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Dopravca : Licencia, BO -> Zmluva o prístupe k ŽI

Podmienky používania železničnej siete

WEB ŽSR: ďalšie prevádzkové oznamy, Informácie...

Cieľ: snaha prepraviť čo najviac vlakov a nediskriminačne uspokojiť 

dopravné požiadavky všetkých dopravcov,

Použitie železničnej siete



www.zsr.sk



www.zsr.sk



www.zsr.sk



Vlakové trasy do celoročného GVD:

 medzinárodné: IS RNE PCS,

 vnútroštátne: formulár (excel) ako príloha Podmienok

používanie železničnej siete,

Vlakové trasy ad-hoc (IS PIS):

 vnútroštátne: ZOB a OBT,

 medzinárodné: OBOSS,

 osobitné: PT,

Objednávky na pridelenie vlakových trás



Pomer realizovaných vlakových trás v ND:

Použitie železničnej siete

Priemer (%):   61,64 : 38,36 Rok 2018 je za obdobie 1 - 9



Vybavovanie objednávok na pridelenie vlakových trás

Od 1.10.2017 zmena režimu vybavovania objednávok:

 v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00 -> OSS

 mimo tohto času -> dispečersky aparát ŽSR (hlavný 

dispečer);

Kancelária OSS

 komunikácia, spolupráca, dostupnosť...

 nebáť sa objednávať skôr (zavčas), nie v daný deň

Kancelária One-Stop-Shop



Výkony v nákladnej doprave ZSSK Cargo
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Výkony v nákladnej doprave



Výluky zapracované v celoročnom 
GVD 2018/2019, trvajúce kumulatívne viac ako 3 mesiace

 Považská Teplá – Výh Plevník-Drienové a v ŽST Považská Teplá
v termíne od 12.3. do 3.6.2019, 

 Púchov – Považská Bystrica v termíne od 6.9. do 13.12.2019,

 Poprad-Tatry – Svit – Lučivná z, kde bude stanovený harmonogram 
až po podpise Zmluvy o dielo;

Predpoklad výluk (GVD bude upravený):

 uzol Žilina 09/2019 – 08/2023, 

 Žilina – Varín 09/2019 – 12/2022;



Znížené úhrady (zľavy) za prístup k 
používaniu ŽI

MDV SR poskytuje pre ŽSR od roku 2013 kompenzáciu
finančných dopadov zo zníženia úhrad za prístup k
železničnej infraštruktúre pre železničné podniky, ktoré
poskytujú dopravné služby v nákladnej doprave.

Ročná výška finančnej kompenzácie je 22,5 mil. EUR.

Východiská rozpočtu na rok 2019 uvažujú s pokračovaním
tejto kompenzácie v nezmenenej výške.

Štruktúra zliav je na stránke www.zsr.sk



Znížené úhrady (zľavy) za prístup k 
používaniu ŽI

Pre realizované výkony vlakov v nákladnej doprave:

1.) Pre pravidelné vlaky nákladnej dopravy, okrem manipulačných (Mn), vlečkových (Vlec) a vnútroštátnych 
relačných vlakov, idúcich v deň plánovanej jazdy podľa GVD platia nasledovné znížené úhrady:
 zníženie úhrady za objednanie a pridelenie kapacity (položky U1) o 10% z poplatku za použitie železničnej 

infraštruktúry (ŽI), 
 zníženie úhrady za riadenie a organizovanie dopravy (položky U2) o 10% z poplatku za použitie ŽI, 
 zníženie úhrady za zabezpečenie prevádzkyschopnosti ŽI (položky U3) o 43% z poplatku za použitie ŽI, 
 zníženie úhrady za traťový prístup k servisným zariadeniam (UTP1 a UTP3) o 90 % z poplatku za použitie ŽI. 

2.) Pre pravidelné Mn a Vlec vlaky idúcich v deň plánovanej jazdy podľa GVD platia nasledovné znížené úhrady:
 zníženie úhrady za minimálny prístupový balík UMP (U1,U2,U3) o 90% z poplatku za použitie železničnej 

infraštruktúry (ŽI), 
 zníženie úhrady za traťový prístup k servisným zariadeniam (UTP1 a UTP3) o 90 % z poplatku za použitie ŽI. 

3.)   Pre pravidelné vnútroštátne relačné vlaky idúcich v deň plánovanej jazdy podľa GVD a ich 1. násled platia 
nasledovné znížené úhrady:
 zníženie úhrady za minimálny prístupový balík UMP (U1,U2,U3) o 90% z poplatku za použitie železničnej 

infraštruktúry (ŽI), 
 zníženie úhrady za traťový prístup k servisným zariadeniam (UTP1 a UTP3) o 90 % z poplatku za použitie ŽI. 

4.)   Pre ad – hoc vlaky nákladnej dopravy platia nasledovné zníženie úhrady:
 zníženie úhrady za traťový prístup k servisným zariadeniam (UTP1 a UTP3) o 90 % z poplatku za použitie ŽI. 



Prístup k používaniu ŽI do 31.12.2018

Železničná infraštruktúra SR je od 1. januára 2011

dopravcom spoplatňovaná v zmysle „Výnosu č. 3/2010

Úradu pre reguláciu železničnej dopravy“, ktorý určuje

maximálne regulované úhrady za prístup k železničnej

infraštruktúre (UPŽI) v rozsahu:

 minimálneho prístupového balíka (Ump) a

 traťového prístupu k servisným zariadeniam (Utp).



Prístup k používaniu ŽI do 31.12.2018

Minimálny prístupový balík (Ump):

 U1 = úhrady za objednanie a pridelenie kapacity (výkon cez vlkm),

 U2 = úhrady za riadenie a organizovanie dopravy (výkon cez vlkm),

 U3 = úhrady za zabezpečenie prevádzkyschopnosti železničnej

infraštruktúry (výkon cez hrtkm),

Traťový prístup k servisným zariadeniam (Utp):

 Utp1 = úhrada za používanie elektrického napájacieho zariadenia pre

dodávku trakčného prúdu (výkon cez hrtkm),

 Utp2 = úhrada za používanie osobných staníc, ich budov a zariadení (výkon

za početnosť použitia),

 Utp3 = úhrada za prístup k zriaďovacím staniciam a zariadeniam na

zostavovanie vlakov a k nákladným terminálom vo vlastníctve alebo

správe regulovaného subjektu (výkon za početnosť použitia).



Prístup k používaniu ŽI od 01.01.2019

V zmysle „Opatrenia č. 1/2017 Dopravného úradu z

8. februára 2017 o regulačnom rámci pre určovanie

úhrad za prístup a používanie železničnej infraštruktúry

a servisných zariadení“ sa ustanovujú úhrady (UPŽI) v

členení:

 minimálneho prístupového balíka (Ump) a

 prístup vrátane traťového prístupu k servisným

zariadeniam a službám poskytovaným v týchto

zariadeniach (Utp).



Prístup k používaniu ŽI od 01.01.2019

V zmysle „Opatrenia č. 2/2018 Dopravného úradu zo

7. septembra 2018, ktorým sa určujú úhrady za prístup k

železničnej infraštruktúre a servisným zariadeniam“ sa

ustanovujú úhrady (UPŽI)...

...tak ako je deklarované v Opatrení č. 1/2017

Dopravného úradu z 8. februára 2017 o regulačnom

rámci pre určovanie úhrad za prístup a používanie

železničnej infraštruktúry a servisných zariadení“



Prístup k používaniu ŽI od 01.01.2019

Minimálny prístupový balík (Ump):

 U1 = úhrady za objednanie a pridelenie kapacity (výkon cez vlkm),

 U2 = úhrady za riadenie a organizovanie dopravy (výkon cez vlkm),

 U3 = úhrady za zabezpečenie prevádzkyschopnosti železničnej

infraštruktúry (výkon cez hrtkm),

 U4 = úhrada za používanie elektrického napájacieho zariadenia pre

dodávku trakčného prúdu (výkon cez hrtkm),



Prístup k používaniu ŽI od 01.01.2019

Prístup vrátane traťového prístupu k servisným zariadeniam a službám

poskytovaným v týchto zariadeniach(Usz):

 Usz1 = stanice osobnej dopravy, ich budovy a zariadenia vrátane zariadení

pre informácie týkajúce sa cestovania,

 Usz2 = miesta pre predaj dokladov na staniciach osobnej dopravy,

 Usz3 = zriaďovacie stanice a zariadeniam na zoraďovanie vlakov vrátane

zariadení na posun a nákladné terminály, ktorých jediným

prevádzkovateľom je regulovaný subjekt,

 Usz4 = odstavné koľaje, osobitne vyčlenené na dočasné odstavenie

vozňov medzi dvoma úlohami.



Prístup k používaniu ŽI

Prístup k používaniu ŽI do 31.12.2018

Minimálny prístupový balík (Ump)

U1 U2 U3

Traťový prístup k servisným 
zariadeniam (Utp) 

Utp1 Utp2 Utp3

Prístup k používaniu ŽI od 01.01.2019

Minimálny prístupový balík (Ump)

U1 U2 U3 U4

Traťový prístup k servisným 
zariadeniam (Utp) 

Usz1 Usz2 Usz3 Usz4



Prístup k používaniu ŽI od 01.01.2019

 U1 = úhrady za objednanie

a pridelenie kapacity (výkon

cez vlkm),

ocenenie pravidelný vlak a ad-hoc



Prístup k používaniu ŽI od 01.01.2019

  
Graf 2, Priebeh výšky vybraných úhrad 
podľa systémov spoplatnenia – 1. 
kategória trate, GVD vlak                         
(Zdroj: autor) 

Graf 3, Priebeh výšky vybraných úhrad 
podľa systémov spoplatnenia – 1. kategória 
trate, ad-hoc vlak                                 (Zdroj: 
autor) 

 

362,66t
860,17



Prístup k používaniu ŽI od 01.01.2019

Tabuľka 4. Maximálne úhrady (sadzby) za jednotlivé prístupy v eurách za používanie staníc 
osobnej dopravy a prístupy k nákladným staniciam podľa príslušnej kategórie dopravného 
bodu 

Kategória 
dopravného 

bodu (j) 

Starý (pôvodný) systém Nový systém 

Os vlak 
ostatné 

vlaky 
nákladné 

vlaky 
Os vlak 

ostatné 
vlaky 

nákladné 
vlaky 

A 0,520 5,020 56,537 0,510 5,100 49,631 

B 0,517 1,113 23,907 0,480 1,115 20,987 

C 0,512 0,513 15,291 0,460 0,460 13,424 

D - - 0,000 - - 0,000 

 

 Usz1 = stanice osobnej dopravy, ich budovy a zariadenia vrátane zariadení

pre informácie týkajúce sa cestovania,

 Usz3 = zriaďovacie stanice a zariadeniam na zoraďovanie vlakov vrátane

zariadení na posun a nákladné terminály, ktorých jediným

prevádzkovateľom je regulovaný subjekt;



Prístup k používaniu ŽI od 01.01.2019

Celková úhrada = U1 + U2 + U3 + U4 + Usz1 + Usz3

Priebežný nákladný vlak (Pn), Košice nákl.st. – Žilina-Teplička,
dĺžka trasy 236,082 km (1. kategória trate),
HDV závislej (elektrickej) trakcie, hrubá hmotnosť vlaku 1800 ton,
zastavenie v dopravných bodoch kategórie A - 2x,

• celková úhrada podľa starého systému: 1011,72 EUR,

• celková úhrada podľa nového systému, pravidelná trasa podľa
GVD: 916,13 EUR (-9,45%),

• celková úhrada podľa nového systému, príležitostná trasa
(ad-hoc): 944,44 EUR (-6,65%);



Prístup k používaniu ŽI od 01.01.2019
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Prístup k používaniu ŽI od 01.01.2019



Prístup k používaniu ŽI od 01.01.2019

Prístup vrátane traťového prístupu k servisným zariadeniam a službám

poskytovaným v týchto zariadeniach(Usz):

 Usz4 = odstavné koľaje, osobitne vyčlenené na dočasné odstavenie vozňov

medzi dvoma úlohami.

 Usz4 = 0,195 EUR bez DPH / každých začatých 24 hod pobytu 1 ŽKV

 počíta sa až po uplynutí 72 hodín pobytu v dopravnom bode

(napr. za 30 dní = 5,85 EUR bez DPH)

Zásady pre spoplatňovanie ŽKV sa začnú uplatňovať len na ŽKV, ktoré prišli do DB a boli v tomto DB

odvesené z tranzitného vlaku, resp. z končiaceho vlaku, resp. boli presunuté z vlečky po 0:01 hod. dňa

1.1.2019. ŽKV, ktoré sa nachádzali v DB pred uvedeným časom a dátumom budú evidované v rámci

systému, ale pobyt v tomto DB sa nebude spoplatňovať – zásady pre spoplatňovanie sa na takéto ŽKV

budú uplatňovať až po ich opustený takéhoto DB.



Ďakujem Vám za pozornosť!


