
TLAČOVÁ SPRÁVA 
Bratislava, 28. februára 
 

 

Plnenie a kontrola štandardov na železničných staniciach 

 

ŽSR spustili od 1. januára 2015  projekt štandardizácie vo vybraných 57 železničných 

staniciach, ktorý  bude v priebehu implementácie podliehať kontrole. Realizáciou 

štandardov chceme predovšetkým zvýšiť kultúru cestovania, a zlepšiť pobyt a využívanie 

služieb v železničných staniciach.    

V decembri bola uzatvorená Zmluva o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry na roky 2014 

– 2016, medzi ŽSR a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVaRR), 

jej súčasťou je dodatok s prílohou, týkajúci sa  štandardov na jednotlivých železničných 

staniciach.   

V zmysle uzatvorenej zmluvy je  ministerstvo dopravy  oprávnené kontrolovať a sankcionovať 

úroveň kvality dodržania dohodnutých štandardov vo vybraných ŽST od 1. januára 2015. Pre 

zabezpečenie jednotného spôsobu udržiavania a kontroly štandardov bol vypracovaný 

vzorový manuál udržiavania a kontroly štandardov ŽST. 

Obsah vzorového manuálu tvorí: 

1. Časový postup dosahovania štandardov vo vybraných ŽST, ktoré vyžadujú 

investičné počiny.  

To znamená, že  pre dosiahnutie niektorých štandardov je potrebné vynaloženie 

investičných prostriedkov (z vlastných zdrojov ŽSR) v celkovej výške cca 14 mil. €. Z 

uvedeného dôvodu bol s MDVaRR dohodnutý časový postup dosahovania týchto 

štandardov pre jednotlivé ŽST podľa finančných možností ŽSR až do roku 2022. 

2. Popis jednotlivých štandardov so stanovením zodpovednosti (odvetvia) za ich 

udržanie. 

 
Jednotlivé štandardy rozdelené podľa realizácie v roku 2015: 

ROK  ŠTANDARDY 

Platnosť od 

1. 1. 2015 

Vybavenosť 

železničných 

staníc 

 

1. Umiestnenie lavičiek so sektorovým sedením musí 

byť na všetkých krytých nástupištiach, vo 

vestibuloch staníc a  čakárňach  

2. Stanice so zavedenou úžitkovou alebo pitnou vodou 

musia byť v miestach určených pre verejnosť 

vybavené splachovacím WC 

3. Teplota vo vykurovaných čakárňach nesmie klesnúť 

pod +15°C 

4. Priestor stanice musí byť osvetlený najmenej 30 

minút pred príchodom vlaku určeným cestovným 



poriadkom a najmenej 15 minút po jeho skutočnom 

odchode   

5. Stojiská pre bicykle  

Vzhľad  

a funkčnosť 

budov a 

zariadení 

 

6. Vnútorné priestory pre cestujúcu verejnosť budú 

pravidelne čistené od prachu, odpadkov a 

akýchkoľvek nečistôt;  sklá okien z obidvoch strán 

budú pravidelne čistené od prachu, viditeľných 

nečistôt a bez prekrytí nevhodnými materiálmi. 

Informovanosť 

cestujúcej 

verejnosti    

 

7. Podať informácie o cestovnom poriadku daného 

traťového úseku prislúchajúceho k stanici vrátane 

označenia dopravcu a kontaktu na neho 

8. Podať informácie o možnosti a spôsobe prepravy 

zdravotne postihnutých osôb vo vývesných 

cestovných poriadkoch 

9. Označenie železničných staníc logom manažéra  

10. Na každom nástupišti s mimoúrovňovým prístupom 

v stanici bude vyvesený plán radenia vlakov, ktoré 

majú štruktúrované radenie, ktoré stanica 

obsluhuje 

Bezpečnosť 

 

11. Priestory prístupné cestujúcej verejnosti  určené na 

nástup a výstup do vlaku v zime pri snehovej 

pokrývke musia byť odhrnuté a pri ľadovici 

posypané v miere nevyhnutnej pre bezpečný pohyb 

cestujúcich (zabránenie možnosti vzniku úrazu) 

 

 

Popis jednotlivých štandardov 

 

Vybavenosť železničných staníc 

 

Umiestnenie lavičiek musí byť na všetkých krytých nástupištiach, vo vestibuloch staníc 

a čakárňach. V prípade, že sa v stanici nenachádza čakáreň, umiestnenie lavičiek vo vestibule 

nie je nutné.  

Stanice so zavedenou úžitkovou alebo pitnou vodou musia byť na miestach určených pre 

cestujúcu verejnosť vybavené splachovacím WC. WC, môže byť uzamknuté, avšak kľúče 

musia byť cestujúcej verejnosti dostupné a informácia o mieste poskytnutia kľúča musí byť 

zabezpečená na vonkajších dverách WC. 

Nameraná teplota v uzavretých miestnostiach čakární nesmie klesnúť pod + 15. 

Priestor stanice musí byť osvetlený najmenej 30 minút pred príchodom vlaku určeným 

cestovným poriadkom a najmenej 15 minút po jeho skutočnom odchode. 

Železničné stanice a zastávky budú vybavené stojanmi  na bicykle. 

 

 

Vzhľad a funkčnosť budov a zariadení 

 



Všetky budovy a zariadenia umiestnené vo verejnosti prístupnom obvode stanice používané 

cestujúcou verejnosťou musia byť v plnej funkčnosti a bez nedostatkov vonkajšieho 

vybavenia. Vnútorné priestory pre cestujúcu verejnosť aj sklá okien sú pravidelne čistené od 

prachu, odpadkov, a akýchkoľvek iných nečistôt. Exteriér železničných staníc musí byť bez 

zjavných chýb celistvosti omietky, resp. náteru, taktiež plochy v okolí železničných staníc 

musia byť bez akejkoľvek buriny a odpadkov, výška porastu okrem stromov nesmie prekročiť 

výšku 20cm nad terénom. 

 

Informovanosť cestujúcej verejnosti 

 

Cestujúcim budú podané informácie o cestovnom poriadku daného traťového úseku, 

vrátane označenia dopravcu a kontaktu na neho. Informácie budú uvedené v slovenskom 

a anglickom jazyku. Taktiež budú doplnené informácie o  možnosti a spôsobe prepravy 

zdravotne postihnutých osôb do vývesných cestovných poriadkov. Vybrané nástupištia 

stanice budú rozdelené na sektory, kvôli lepšej orientácii cestujúcich. Povinnosťou bude 

označenie železničných staníc logom manažéra. Na každom nástupišti s mimoúrovňovým 

prístupom v stanici musí byť vyvesený plán radenia vlakov, ktoré majú štruktúrované 

radenie, ktoré stanica obsahuje. 

Do vývesných cestovných poriadkov bude doplnená informácia  o možnosti a spôsobe 

prepravy zdravotne postihnutých osôb, spolu s kontaktom na dopravcu, tieto informácie 

budú taktiež uvedené v slovenskom a anglickom jazyku. 

 

Bezpečnosť 

 

V zime musia byť priestory pre verejnosť odhrnuté od snehu a pri ľadovici posypané v miere 

nevyhnutnej pre bezpečný pohyb cestujúcich. 

 

3. Systém udržania štandardov ŽST 

(t.j. monitorovanie štandardov, evidencia zistených a odstránených nedostatkov, 

spôsob nahlasovania zistených nedostatkov, zodpovednosť za odstránenie zistených 

nedostatkov, reakčné časy pre odstraňovanie nedostatkov), ktorého súčasťou je i 

elektronická „Kniha udržania štandardov ŽST“ , ktorá je na každej stanici. 

 

4. Kontrola štandardov ŽST MDVaRR   

V železničných staniciach bude špecializovaná kontrolná činnosť zisťovať stav 

a úroveň plnenia jednotlivých štandardov. Nedostatkom rozumieme úmyselne alebo 

neúmyselne spôsobenú udalosť, ktorá zapríčinila nenaplnenie úrovne kvality už 

implementovaného štandardu, zistenou kontrolnou činnosťou zamestnanca sekcie 

železničnej dopravy a dráh MDVaRR SR v pracovných dňoch. 

 

Špecializovaná kontrola dodržiavania jednotlivých štandardov na železničných staniciach 

môže byť: 

 Plánovaná 

 Neplánovaná 



 

5. Sankcie za neplnenie štandardov ŽST – sankcie sú buď 2 € za každý deň od zistenia 

nedostatku až do dňa jeho odstránenia alebo jednorazová sankcia za nedostatok 50 

€. V prípade, že nedostatok nebude odstránený do 1 roka, bude sankcionovaný 100, 

500 alebo 1000 € poplatok, čo je taxatívne stanovené pre konkrétne štandardy. 

 

Podľa vzorového manuálu OR-ka vypracovali manuál pre každú konkrétnu stanicu, v ktorom 

sú uvedení menovite zodpovední zamestnanci jednotlivých odvetví za udržanie štandardov. 

Pre systém udržania štandardov bol na každej vybranej ŽST určený zamestnanec, ktorý tento 

systém bude zabezpečovať a viesť Knihu udržania štandardov ŽST. 

 
Pre účely plnenia štandardu sú určené nasledovné železničné stanice: 

 

OR Košice OR Zvolen OR Žilina OR Trnava 

Čierna nad Tisou Zvolen os. st. Žilina Bratislava hl. st. 

Košice Banská Bystrica Čadca Trnava 

Haniska pri Koš. Levice Kraľovany 
Bratislava N. 

Mesto 

Bánovce 

n/Ondavou 
Lučenec Púchov 

Bratislava -

Petržalka 

Humenné Brezno Trenčianska Teplá Devínska Nová Ves 

Prešov Fiľakovo Trenčín Galanta 

Kysak Horná Štubňa Liptovský Mikuláš Komárno 

Michaľany Jesenské Oravský Podzámok Kúty 

Poprad – Tatry Kozárovce Ružomberok Nitra 

Margecany Kriváň Vrútky Nové M. n/Váhom 

Spišská Nová Ves Úľany nad Žitavou  Nové Zámky 

Slov. N. Mesto   Štúrovo 

Mníšek n/Hnilcom   Dunajská Streda 



Plešivec   Jablonica 

Rožňava   Nováky 

Slanec   Prievidza 

Starý Smokovec   Topoľčany 

Trebišov    

Vranov nad 

Topľou 
   

 
 

 
Náklady na vybudovanie štandardov železničných staníc. 

 
Na všetkých vybraných železničných staniciach sa realizoval monitoring aktuálneho stavu 

a úrovne vybavenie a nedostatkov, komisie  skontrolovali všetky vybrané železničné stanice a 

identifikovali chyby a nedostatky brániace dosiahnutiu stanovených štandardov. Výsledkom 

kontrol je vypracovaná komplexná analýza finančných aj technických nárokov na dosiahnutie 

stanovených štandardov.  

Celkové identifikované predpokladané výdavky  potrebné pre implementáciu štandardov 

železničných staníc podľa OR (oblastného riaditeľstva): 

 

OR: 
SPOLU 
(EUR) 

OR Košice 5 237 979 

OR Trnava 2 996 882 

OR Zvolen 7 933 215 

OR Žilina 5 961 240 

Celkový súčet 22 129 316 

 
 

 

 

 

 

 



Z celkových identifikovaných predpokladaných výdavkov je potrebné pre implementáciu 

štandardov železničných staníc  pre rok 2014 (termín plnenia od 1.1.2015) 

OR  
(Oblastné riaditeľstvo) 

SPOLU 
(EUR) 

OR Košice 720 537 

OR Trnava 143 756 

OR Zvolen 97 820 

OR Žilina 138 100 

Celkový súčet za rok 

2014 1 100 213 

 

Celkové identifikované výdavky pre dosiahnutie štandardov s termínom plnenia do  

1.1.2015 budú financované z vlastných zdrojov ŽSR a ŽSR majú na ich realizáciu dostatok 

financií.  

 

*** 

Informácie poskytla: 

Martina Pavliková, hovorkyňa ŽSR 

Kontakt: 

tel.:0903-244 460, e-mail: pavlikova.martina@zsr.sk 

mailto:pavlikova.martina@zsr.sk

