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1.Úvod
Štandardy železničných staníc a tratí vychádzajú zo záverov materiálu Jednotná vízia
železničného sektora v SR, schváleného na porade vedenia MDVRR SR dňa 19.11.2012
súčasných finančných možností objednávateľa služieb. Cieľom implementácie štandardov
železničných staníc je zvýšenie kvality infraštruktúry pre cestujúcu verejnosť, ako aj správy
a údržby železničnej infraštruktúry.

2. Plnenie štandardov
2.1 Vybrané pojmy:
Objednávateľ – vlastník železničnej infraštruktúry, MDVRR SR
Dodávateľ – manažér železničnej infraštruktúry, ŽSR
Termín realizácie - termín uplatňovania a kontroly štandardu vo všetkých staniciach uvedených
v bode 2.2.
Lavička so sektorovým sedením – lavička, ktorá neumožňuje cestujúcemu ležať.
Vykurovaná čakáreň – uzavretý priestor v stanici pre cestujúcu verejnosť s označením
„Čakáreň“ s funkčným vykurovacím telesom
Verejnosti prístupný obvod stanice pre účely uplatňovania štandardov staníc pozostáva z
priestoru vymedzenom:
- zvislou plochou, vedenou 3 m od osi koľaje, najvzdialenejšej od miesta prístupu na
stanicu z predstaničného priestoru a určenej pre vlaky osobnej dopravy, zastavujúce tu
pre výstup a nástup cestujúcich, na strane odvrátenej od príslušnej nástupnej hrany,
- zvislými rovinami, vedenými kolmo na dotyčnicu zvislého priemetu tejto plochy
a prechádzajúcimi tými koncami nástupných hrán stanice, ktoré najďalej vybiehajú k jej
zhlaviam
- zvislou plochou, vedenou 20 m od osi koľaje, priľahlej k výpravnej budove, na strane
priľahlej k výpravnej budove.
Pokiaľ sa v takto vymedzenom priestore nachádzajú verejnosti neprístupné pracoviská,
zreteľne oddelené od verejnosti prístupných priestorov stanice napr. plotom, alebo múrom
budovy, vzťahujú sa požiadavky týchto štandardov len na tie časti neprístupných pracovísk,
ktoré sa nachádzajú vo vymedzenom priestore a sú z verejnosti prístupnej časti stanice
viditeľné. Naopak, požiadavky štandardov sa nevzťahujú na tie časti takto vymedzeného
priestoru, ktoré ležia na pozemkoch, nenachádzajúcich sa v správe ŽSR.
Požiadavky štandardov sa ďalej vzťahujú na vonkajší výzor samotnej výpravnej budovy, bez
ohľadu na to, či leží alebo neleží v priestore vymedzenom v predchádzajúcom bode a ďalej na
všetky ďalšie priestory nachádzajúce sa v bezprostrednej blízkosti stanice, ktoré slúžia
cestujúcej verejnosti (prístupové cesty, parkovisko, park), pokiaľ k nim príslušné pozemky sú
v správe ŽSR. Ak sú zariadenia alebo stavby v týchto priestoroch prenajaté inému subjektu,
zariadi tam ŽSR dodržiavanie a sankcionovanie dohovorených štandardov v príslušných
nájomných zmluvách.
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2.2 Vybrané stanice - pre účely plnenia štandardu sú určené nasledovné železničné stanice:
OR Košice
Čierna nad Tisou
Košice
Haniska pri Koš.
Bánovce n/Ondavou
Humenné
Prešov
Kysak
Michaľany
Poprad – Tatry
Margecany
Spišská Nová Ves
Slov. N. Mesto
Mníšek n/Hnilcom
Plešivec
Rožňava
Slanec
Starý Smokovec
Trebišov
Vranov nad Topľou
19

OR Žilina
Žilina
Čadca
Kraľovany
Púchov
Trenčianska Teplá
Trenčín
Liptovský Mikuláš
Oravský Podzámok
Ružomberok
Vrútky

OR Zvolen
Zvolen os. st.
Banská Bystrica
Levice
Lučenec
Brezno
Fiľakovo
Horná Štubňa
Jesenské
Kozárovce
Kriváň
Úľany nad Žitavou

11

10

OR Trnava
Bratislava hl. st.
Trnava
Bratislava N. Mesto
Bratislava -Petržalka
Devínska Nová Ves
Galanta
Komárno
Kúty
Nitra
Nové M. n/Váhom
Nové Zámky
Štúrovo
Dunajská Streda
Jablonica
Nováky
Prievidza
Topoľčany

17

2.3 Kontrola plnenia štandardov

2.3.1 Kontrola štandardov – kontrola plnenia štandardov železničných staníc vykonávaná
objednávateľom môže byť:
- plánovaná – zamestnanec MDVRR SR sa vopred dohodne s prednostom stanice
o vykonaní komisionálnej kontroly plnenia štandardu v ŽST. Komisia bude tvorená
minimálne jedným zástupcom MDVRR SR a minimálne jedným zástupcom ŽSR. Z tejto
kontroly bude vyhotovený kontrolný protokol a bude potvrdený všetkými členmi komisie.
- neplánovaná – zamestnanec MDVRR SR po vykonanej kontrole štandardu v mieste
plnenia je povinný neodkladne ohlásiť výsledok kontroly prednostovi stanice. Z tejto
kontroly bude vyhotovený kontrolný protokol a bude potvrdený prednostom stanice
a zástupcom MDVRR SR. V prípade, že prednosta stanice nebude dostupný,
zamestnanec MDVRR SR spíše protokol a aj s príslušnou fotodokumentáciou a
bezodkladne (maximálne do 3 pracovných dní) zašle prednostovi stanice, ktorý
nedostatok preverí a potvrdí svojím podpisom do protokolu.
2.3.2 Vyhodnotenie štandardov – vyhodnotenie plnenia štandardov bude súčasťou
protokolárneho vyhodnotenia zmluvy o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry za príslušný
rok.
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3. Jednotlivé kvalitatívne štandardy a ich definície
3.1. Vybavenosť železničných staníc (4)
3.2. Vzhľad a funkčnosť budov a zariadení (6)
3.3. Informovanosť cestujúcej verejnosti (5)
3.4. Bezpečnosť (1)

3.1. Vybavenosť železničných staníc
3.1.1. Umiestnenie lavičiek so sektorovým sedením na všetkých krytých nástupištiach, vo
vestibuloch staníc a a čakárňach
Popis štandardu:
Lavičky musia byť umiestnené na všetkých krytých nástupištiach, vo vestibuloch a
čakárňach staníc. V prípade, že sa v stanici nachádza čakáreň, umiestnenie lavičiek vo
vestibule nie je nutné. Klasické lavičky sa budú postupne vymieňať za sektorové podľa
finančných možností a to po skončení ich životnosti. Minimálny počet miest na sedenie
sa určia nasledovne:
Kryté nástupište: 3 miesta na sedenie na každých 60 m dĺžky nástupnej hrany
Vestibul: 3 miesta na sedenie/150m2
Čakáreň: 15 miest na sedenie/50m2
Termín realizácie:
Od 1.1.2015
3.1.2. Stanice so zavedenou úžitkovou alebo pitnou vodou musia byť v miestach určených pre
cestujúcu verejnosť vybavené splachovacím WC.

Popis štandardu:
Splachovacie WC musí byť dostupné v staniciach vybavených úžitkovou alebo pitnou
vodou. Môžu byť uzamknuté, avšak kľúče musia byť cestujúcej verejnosti dostupné.
Informácia o mieste poskytnutia kľúča musí byť zabezpečená na vonkajších dverách
WC. Používanie WC môže byť aj spoplatňované.
Termín realizácie:
Od 1.1.2015
3.1.3. Teplota vo vykurovaných čakárňach nesmie klesnúť pod +15°C
Popis štandardu:
Nameraná teplota v uzavretých miestnostiach čakární vybavených vykurovacími telesami
nesmie klesnúť pod stanovenú hranicu. Vo vestibuloch a halách, kde je zavedené
vykurovanie, nesmie klesnúť pod minimálnu teplotu +1°C.
Termín realizácie:
Od 1.1.2015
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3.1.4. Priestor stanice musí byť osvetlený najmenej 30 minút pred príchodom vlaku
určeným cestovným poriadkom a najmenej 15 minút po jeho skutočnom odchode
Popis štandardu:
Za priestory stanice sa považujú verejnosti prístupný obvod stanice. Za neplnenie
štandardu sa nepovažujú prípady, kedy došlo k výpadku elektrickej energie.
Termín realizácie:
Od 1.1.2015
3.1.5. Stojiská pre bicykle
Popis štandardu:
Železničné stanice a zastávky vybavené stojiskami pre bicykle v rozsahu dohodnutom
zmluvnými stranami1 podľa dohodnutého harmonogramu.
Termín realizácie:
Od 1.1.2015

3.2. Vzhľad a funkčnosť budov a zariadení
3.2.1. Všetky budovy a zariadenia umiestnené vo verejnosti prístupnom obvode stanice
používané cestujúcou verejnosťou musia byť bez viditeľných nedostatkov vonkajšieho
vybavenia a aj ich funkčnosti.
Popis štandardu
Za vonkajšie vybavenie stanice sa považujú odkvapy, kľučky dverí, celistvosť okien,
krytina strechy, výdreva lavičiek, povrch spevnených plôch a pod.
Termín realizácie:
Od 1.1.2016
3.2.2. Všetky budovy a zariadenia umiestnené vo verejnosti prístupnom obvode stanice
používané cestujúcou verejnosťou, ktoré sú nefunkčné alebo poškodené musia byť
odstránené, ak nie je vážny konkrétny dôvod na ich ponechanie (v takom prípade musia
byť vykonané urýchlene všetky opatrenia pre ich uvedenie do súladu s požiadavkami
štandardov).
Termín realizácie:
Od 31.12.2016
________________________
1

Štandard počtu stojísk bude určený na základe analýzy počtu cestujúcich dochádzajúcich na železničnú stanicu
alebo zastávku bicyklom počas letnej sezóny, morfológie okolia železničnej stanice alebo zastávky a na základe
perspektívy rozvoja cyklistickej dopravy v zmysle Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR
schválenej uznesením vlády SR č. 223/2013 zo 7. mája 2013, ktorá predpokladá zvýšenie podielu cyklistickej
dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce o 10% v roku 2020. Objednávateľ spracuje štandard počtu stojísk
v spolupráci s dodávateľom a železničnými dopravcami do 1.7.2014. Uvedený štandard bude obsahovať aj
harmonogram postupného zavádzania so zohľadnením priestorových možností železničnej stanice alebo zastávky.
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3.2.3. Vnútorné priestory pre cestujúcu verejnosť sú pravidelne čistené od prachu,
odpadkov a akýchkoľvek nečistôt; sklá okien z obidvoch strán sú pravidelne čistené od
prachu, viditeľných nečistôt a bez prekrytí nevhodnými materiálmi.
Popis štandardu:
Na ŽST bude zavedená evidencia, na základe ktorej bude preukázaný dátum a objekt
čistenia a upratovania. Evidencia bude umiestnená na vhodnom mieste mimo dosahu
cestujúcej verejnosti podľa miestnych pomerov. Súčasťou evidencie bude aj
harmonogram upratovacích prác zabezpečovaných zmluvnými partnermi.
Termín realizácie:
Od 01. 01. 2015

3.2.4. Exteriér budov a prístreškov, steny podchodov, náter drobnej architektúry (lavičky,
smetné koše apod.) v obvode stanice prístupnom cestujúcej verejnosti bez zjavných chýb
celistvosti omietky, resp. náteru (odtieň náteru približne zhodný s pôvodným; nie sú
prípustné grafity, viditeľné škvrny alebo zjavná hrdza)
Termín realizácie:
Od 1.1.2016
3.2.5. Exteriér - náter železničných zariadení (nástupištných hrán, osvetľovacích zariadení
a pod.) v obvode stanice prístupnom cestujúcej verejnosti bez zjavných chýb celistvosti
omietky resp. homogenity náteru (nie sú prípustné grafity, viditeľné škvrny alebo zjavná
hrdza).
Termín realizácie:
Od 1.1.2016

3.2.6. Exteriér - ostatné vonkajšie priestory v obvode stanice prístupnej cestujúcej
verejnosti bez odpadkov, spevnené plochy s celistvým povrchom bez akejkoľvek buriny
a odpadkov, na trávnatých plochách v tomto obvode nesmie výška porastu mimo stromov
a ozdobných kríkov nikdy prekročiť výšku 20 cm nad terénom
Termín realizácie:
Od 1.1.2016
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3.3. Informovanosť cestujúcej verejnosti
3.3.1. Podať informácie o cestovnom poriadku daného traťového úseku prislúchajúceho
k stanici vrátane označenia dopravcu a kontaktu na neho
Popis štandardu
Vývesné cestovné poriadky a tabule odchodov a príchodov budú doplnené o informáciu
pre cestujúcich – kontakt na dopravcu, napr. ZSSK kontaktná infolinka 18 188 alebo
Dopravca RegioJet internetová stránka www.regiojet.sk.
Termín realizácie:
do vývesných cestovných poriadkov od 01. 01. 2014
do tabúľ odchodov a príchodov od 01. 01. 2015
3.3.2. Podať informácie o možnosti a spôsobe prepravy zdravotne postihnutých osôb vo
vývesných cestovných poriadkoch
Popis štandardu
Doplniť do vývesných cestovných poriadkov informáciu o získaní možnosti a spôsobe
prepravy zdravotne postihnutých osôb, a to tým že vývesné cestovné poriadky budú
obsahovať aj kontaktnú linku na dopravcu, napr. ZSSK 18 188 alebo RegioJet
www.regiojet.sk.
Termín realizácie:
do vývesných cestovných poriadkov od 01. 01. 2015
3.3.3 Vybrané nástupištia stanice musia byť rozdelené na sektory kvôli lepšej orientácii
cestujúcich
Popis štandardu
Železničné stanice určené odberateľom a v nich vybrané nástupištia budú vybavené
sektormi podľa TNŽ 73 6390. Dodávateľ zabezpečí doplnenie sektorov na nástupištiach
a odberateľ zabezpečí, aby ZSSK dodalo do vybraných železničných staníc plán radenia
vlakov v súlade s TNŽ 73 6390.
Stanice s termínom realizácie (od 1.1.):
OR Košice
Košice
Poprad – Tatry
Prešov
Kysak
Trebišov

Rok
2015
2015
2016
2016
2016

OR Zvolen
Zvolen os. st.
Banská Bystrica
Kriváň

Rok
2014
2015
2016

OR Žilina
Žilina
Čadca
Púchov
Trenčianska Teplá
Trenčín
Vrútky
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Rok
2015
2015
2015
2015
2015
2016

OR Trnava
Nové M. n/V.
Trnava
Bratislava hl. st.
Nové Zámky
Štúrovo

Rok
2014
2015
2015
2016
2016
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3.3.4 Označenie železničných staníc logom manažéra
Popis štandardu
Povinnosť označenia železničných staníc logom manažéra infraštruktúry v zmysle TNŽ
73 6390
Termín realizácie:
Od 1.1.2015
3.3.5 Na každom nástupišti s mimoúrovňovým prístupom v stanici musí byť vyvesený plán
radenia vlakov, ktoré majú štruktúrované radenie, ktoré stanica obsluhuje
Popis štandardu
Odberateľ zabezpečí od dopravcu osobnej prepravy vývesku o radení vlakov; dodávateľ
zabezpečí ich umiestnenie do sklenených tabúľ.
Termín realizácie:
Od 1.1.2015

3.4. Bezpečnosť
3.4.1. Priestory prístupné cestujúcej verejnosti určené na nástup a výstup do vlaku v zime
pri snehovej pokrývke odhrnuté a pri ľadovici posypané v miere nevyhnutnej pre bezpečný
pohyb cestujúcich (zabránenie možnosti vzniku úrazu)
Popis štandardu
Odstraňovanie snehovej pokrývky musí začať do 2 hodín od nahlásenia pohotovosti
slúžiacim dispečérom dopravy.
Termín realizácie:
Od 1.1.2015

4. Sankcie za neplnenie úrovne štandardov železničných staníc
Vzhľadom k tomu, že štandardy železničných staníc sú po vzájomnej dohode zmluvných
strán v roku 2014 pilotným riešením skvalitnenia infraštruktúry pre cestujúcu verejnosť, nebude
sa počas tohto roka uplatňovať sankčný systém postihov za ich neplnenie.
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5. Ostatné ustanovenia
-

Zmluvné strany sa dohodli:
do konca roka 2014 stanovia sadzobník sankcií za neplnenie štandardov železničných
staníc,
za účelom ďalšieho skvalitnenia poskytovaných služieb na železničnej infraštruktúre
stanovia do konca roka 2015 definície štandardov ostatných železničných staníc, zastávok
a tratí uvedených v tabuľke č.1, systém ich merania a vyhodnocovania s ohľadom na
finančné možnosti dodávateľa tak, aby boli postupne realizované od 1.1.2017.
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Tabuľka č.1: Predbežný popis štandardov železničných staníc, zastávok a tratí
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