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1. Vyberte typ žiadosti (nová / aktualizácia / obnovenie). 
 

2. Uveďte európske identifikačné číslo ( —a) (EIN) predchádzajúcich osvedčení 
(časť A, časť B alebo SSC). V prechodnom období 16/06/2019 až 16/06/2020 
poskytnite iba EIN osvedčení vydaných členskými štátmi, ktoré 
transponovali smernicu 2016/798 (BG, EL, FI, FR, IT, NL, RO a SI). 

 

3. Uveďte plánovaný dátum začatia poskytovania služieb alebo dátum 
skončenia platnosti vášho certifikátu. Odporúčame predložiť žiadosť 6 
mesiacov pred stanoveným dátumom. 

 

4. Uveďte členské štáty, ktorých sa týka plánovaná oblasť činnosti. 
V prechodnom období medzi 16/06/2019 a 16/06/2020 vyberte členské 
štáty, ktoré transponovali smernicu 2016/798/EÚ o bezpečnosti železníc do 
16. júna 2019 (t. j. BG, EL, FI, FR, IT, NL, RO a SI). Upozorňujeme, že po 
predložení žiadosti nebudete mať možnosť zmeniť vybrané členské štáty. 

 
5. Uveďte druh prevádzky samostatne pre každý členský štát vybraný v 

predchádzajúcom kroku. Použite kartu s názvom členského štátu
   

6. Ak je to vhodné, zvoľte „Iné“ a vyplňte príslušný text, ak máte v úmysle 
zahrnúť do procesu posudzovania bezpečnosti: 
• Overovanie súladu s konkrétnymi národnými požiadavkami týkajúcimi sa 

iných typov prevádzky (napr. výnimočná doprava, testovací vlak) 
• Uznanie výcvikového strediska v súlade s článkom 5 rozhodnutia 

2011/765/EÚ 

ROZSAH 
UPLATŇOVANIA 

KONTAKT NA 
ŽIADATEĽA 

LISTINNÉ DÔKAZY 
(ČASŤ SMS / TSI OPE ČASŤ) 

LISTINNÉ DÔKAZY 
(VNÚTROŠTÁTNA ČASŤ) 

INÉ ADMINISTRATÍVNE 
DOKUMENTY 

ODOSLAŤ ŽIADOSŤ 

1 
 

2 

3 

4 

5 

6 



3  

 

 
 

 

 
 

7. Samostatne pre každý členský štát vymedziť zamýšľanú oblasť činnosti 
(napr. celú železničnú sieť, siete konkrétnych manažérov infraštruktúry alebo 
— ak je to odôvodnené prevádzkovými potrebami — jednotlivé trate). 
Použite kartu s menom členského štátu  za účelom prepínania sa 
medzi jednotlivými členskými štátmi. 

 
8. Uveďte samostatne pre každý členský štát susediacu (-e) hraničnú (-é) stanicu 

(-e), do ktorej (-ých) máte v úmysle jazdiť. Pred poskytnutím týchto informácií 
oslovte národný bezpečnostný orgán s cieľom skontrolovať, či sa na akékoľvek  
plánované pohraničné stanice vzťahuje príslušná cezhraničná dohoda alebo či sa 
na ne môže vzťahovať dohoda ad hoc medzi národnými bezpečnostnými 
orgánmi. Ak nie, musíte uviesť členský (-é) štát (-y), v ktorom sa hraničná (-é) 
stanica (-e) nachádza ( —jú) ako súčasť oblasti činnosti. Použite kartu s názvom 
členského štátu  na prechod z jedného členského štátu do druhého. 

 
7. Vyberte bezpečnostný certifikačný orgán (t. j. subjekt, ktorý vydáva 

jednotné bezpečnostné osvedčenie). V  prípade žiadostí s oblasťou činnosti vo 
viac ako v jednom členskom štáte sa agentúra vyberie automaticky. 
Nemôžete to zmeniť. 

 

8. Vyberte jazyk, v ktorom sa vydá rozhodnutie (vrátane jednotného 
bezpečnostného osvedčenia). 

 

Upozorňujeme, že zoznam vybraných členských štátov, ktoré 
sa týkajú plánovanej oblasti činnosti, nie je možné po podaní 
vašej žiadosti zmeniť. 

 

Pred podaním žiadosti vrátane jednej alebo viacerých 
pohraničných staníc sa informujte o možných dohodách 
medzi príslušnými národnými bezpečnostnými orgánmi. 

ROZSAH 
UPLATŇOVANIA 

KONTAKT NA 
ŽIADATEĽA 

LISTINNÉ DÔKAZY 
(ČASŤ SMS / TSI OPE ČASŤ) 

LISTINNÉ DÔKAZY 
(VNÚTROŠTÁTNA ČASŤ) 

INÉ ADMINISTRATÍVNE 
DOKUMENTY 

ODOSLAŤ ŽIADOSŤ 

7 

8 

9 

11 
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1. Uveďte údaje o spoločnosti zodpovedajúce tým, ktoré sú zaznamenané v 
príslušnom vnútroštátnom registri spoločností (napr. Obchodný register). 
Je mimoriadne dôležité uviesť správne: 

 

• Právne označenie spoločnosti 
• Vnútroštátne registračné číslo (IČO) 
• DIČ (IČ DPH), ak existujú 

 

Tieto údaje musia byť presné, pretože budú uvedené v jednotnom 
bezpečnostnom osvedčení. 

 
Uveďte aj správne kontaktné údaje (meno, priezvisko, e-mailová adresa a 
telefónne číslo) osoby zodpovednej za finančné záležitosti vo vašej 
spoločnosti (podľa možnosti vaše finančné oddelenie) s cieľom uľahčiť 
kontakty pri spracovaní faktúr. 

 

2. Overte si, či sú vaše kontaktné údaje správne. Všetka komunikácia 
týkajúca sa žiadosti vrátane plánovania (medzníkov), konkrétne otázky 
týkajúce sa vašej žiadosti alebo žiadostí o jej aktualizáciu, vám bude 
zaslaná prostredníctvom jednotného kontaktného miesta. 

 
Je dôležité, aby bola počas celého procesu posudzovania k dispozícii 
kontaktná osoba (alebo akákoľvek iná osoba v rámci organizácie, s ktorou 
sa žiadosť oficiálne spracováva). 

 

 

Po podaní žiadosti kontrolujte systém OSS pravidelne, 
keďže e-mailové upozornenia (ak sú nastavené vo vašom 
používateľskom profile) môžu byť považované za 
nevyžiadanú elektronickú poštu vašim e-mailovým 
serverom. 

ROZSAH 
UPLATŇOVANIA 

KONTAKT NA 
ŽIADATEĽA 

LISTINNÉ DÔKAZY 
(ČASŤ SMS / TSI OPE ČASŤ) 

LISTINNÉ DÔKAZY 
(VNÚTROŠTÁTNA ČASŤ) 

INÉ ADMINISTRATÍVNE 
DOKUMENTY 

ODOSLAŤ ŽIADOSŤ 

1 
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1. Nahrať súbor dokumentov poskytujúcich dôkazy o tom, že vaša spoločnosť 
zaviedla systém riadenia bezpečnosti vrátane: 

 

• opisu systému riadenia bezpečnosti 
• Iných dokladov preukazujúcich súlad s požiadavkami na systém 

riadenia bezpečnosti (nariadenie (EÚ) č. 2018/763) 
• stavu akčných plánov stanovených po predchádzajúcom 

hodnotení alebo dohľade (len ak je žiadosť určená na aktualizáciu 
alebo obnovu) 

• opisu zmien vykonaných od posledného procesu certifikácie 
(len pri žiadosti o aktualizáciu alebo obnovenie) 

 
 
 

 
 

2. Pred predložením žiadosti je možné: 
 

• Aktualizovať názov súboru a poskytnúť opis  

• Vymazať nahraný súbor  

Pred predložením žiadosti a po jej predložení je možné: 
 

• Stiahnuť predložený súbor  
 
 

5 

Odporúča sa, aby sa pred ich nahratím do jednotného 
kontaktného miesta pripravila jasná štruktúra spisov s 
ľahko identifikovateľnými dokumentmi 
prostredníctvom ich názvu. 

ROZSAH 
UPLATŇOVANIA 

KONTAKT NA 
ŽIADATEĽA 

LISTINNÉ DÔKAZY 
(ČASŤ SMS / TSI OPE ČASŤ) 

LISTINNÉ DÔKAZY 
(VNÚTROŠTÁTNA ČASŤ) 

INÉ ADMINISTRATÍVNE 
DOKUMENTY 

ODOSLAŤ ŽIADOSŤ 

1 

2 
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1. Vytvorte krížový odkaz na predložené dôkazy v porovnaní s požiadavkami 
na SMS a príslušnými požiadavkami TSI OPE. Pre každú požiadavku: 

 

• Vyberte príslušný dokument z rozbaľovacieho zoznamu. 
• Uveďte odkaz na informácie vo vybranom dokumente. 

 
 

 
 

2. Ku každej z uvedených požiadaviek je možné uviesť viac ako jeden 
dokument. V  záujme doplnenia ďalšieho odkazu na rovnakú požiadavku 
použite tlačidlo vpravo. 

 
 
 
 
 
 

3. Aby ste zmiernili riziko straty informácií z dôvodu automatického 
odhlásenia, nezabudnite si uložiť svoju prácu vždy, keď máte dlhú 
prestávku v procese vypĺňania žiadosti. Príslušné tlačidlo je k dispozícii na 
spodnej strane tabuľky: 

 

 

Odporúča sa, aby sa pred ich nahratím do jednotného 
kontaktného miesta pripravila jasná štruktúra spisov s 
ľahko identifikovateľnými dokumentmi 
prostredníctvom ich názvu. 

ROZSAH 
UPLATŇOVANIA 

KONTAKT NA 
ŽIADATEĽA 

LISTINNÉ DÔKAZY 
(ČASŤ SMS / TSI OPE ČASŤ) 

LISTINNÉ DÔKAZY 
(VNÚTROŠTÁTNA ČASŤ) 

INÉ ADMINISTRATÍVNE 
DOKUMENTY 

ODOSLAŤ ŽIADOSŤ 

3 

1 

2 
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1. Pre každý členský štát, ktorého sa týka zamýšľaná oblasť činnosti (napr.
), nahrať súbor dokumentov poskytujúcich dôkazy o tom, že 

systém riadenia bezpečnosti sa zaoberá požiadavkami stanovenými v 
príslušných oznámených národných bezpečnostných pravidlách. 

 

 
 
 

2. Pred predložením žiadosti je možné: 
 

• Aktualizovať názov súboru a poskytnúť opis  

• Vymazať nahraný súbor  

Pred predložením žiadosti a po jej predložení je možné: 
 

• Stiahnuť predložený súbor 

Odporúča sa, aby sa pred ich nahratím do jednotného 
kontaktného miesta pripravila jasná štruktúra spisov s 
ľahko identifikovateľnými dokumentmi 
prostredníctvom ich názvu. 

ROZSAH 
UPLATŇOVANIA 

KONTAKT NA 
ŽIADATEĽA 

LISTINNÉ DÔKAZY 
(ČASŤ SMS / TSI OPE ČASŤ) 

LISTINNÉ DÔKAZY 
(VNÚTROŠTÁTNA ČASŤ) 

INÉ ADMINISTRATÍVNE 
DOKUMENTY 

ODOSLAŤ ŽIADOSŤ 

1 

2 
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1. Pre každý dotknutý členský štát s plánovanou oblasťou činnosti (napr.
) vytvorte krížový odkaz na príslušné požiadavky stanovené v 

príslušných oznámených národných bezpečnostných pravidlách, a to buď: 
 

(2) nahratím predvyplnenej mapovacej tabuľky 
(3) vyplnením príslušného webového formulára v jednotnom kontaktnom mieste 

 

Mapovacia tabuľka by mala poskytovať informácie o príslušných 
vnútroštátnych požiadavkách, predložené doklady by mali byť dôkazom 
splnenia týchto požiadaviek a poskytnúť príslušné interné odkazy. 

 
 

 

Každý vnútroštátny bezpečnostný orgán uvedie vo 
svojich používateľských príručkách zoznam príslušných 
vnútroštátnych požiadaviek spolu s ich vysvetleniami. 

ROZSAH 
UPLATŇOVANIA 

KONTAKT NA 
ŽIADATEĽA 

LISTINNÉ DÔKAZY 
(ČASŤ SMS / TSI OPE ČASŤ) 

LISTINNÉ DÔKAZY 
(VNÚTROŠTÁTNA ČASŤ) 

INÉ ADMINISTRATÍVNE 
DOKUMENTY 

ODOSLAŤ ŽIADOSŤ 

1 

2 
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1. Uveďte ďalšie administratívne dokumenty: 
 

• Formulár právneho subjektu (LEF) spolu s príslušnými dôkazmi (napr. 
doklad potvrdzujúci registráciu spoločnosti alebo dokument 
potvrdzujúci pridelenie čísla DIČ / IČ DPH) len v prípade, ak je 
agentúra vydávajúcim subjektom osvedčenia 

 

• Akékoľvek iné administratívne dokumenty požadované na základe 
vnútroštátnych právnych predpisov v prípade, ak je vydávajúcim 
subjektom osvedčenia národný bezpečnostný orgán (akékoľvek ďalšie 
administratívne dokumenty by sa mali uviesť v príručke národného 
bezpečnostného orgánu) 
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Ak ste už raz podali žiadosť v jednotnom kontaktnom mieste, 

nemusíte znova nahrávať formulár právneho subjektu (LEF). 

Formulár právneho subjektu (LEF) je dostupný na 
webovej stránke Európskej komisie na tejto adrese: 
https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en 

ROZSAH 
UPLATŇOVANIA 

KONTAKT NA 
ŽIADATEĽA 

LISTINNÉ DÔKAZY 
(ČASŤ SMS / TSI OPE ČASŤ) 

LISTINNÉ DÔKAZY 
(VNÚTROŠTÁTNA ČASŤ) 

INÉ ADMINISTRATÍVNE 
DOKUMENTY 

ODOSLAŤ ŽIADOSŤ 

1 

https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en


 

 

 
 
 
 

1. Skontrolujte si poskytnuté informácie 
2. Odošlite spis (žiadosť) 

 

Po odoslaní spisu vás bude kontaktovať projektový manažér a dohodne sa na 
ďalších krokoch. 

 
 

PRIPOMIENKA 
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Po podaní žiadosti si pravidelne kontrolujte jednotné 
kontaktné miesto, keďže e-mailové upozornenia (ak ich 
máte vo vašom používateľskom profile nastavené) môžu 
byť vašim emailovým serverom považované za spam. 

Upozorňujeme, že zoznam vybraných členských štátov, ktoré 
sa týkajú plánovanej oblasti činnosti, nie je možné po 
odoslaní žiadosti zmeniť. 

Majte na pamäti, že nebudete už môcť zmeniť 
žiadne informácie po odoslaní  
súboru so žiadosťou. 

ROZSAH 
UPLATŇOVANIA 

KONTAKT NA 
ŽIADATEĽA 

LISTINNÉ DÔKAZY 
(ČASŤ SMS / TSI OPE ČASŤ) 

LISTINNÉ DÔKAZY 
(VNÚTROŠTÁTNA ČASŤ) 

INÉ ADMINISTRATÍVNE 
DOKUMENTY 

ODOSLAŤ ŽIADOSŤ 

1 

2 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĎAKUJEME ZA 
DODRŽIAVANIE 

TEJTO POMÔCKY 


