich ako  
vlak (ak nejde o súpravový vlak)

• Služobný vlak (Služ) - vlak zavedený pre potreby ŽSR ako  
manažéra infraštruktúry



Špecifické rozlíšenie vlakov

• Rušiaci vlak - vlak, ktorého jazda vylučuje alebo narúša  
pravidelnú jazdu iného vlaku

• Vlak podľa potreby - vlak s cestovným poriadkom
obsiahnutým v GVD, jazdiaci len v prípade potreby

• Osobitný vlak - vlak, ktorého cestovný poriadok nie je  
obsiahnutý v GVD; jeho účelom je uspokojenie požiadavky,  
ktorá spravidla nebola známa pri tvorbe GVD

• Násled vlaku je vlak, ktorý sa riadi vždy cestovným  
poriadkom kmeňového vlaku



Číslovanie vlakov
• vlaky zapracované do GVD sa označujú jedno- až

päťmiestnymi číslami (v súlade s príslušnými vyhláškami UIC)

Vlaky Vyhradené čísla
osobnej dopravy 1 až 29999
osobitné - osobnej aj  
nákladnej dopravy

30000 až 39999

nákladnej dopravy 40000 až 69999 a
80000 až 89999

osobitného určenia 70000 až 79999 a
90000 až 99999



Číslovanie vlakov osobnej dopravy
1 – 499 Ex a R vlaky medzinárodnej dopravy,

okrem mimoriadnych vlakov
500 – 599 Ex vlaky vnútroštátnej dopravy

600 – 999 R vlaky vnútroštátnej dopravy
1000 – 1499 Ex a R vlaky medzinárodnej dopravy - sezónne,  

mimoriadne alebo vedené len v niektoré dni
1500 – 1699 Ex, a R vlaky vnútroštátnej dopravy - sezónne  

alebo vedené len v niektoré dni
1700 – 1999 Os (Zr) vlaky vnútroštátnej dopravy (vrátane

sezónnych, mimoriadnych a vedených len v niektoré dni)
2000 – 9999 Os vlaky, vlaky osobitného určenia  

predvídané pri zostave GVD

10000 – 11999 vlaky osobitného určenia predvídané pri zostave GVD

12000 – 29999 ostatné vlaky vnútroštátnej osobnej dopravy



Číslovanie vlakov nákladnej  
dopravy
40000 - 49999 medzištátne vlaky Nex, Pn

50000 - 59999 vnútroštátne ucelené vlaky Nex, Pn

60000 - 69999 vnútroštátne relačné vlaky Pn

80000 - 89999 vlaky miestnej obsluhy Mn, Vleč



Číslovanie vlakov nákladnej  
dopravy
Medzinárodné nákladné vlaky 40000 – 49999
• tisícová pozícia:

0-3 vlaky kombinovanej dopravy  
4, 5 relačné vlaky
6-9 ucelené vlaky



Číslovanie vlakov nákladnej  
dopravy
Vnútroštátne ucelené vlaky 50000 - 59999
• posledné dve číslice:

00-89
90-99

vlaky na prepravu tovaru a prázdnych vozňov  
nákladné expresné vlaky

• druhá číslica 0 - vlaky iných dopravcov ako ZSSK CARGO
• tretia číslica 0 - ponukové voľné trasy (iná číslica ako 0 je  

priradená najaktívnejším dopravcom)



Číslovanie vlakov nákladnej  
dopravy
Vnútroštátne relačné vlaky 60000 - 69999
• posledné dve číslice:

00-79
80-89
90-99

diaľkové vlaky
prestavné vlaky v rámci uzla
vlaky na dopravovanie previazaných vozňov

Vlaky miestnej obsluhy, príp. vlaky pre zvoz a rozvoz  
záťaže ucelených vlakov 80000 - 89999
• posledné dve číslice:

00-79
80-99

Mn vlaky  
vlečkové vlaky

• druhá číslica 0 - vlaky pre zvoz a rozvoz záťaže ucelených  
vlakov



Číslovanie vlakov osobitného  
určenia

70000 - 79999 rušňové vlaky Rv
• druhá číslica 0 - vlaky iných

dopravcov ako ZSSK CARGO
• tretia číslica 9 - voľné trasy

90000 - 99999 služobné vlaky Služ



Číslovanie vlakov nákladnej  
dopravy
Vnútroštátne nákladné vlaky (51000 - 89999):
• tisícová pozícia

1, 2 - východiskové vlaky z oblasti Košice  
3, 4 - východiskové vlaky z oblasti Zvolen  
5, 6 - východiskové vlaky z oblasti Žilina  
7, 8 - východiskové vlaky z oblasti Trnava

• stovková pozícia
1, 2 - vlaky končiace v oblasti Košice  
3, 4 - vlaky končiace v oblasti Zvolen  
5, 6 - vlaky končiace v oblasti Žilina  
7, 8 - vlaky končiace v oblasti Trnava
9 - rezerva



Pojmová základňa
• Prevádzkovanie dráhy sú činnosti, ktorými sa zabezpečuje a  

obsluhuje dráha a organizuje doprava na dráhe.
• Prevádzkovateľ dráhy je právnická alebo fyzická osoba,  

ktorá spĺňa podmienky na prevádzkovanie dráhy stanovené  
zákonom.

• Prevádzkovanie dopravy na dráhe je stanovenie spôsobu a
podmienok na organizovanie prepravy osôb, zvierat a vecí.

• Prevádzkovateľ dopravy na dráhe (dopravca) je právnická  
alebo fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky na  
prevádzkovanie dopravy na dráhe stanovené zákonom.

• Dopravná činnosť je súhrn pracovných postupov  
zabezpečujúcich prevádzkovanie dráhy a dopravy na dráhe  
podľa platných prevádzkových predpisov a technologických  
postupov prevádzkovateľa dráhy a dopravcu.



• Železničná sieť – organický súhrn jednotlivých železničných  
tratí na územnom celku.

• Dopravný smer – časť železničnej siete s určeným počtom  
vlakotvorných staníc, pre ktorý sa rieši plán vlakotvorby.

• Traťový úsek – určitá časť dopravného smeru, t. j. časť
železničnej siete.

• Medziľahlá stanica – každá stanica s výpravným  
oprávnením pre vozňové zásielky s výnimkou vlakotvorných  
staníc.

• Úseková stanica – stanica ohraničujúca dispečerský okruh.
• Vlakotvorná stanica – stanica určená plánom vlakotvorby  

na zostavovanie nákladných vlakov.
• Prvá (posledná) vlakotvorná stanica – prvá (posledná)  

vlakotvorná stanica počas jazdy vozňa dopravovaného podľa  
smerovania z odosielacej stanice do stanice určenia.

• Zriaďovacia stanica – vlakotvorná stanica so špeciálnym  
vybavením na rozraďovanie a zostavovanie súprav vozidiel.

• Atrakčný obvod prvej (poslednej) vlakotvornej stanice –
stanice odosielacie (určenia), ktoré majú spoločnú prvú  
(poslednú) zriaďovaciu stanicu.



• Východisková stanica – stanica, v ktorej vlak po svojom  
vzniku začína svoju jazdu.

• Začiatočná stanica vlaku – stanica, z ktorej má vlak určené  
svoje číslo.

• Nácestná stanica vlaku – každá stanica medzi
východiskovou a cieľovou stanicou vlaku.

• Konečná stanica vlaku – stanica, do ktorej má vlak  
doterajšie číslo, ktoré mal zo svojej začiatočnej stanice.

• Cieľová stanica vlaku – stanica, v ktorej podľa určenia vlak
zaniká.

• Stanica rozptylu – cieľová stanica rozptylového vlaku.
• Prepravný prúd – počet premiestňovaných čistých ton

zásielok medzi dvomi stanicami za určitú časovú jednotku.
• Záťažový prúd – počet premiestňovaných hrubých ton  

zásielok medzi dvomi stanicami za určitú časovú jednotku.
• Vozňový prúd – počet vozňov alebo vozňových jednotiek  

medzi dvomi stanicami za určitú časovú jednotku.
• Vlakový prúd – počet vlakov, ktoré prejdú na určitej trati

určitým smerom za určitú časovú jednotku.



• Diaľkový vozňový prúd – taký vozňový prúd, ktorý nie je
určený pre susednú vlakotvornú stanicu.

• Úsekový vozňový prúd – počet vozňov alebo vozňových  
jednotiek medzi dvomi susednými vlakotvornými stanicami.  
Matica vozňových prúdov – súhrnné vyjadrenie príslušných  
vozňových prúdov medzi jednotlivými stanicami.

• Diagram vozňových prúdov – grafické znázornenie  
vozňových prúdov medzi jednotlivými vlakotvornými  
stanicami.

• Dopravná relácia – smerovo vyjadrený vzťah pre spoločne  
dopravované vozidlá z východiskovej stanice do cieľovej  
stanice.

• Smerovacia cesta – predpísaný smer, ktorým sa dopravujú
vozidlá z východiskovej stanice do cieľovej stanice.

• Východiskový vlak – vlak, ktorý bol v danej stanici  
zostavený a začína svoju jazdu.

• Končiaci vlak – vlak, ktorý v danej stanici končí svoju jazdu.
• Cieľový vlak – končiaci vlak, ktorého vozidlá budú rozradené,  

príp. pristavené na vykládku alebo nakládku.



• Tranzitný vlak bez spracovania – tranzitný vlak, ktorý vo  
vlakotvornej stanici zastavuje spravidla len na výmenu  
vlakových náležitostí, príp. technickej alebo prepravnej obsluhy.

• Tranzitný vlak so spracovaním – tranzitný vlak, ktorý vo
vlakotvornej stanici odstavuje alebo priberá vozne.

• Skupinový vlak – vlak zostavený z niekoľkých skupín vozidiel  
(relácií).

• Priamy vlak – nákladný vlak s rovnakou odosielacou a  
východiskovou stanicou a rovnakou cieľovou stanicou, ktorá je  
stanicou určenia; vlak musí prejsť aspoň jednou vlakotvornou  
stanicou bez spracovania.

• Rozptylový vlak – nákladný vlak s rovnakou východiskovou a  
odosielacou stanicou, určený do stanice rozptylu; vlak musí  
prejsť aspoň jednou vlakotvornou stanicou bez spracovania.

• Stupňovitý vlak – nákladný vlak tvorený vozidlami z rôznych  
východiskových staníc, ktoré sú na určitej časti dopravného  
smeru dopravované spoločne do rovnakej cieľovej stanice alebo  
rozptylovej stanice; vlak musí prejsť aspoň jednou vlakotvornou  
stanicou bez spracovania.

• Odosielateľský vlak – priamy vlak, ktorý si dohodol odosielateľ  
s dopravcom.



Traťový úsek  
prvej vlakotvornej
stanice

Traťový úsek  
poslednej
vlakotvornej stanice

Dopravná cesta

Dopravný smer

Atrakčný obvod prvej vlakotvornej  
stanice

Atrakčný obvod poslednej vlakotvornej  
stanice

odosielacia stanica

stanica určenia

vlakotvorná stanica

prvá vlakotvorná stanica

posledná vlakotvorná stanica



Právne normy v železničnej  
doprave

Právne normy EÚ
• Smernice
• Nariadenia
Právne normy SR
• Ústava SR
• Normy STN
• Zákony
• Vyhlášky



Právne normy v železničnej  
doprave

• „Prvý železničný balík“ – obsahuje tri smernice, ktoré  
ukladajú oddelenie železnice od štátu, rozdelenie činností
v železničnej doprave na činnosti súvisiace s infraštruktúrou
a na činnosti s prevádzkovaním dopravy na dráhe,  
regulovanie infraštruktúry a licencovania železničných  
podnikov.

• „Druhý železničný balík“ – cieľom je vytvorenie právne  
a technicky integrovanej európskej železnice.

• „Tretí železničný balík“ – predpokladá opatrenia na otvorenie  
služieb v medzinárodnej osobnej doprave voľnej súťaži v EÚ.

• “Štvrtý železničný balík“ s cieľom zvýšiť kvalitu a
efektívnosť služieb železničnej dopravy, a to prostredníctvom  
odstránenia zostávajúcich prekážok na trhu.



Právne normy v železničnej  
doprave

• Zákon NR SR č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov

• Zákon NR SR č. 514/2009 o doprave na dráhach
• Zákon NR SR č. 258/1993 Z.z. o Železniciach Slovenskej

republiky v znení neskorších predpisov,
• Vyhláška MDPT SR č. 350/2010 o stavebnom a 

technickom poriadku dráh,
• Vyhláška MDPT SR č. 351/2010 o dopravnom

poriadku dráh,
• Výnos č. 3/2010 ÚRŽD o určení úhrad za prístup

k železničnej infraštruktúre



Medzinárodné organizácie  v 
železničnej doprave

• Medzinárodná únia železníc (UIC) so sídlom v Paríži, zal.  
1922, je najväčšou celosvetovou železničnou organizáciou -
171 členov, pripravuje vyhlásenia a spoločné dokumenty na  
zvýšenie významu železničnej dopravy.

• Organizácia pre spoluprácu železníc (OSŽD) so sídlom vo  
Varšave, zal. v roku 1956, zabezpečuje unifikáciu predpisov  
a ustanovení upravujúcich železničnú prevádzku v oblasti jej  
pôsobenia.

• Spoločenstvo európskych železničných podnikov
a manažérov infraštruktúry (CER) so sídlom v Bruseli, je  
hlavný riadiaci orgán železničných podnikov a železničnej  
infraštruktúry, vytvára podmienky pre súčinnosť železníc pri  
vypracovávaní európskej legislatívy, združuje 54 členov.



Medzinárodné organizácie  v 
železničnej doprave

• Medzinárodný železničný dopravný výbor (CIT) – sídli v  
Berne, združuje cca 300 železničných dopravných  
spoločností, manažérov infraštruktúry, ako aj lodných
a cestných dopravných spoločností, hlavnou oblasťou jeho
pôsobenia je železničná prepravná legislatíva.

• RailNetEurope (RNE) – združuje európskych manažérov  
infraštruktúry pre uľahčenie medzinárodnej dopravy na  
európskej infraštruktúre, koordinuje spoločné podmienky z  
pohľadu železničnej infraštruktúry, zameriava sa na výrobný  
proces na infraštruktúre.

• Forum Train Europe (FTE) – združuje železničné podniky,  
zabezpečuje koordináciu prípravy cestovných poriadkov
v celoeurópskom kontexte, najmä pri spoločnom postupe voči  
manažéeom infraštruktúry, sídli v Berne.



Medzinárodné organizácie  v 
železničnej doprave

• Železničná agentúra Európskej únie (EU Agency for
Railways - ERA) – vznik v roku 2004,  sídli vo Francúzsku, 
napomáha integrácii európskych  železničných systémov 
prostredníctvom zvyšovania  bezpečnosti vlakovej dopravy a 
zabezpečenia interoperability.



Železničná spoločnosť, a.s.

Organizačné zmeny v minulosti
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Subjekty na železničnom trhu v SR



Štátni železniční dopravcovia

• Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. – osobná doprava  
na celoštátnych a regionálnych dráhach ŽSR

• Železničná spoločnosť Cargo Slovakia (ZSSK CARGO) –
nákladná doprava na celoštátnych a regionálnych dráhach
ŽSR



Niektoré licencované žel.  
podniky na ŽSR (pozri www.zsr.sk)

• U. S. Steel Košice, s. r. o. - prevádzkovanie nákladnej  
dopravy na dráhe v správe ŽSR

• LTE Logistik a Transport Slovakia - prevádzkovanie  
nákladnej dopravy a verejnej osobnej dopravy

• Loko Trans, a.s. má uzavretú zmluvu na prevádzkovanie  
dopravy na celoštátnych a regionálnych dráhach ŽSR.

• LOKO RAIL, a.s. - prevádzkovanie nepravidelnej nákladnej  
dráhovej dopravy za účelom prepravy nákladu v nákladnej  
doprave na celoštátnych a regionálnych dráhach ŽSR

• METRANS Rail s.r.o. - prevádzkovanie dráhovej dopravy na  
dráhach ŽSR vrátane pohraničných úsekov



Niektoré licencované žel.  
podniky na ŽSR (pozri www.zsr.sk)

• Express Rail, s.r.o. - prevádzkovanie dráhovej dopravy na  
celoštátnych a regionálnych dráhach ŽSR vrátane  
pohraničných úsekov.

• PKP CARGO S.A. - prevádzkovanie dopravy na železničných  
dráhach ŽSR

• Retrack Slovakia s. r. o. - prevádzkovanie dopravy na 
železničných  dráhach ŽSR

• Rail Cargo Carrier - Slovakia s.r.o. - prevádzkovanie 
nákladnej dopravy na železničných  dráhach ŽSR

• BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s. -
prevádzkovanie nákladnej dopravy na železničných  
dráhach ŽSR



Niektoré licencované žel.  
podniky na ŽSR (pozri www.zsr.sk)

• RegioJet, a.s. - prevádzkovanie dopravy na železničných  
dráhach ŽSR

• GJW Praha, spol. s. r. o. - prevádzkovanie nepravidelnej 
neverejnej  nákladnej dráhovej dopravy za účelom 
prepravy nákladu  v nákladnej doprave na dráhach ŽSR.

• Elektrizace železnic Praha a.s. - prevádzkovanie 
nepravidelnej  neverejnej dráhovej dopravy za účelom prepravy 
vecí na  celoštátnych a regionálnych dráhach ŽSR



Niektoré licencované žel.  
podniky na ŽSR (pozri www.zsr.sk)

• TSS Bratislava - prevádzkovanie nepravidelnej neverejnej  
nákladnej dopravy na celoštátnych dráhach

• Železničné stavby, a.s. Košice - prevádzkovanie  
nepravidelnej a neverejnej nákladnej dopravy za účelom  
prepravy vecí, technologických strojov a zariadení.... na  
celoštátnych dráhach

• HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká – prevádzkovanie  
neverejnej nákladnej dráhovej dopravy na ŽSR



Vybrané predpisy ŽSR
Predpis Názov predpisu Účinnosť Posledná zmena

D 2/81 Doprava služobných vozidiel podľa typov 01.10.1982
3/15.07.2005
Doč. podm. pre dopr. trať.  
strojov (č.j. 660/92-13/5)

D 24 Predpis pre zisťovanie priepustnosti  
železničných tratí 01.10.1965 1/30.09.1975

D 33 Predpis o vojenskej preprave po železnici 01.05.1992

D 33 - Príloha 1
Technické hľadiská prepravy vojenského
materiálu po železnici
(NATO dokument A MovP-4)

01.03.2007

D 33 - Príloha  
13

Tarifné sadzby a sumy pre výpočet cestovného  
a dovozného 01.01.2009

D 33/3 Smernice pre prepravu vojenských zásielok
s PNM 01.06.1986

D 33/4 Smernice o preprave vojenských transportov
FMZO/HTS po železnici 01.01.1987

D 33/5
Smernice pre výkon instradačnej služby pri
zabezpečovaní vojenských prepráv po  
železnici

01.01.1985

D 47
Predpis pre výkon dopravnej služby
na dispečerizovanej trati Nové Mesto nad
Váhom - Myjava  
(okrem čl. 1 až 90)

16.05.1995 1/01.01.1996

D 47a

Predpis pre výkon dopravnej služby
na dispečerizovanej trati Nové Mesto nad
Váhom - Myjava Výňatok pre vlakový personál,
vedúceho drobného vozidla a pracovníkovTS  
(okrem čl. 1 až 90)

16.05.1995 1/01.01.1996

D 180 Rozdiely v ustanoveniach prevádzkových  
predpisov medzi ŽSR a ČD 01.07.2002

Nariadenie generálneho riaditeľa  
ŽSR č. 18/2009 o platnosti predpisu  
ŽSR D 180 „Rozdiely
v ustanoveniach prevádzkových  
predpisov medzi ŽSR a ČD“



Vybrané predpisy ŽSR
Predpis Názov predpisu Účinnosť Posledná zmena
D 101/T 101 Obsluha staničných zabezpečovacích

zariadení 01.04.1993 4/01.07.2009

D 102/T 102 Obsluha traťových zabezpečovacích  
zariadení 01.04.1993 1/ 20.11.2006

D 106/T 106 Obsluha priecestných zabezpečovacích
zariadení 01.07.1984 2/20.11.2006

D 110/T 110 Obsluha spádoviskových zabezpečovacích  
zariadení 01.04.1993

DP 1 Stanovenie prevádzkových intervalov  
a následných medzičasov 10.12.2017 A-1/25.03.2019

DP 2 Prevádzkový informačný systém 01.01.2019
DP 3 Operatívne riadenie dopravy na ŽSR 01.07.2019
DP 4 Výluková činnosť ŽSR 09.12.2018

DP 5 Pravidlá pre vypracovanie prevádzkových  
poriadkov 01.03.2019

DP 6 Tvorba tabuliek traťových pomerov 01.01.2019
DP 7 Dopravné body železničnej siete SR 10.12.2017 7/02.09.2019
DP 8 Tvorba pomôcok grafikonu vlakovej dopravy 09.12.2018

DP 9 Kontrola prevádzkovania dráhy a riadenia
dopravy na dráhe ŽSR 01.01.2019

DP 11 Kategorizácia a sledovanie výkonov  
železničných staníc 01.01.2019

DP 12 Analýza vlakovej dopravy a výpočet plnenia
GVD 01.01.2019



Vybrané predpisy ŽSR
Predpis Názov predpisu Účinnosť Posledná zmena

E 2 Pravidlá montáže, obsluhy a údržby  
zariadení na elektrický ohrev výhybiek 01.01.2007 1/01.07.2012

E 3 Pravidlá pre prevádzku a údržbu trakčných  
napájacích a spínacích staníc ŽSR 01.01.2009 3/01.01.2018

E 4
Pravidlá prevádzky náhradných zdrojov
elektriny v evidenčnom stave odvetvia
elektrotechniky OR ŽSR

01.01.2007 1/01.01.2012

E 6 Pravidlá činnosti riadiaceho strediska  
elektrotechniky 01.01.2019

E 7
Pravidlá prevádzky a údržby elektrických
predkurovacích zariadení (EPZ) vlakových
súprav

01.01.2007 2/01.01.2012

E 8
Pravidlá prevádzky, obsluhy a údržby
zariadení na napájanie zabezpečovacieho  
zariadenia

01.01.2007 1/01.07.2018

E 10 Pravidlá pre prevádzku, obsluhu a údržbu  
trakčného vedenia 01.01.2009 2/01.01.2018

E 11
Pravidlá prevádzky, obsluhy a údržby
osvetlenia vonkajších železničných  
priestranstiev

01.01.2007 3/01.07.2017

E 12 Pravidlá prevádzky meracích káblových  
vozidiel 01.01.2009 1/01.01.2019



Vybrané predpisy ŽSR
Predpis Názov predpisu Účinnosť Posledná zmena

O 23 Doprava a preprava vybraných rádioaktívnych  
materiálov po tratiach ŽSR 01.05.2014

Ok 3 Označovanie zamestnancov ŽSR 01.07.2011 2/ 01.02.2017
Ok 4 Rekondičné pobyty 01.05.2012 3/01.02.2019
Ok 5 Predpis pre poskytovanie umývacích a čistiacich  

prostriedkov zamestnancom ŽSR 01.01.1998

Ok 12
Predpis na priznávanie cestovných výhod
zamestnancom ŽSR pri ich súkromnýchcestách  
do zahraničia

01.01.1995 1/ 01.01.1996

Op 4 Organizácia údržby oznamovacích  
a zabezpečovacích zariadení 01.01.2012

Op 10 Tvorba predpisov ŽSR 01.06.2019
Op 11 Určené technické zariadenia, určené činnosti

a činnosti na určených technických zariadeniach 01.03.2011

Op 12

Metrologický poriadok ŽSR
Pokyny pre spoluprácu s kalibračným
laboratóriom dĺžky, tlaku a teploty
Pokyny pre spoluprácu s kalibračným
laboratóriom pre kalibráciu koľajových rozchodiek
a meradiel rozkolesia. Poykyny pre spoluprácu  
s kalibračným laboratóriom elektrickýchveličín

01.01.2014

Op 13 Defektoskopická služba ŽSR 01.07.2010 1/01.10.2013
Op 15 Riadenie dopravných prostriedkov - cestné  

vozidlá 01.03.2016

Op 16/41
Smernice o bezpečnosti a ochrane zdraviapri
práci na železničných oznamovacích vedeniach,
ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových  
vedení

01.07.1988

Op 17 Železničná prevádzka v zimných podmienkach 01.08.2012 A1/13.08.2019
Op 18 Kontrola vegetácie v obvode dráhy ŽSR 01.11.2013
Op 19 Ochrana životného prostredia v podmienkach  

ŽSR 15.01.2014 2/01.10.2018



Predpis Názov predpisu Účinnosť Posledná zmena

16/83-PMR Preukazy oprávnenosti k činnosti na elektrických  
zariadeniach a v jeho blízkosti 01.08.1984 VD 10/1984

5/84-PMR
Smernice pre úpravu zapojení staničných
zabezpečovacích zariadení na obmedzenie
výskytu predčasných zmien návestných znakov

01.10.1984

1/85-PMR
Smernice pre úpravu zabezpečovacích zariadení
na neelektrifikovaných tratiach pri ústrednom  
zásobovaní vozňov elektrickou energiou

01.01.1986

7/85-PMR
Smernice pre úpravy svetelných priecestných
zabezpeč. zariadení na vedľajších tratiach  
na zamedzenie strát vlakového šuntu

01.08.1985

8/85-PMR Metodické pokyny pre stanovenie hluku  
zo železničnej prevádzky 01.01.1986

4/86-PMR
Dočasná smernica pre výkon ŠOTD nad
bezpečnosťou prevádzky zdvíhacích vozidiel  
pre manipuláciu s kontajnermi ISO r.1

04.04.1986 VD 7/1986

14/86-PMR Smernice pre meranie relé meracím stolomASC  
80-102 01.01.1987

17/86-PMR
Smernica FMD pre zabezpečenie dráhových
podzemných silnoprúdových káblových vedení  
a ich súčastí před poškodením cudzímizásahmi

01.01.1989 VD 2-3/ 1988 a 24-
25-26/ 1988

20/86-PMR

Smernice pre ochranu oznam. káblov pred
nebezpečnými indukčnými a koróznymi vplyvmi
v stykových pásmach dvoch trakčných prúdových
sústav na miestach js trakč. prúd.sústavy
a silového trojfázového vedenia

01.06.1987 VD 9/1987

PMR 1/300/94 Cykly údržby zabezpečovacích zariadení 01.04.1994

4/95-PMR Rádiový prevádzkový poriadok trate Žilina -
Bratislava 01.07.1995

1/96-PMR Údržba zariadenia pre samovratnú činnosť
výmen 01.04.1996

7/98-PMR Smernica na prevádzkovanie zariadení tepelnej  
techniky 01.07.1998

1/99-PMR Jazdy parných rušňov a iných historických  
a muzeálnych vozidiel na DC ŽSR 01.01.1999



Predpis Názov predpisu Účinnosť Posledná zmena

R 1 Vnútorný kontrolný systém, sťažnosti  
a petície v ŽSR 01.02.2013

R 2 Zabezpečenie interoperability na ŽSR 01.10.2010 5/01.10.2018

R 3
Riadenie bezpečnostných rizík
železničného systému v podmienkach  
ŽSR

21.05.2015 1/01.07.2016

S 3
Železničný zvršok (V platnosti ostáva
Príloha č. 41 Kategorizácia vyzískaného  
materiálu železničného zvršku)

01.09.1980 5/01.10.2007

S 3-3 Chyby koľajníc 01.01.2005 4/01.04.2012
S 3-6 Chyby betónových podvalov 01.07.2008

S 4
Železničný spodok (V platnosti ostáva
Príloha č. 4 Výpočet udržiavacích  
jednotiek železničného spodku)

01.01.1988 1/01.01.1990

S 5 Správa železničných mostných objektov 01.04.2009
S 7 Správa železničných budov 01.07.2008

S 8/2
Prevádzka motorových rušňov
v služobnom odvetví traťového  
hospodárstva

29.12.1987

S 8/23 Automatická strojná podbíjačka ASP400 01.01.1984

S 8/25
Automatické strojné podbíjačky
výhybkové PLASSER MAINLINER
UNIVERSAL 2W 75, PLASSERMATIC
07-275

01.01.1984

S 8/27 Smerovacie stroje PRM 1, PRM 3 01.01.1984

S 8/51 Pokladač koľajových polí PKP 25/20 01.07.1984



Predpis Názov predpisu Účinnosť Posledná zmena
Sei 2/110 Spracovanie miezd v programe TP 110 Mzdy a personalistika 01.01.1995
Sei 3/1 Inventarizácia majetku a záväzkov v ŽSR 01.01.2004 13/01.12.2013

Sei 4 Triedenie a odpisovanie dlhodobého hmotného  
a nehmotného majetku 01.07.2019

SR 11 (E)
Predpis pre plánovanie, realizáciu údržby a diagnostiky  
zariadení elektrotechniky
(Prílohy č. 1 a 2)

01.01.2013

SR 15 (V) Popis bŕzd železničných vozidiel 01.01.1984
SR 20/ 1 (M) Jednotná železničná mapa. Metodika plánovania. I. diel 01.07.1987
SR 20/ 3 (M) Metodika merania fotogrametrickým strojom FST-2 01.07.1981
SR 20/ 4 (M) Metodika kartografickej polygrafie pre JŽM 01.09.1980
SR 20/ 5 (M) Metodika merania fotogrametrickým strojom FS-3 01.01.1990

SR 20/10 (M) Jednotná železničná mapa - určenie súradníc a vyšok  
podrobných bodov 01.01.1987

SR 34 (E) Nastavovanie, prevádzka a údržba releových ochrán 01.01.1984

SR 36 (E) Výpočet a kontrola dovoleného tepelného a prúdového
zaťaženia vodičov a zostáv trolejového vedenia 01.08.2016

SR 52 (M) Asanácia havarijných zhoršení akosti vôd 01.09.1989

ŽSR SR 71 Číselníky vnútorných organizačných jednotiek ŽSR  
pre informačný systém 01.06.2016 4/01.01.2019

ŽSR SR 72 Zoznam vlakových úsekov 01.07.2011 2/01.04.2016
ŽSR SR 73 Rozšírená klasifikácia zamestnaní v pôsobnosti ŽSR 01.08.2003 12/01.05.2006
SR 79 (Sei) Klasifikácia výkonov a nákladov železničnej dopravy 01.06.2016 2/01.01.2018
SR 80 (Sei) Účtový rozvrh 01.01.2014 9/01.01.2019
SR 90 Výskumno-vývojová činnosť ŽSR. Metodický postup. 01.10.2003
SR 103-2 (TS) Pracovné postupy prác na železničnom zvršku 01.01.2016
SR 103-3 (TS) Výkresy materiálu pre železničný zvršok - koľaj 01.04.2014

SR 103-4 (TS) Meranie a vyhodnocovanie geometrickej polohy koľaje  
meracím vozňom ŽSR 01.09.2016

SR 103/5 (S) Meranie výhybiek 01.04.1988
SR 103/6 (S) Výkresy materiálov železničného zvršku - výhybky 01.04.1987
SR 103-7 (TS) Meranie a vyhodnocovanie geometrickej polohy koľaje  

rozchodu 1 435 mm a 1 520 mm meracím vozíkom KRAB 01.01.2017



Predpis Názov predpisu Účinnosť Posledná
zmena

SR 103-8 (S)
Všeobecné požiadavky na projektovanie, výstavbu,
opravu, údržbu a preberanie stavebných, opravných
a udržiavacích prác na konštrukcii pevnej jazdnej  
dráhy

01.07.2012

SR 103-9
(TS) Výpočet udržiavacích jednotiek železničnéhozvršku 01.07.2014
SR 103-11 Katalóg produktov železničných tratí a stavieb 01.01.2013
SR 103-13  
(S) Používanie vizuálnych metód na ŽSR 01.10.2013

SR 112 (T) Staničné zabezpečovacie zariadenie 01.04.1993

SR 115 (T)
Pokyny pre projektovanie triediacich zariadení
systému KOMPAS a navrhovanie technologických  
postupov úkonov staníc

01.02.1987

SR 130/4 Archívny poriadok pre ústredný archív a podnikové
technické archívy 01.03.1976

SR 301 (T) Počítač osí typu AZF 01.01.2000

SR 304 (T) Releový traťový blok ZG 62 01.01.2000

SR 305 (T) Elektromotorický prestavník S 700 - K 01.01.2000

SR 306 (T) Dispečerské stavadlo KGS 93 - S na trati Nové Mesto  
nad Váhom - Myjava 01.01.2000

SR 307 (T) ETCS (traťová časť) 01.01.2009

SR 1011 Postupy ŽSR pri obstarávaní tovarov, služieb  
a stavebných prác 14.10.2016 2/15.11.2018

SR 1014 Ceny za nájom pozemkov a nebytových priestorov
Železníc Slovenskej republiky 01.07.2009 4/15.01.2017

SR
1015 (VM)

Udržiavací poriadok historických koľajových vozidiel  
ŽSR 01.01.2014

SR
1016 (EE)

Predpis o vykonávaní revízií a kontrol elektrických
spotrebičov a elektrického ručného náradia 01.07.2015

SR 1028
Zásady hlásenia rozhlasom pre informovanie  
cestujúcich 07.03.2010



Predpis Názov predpisu Účinnosť Posledná  
zmena

TR 62 Sadzobník vlečkových poplatkov 01.01.2016
TS 3 Železničný zvršok 01.07.2012
TS 3-1 Práce na železničnom zvršku 01.01.2011
TS 3-2 Bezstyková koľaj 01.04.2019
TS 3-4 Nedeštruktívne skúšanie koľajníc 01.10.2013
TS 3-5 Zváranie koľajníc a súčastí železničného zvršku 01.01.2016
TS 3-8 Brúsenie, frézovanie, hobľovanie koľajníc a brúsenie  

pojazdných súčastí výhybiek 01.02.2018
TS 3-9 Železničný zvršok koľají rozchodu 1 520 mm 01.06.2018
TS 3-10 Železničný zvršok koľají rozchodu 760 mm

a 1 000 mm 01.06.2018
TS 4 Železničný spodok 01.07.2018
TS 6 Správa a údržba železničných tunelov 01.07.2012
TS 14 Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií 01.01.2012

TS 15
Zásady pre stavbu, rekonštrukciu a prevádzku
železničných mostov a tunelov z hľadiska ochrany  
pred koróziou bludnými prúdmi

01.01.2011

TS 103-10
Meranie a vyhodnocovanie geometrickej polohy
koľaje pre rozchod 1 000 mm meracím vozíkom  
KRAB

01.03.2019

V 4 Predpis o bezpečnostnom dozore na parné kotle  
(generátory) a tlakové nádoby na železnici 01.01.1965 1/01.05.1968

V 7 Trakčné výpočty 23.05.1982 2/01.01.1989
V 65 Predpis pre prevádzku indikátorov horúcobežnosti 01.01.1981
VM 1 Prevádzkové činnosti zamestnancov ŽSR  

so železničnými vozidlami 11.12.2011 1/01.01.2016
VM 5 Údržba nákladných vozňov ŽSR 01.07.2018



Predpis Názov predpisu Účinnosť Posledná
zmena

Z 1 Pravidlá železničnej prevádzky 11.12.2011

Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc  
Slovenskej republiky 01.01.2014

Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR 01.09.2014 2/ 01.01.2019

Z 4 Posudzovanie psychickej spôsobilosti 01.01.2012

Z 6 Priechodnosť tratí ŽSR 01.07.2010

Z 7 Mimoriadne zásielky 01.07.2010

Z 8 Pravidlá prevádzky koľajových vozidiel 01.01.2019

Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR 01.10.2011

Z 10
Pravidlá technickej prevádzky železničnej
infraštruktúry  
(PTPŽI)

01.01.2016
Nariadenie g. r.
č. 12 o úprave  
čl. 589

Z 12 Železničné priecestia a priechody 01.01.2011 2/ 01.01.2013

Z 14 Pravidlá prevádzkovej komunikácie 01.10.2013

Z 15 Pravidlá prevádzkových informácií 01.07.2011

Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti 01.01.2016 A1/25.06.2018

ZS 1 Prevádzka zabezpečovacích zariadení 01.01.2013
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