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ZSSK CARGO

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. (ZSSK CARGO) deklaruje, že železničná doprava
je nosným dopravným systémom pre naplnenie cieľov inkluzívneho rastu a znižovania emisií z
dopravy v EÚ.

V rámci svojej pôsobnosti preto vytvára podmienky na efektívne vykonávanie činností vnútri
spoločnosti aj mimo nej, aby bolo možné hospodárnym spôsobom využívať podnikové zdroje
ZSSK CARGO a spolupracujúcich partnerov.

S cieľom optimalizácie vnútropodnikových procesov bolo v ZSSK CARGO za uplynulých 5 rokov
realizovaných niekoľko významných projektov, pričom u niektorých z nich boli využité aj
finančné prostriedky z fondov EÚ.

Každý projekt riešil špecifické oblasti, všetky mali jeden spoločný cieľ, a to optimalizovať
činnosti vo zvolenej oblasti a znížiť finančnú náročnosť na ich výkon.
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GSM-R/ETCS
Systém GSM-R vychádza z osvedčeného systému GSM, má vyššiu bezpečnosť a spoľahlivosť,
vyššie pokrytie železničnej siete v okolí tratí bez hluchých miest (vrátane tunelov, mostov a
komplikovaných úsekov v dolinách bez dosahu klasického GSM). Stabilná dostupnosť signálu
pri rýchlosti cez 350 km/h.

Odporúčame zvážiť jeho využitie nielen pre riadenie prevádzky vlakov, ale aj pre širšie potreby
dopravcov, ktoré súvisia s dátovými prenosmi, ktorých dostupnosť je kľúčová pri zvyšovaní
stupňa digitalizácie prevádzkových procesov. Súčasne pokrytie dátovými prenosmi zo strany
verejných mobilných operátorov je nepostačujúce.

GPS
ZSSK CARGO je na Slovensku lídrom v oblasti monitorovania polohy a stavu železničných
nákladných vozňov prostredníctvom GPS (celkovo 6000 vozňov vybavených GPS
zariadeniami).

Hľadanie vlastného riešenia na monitorovanie polohy a stavu železničných nákladných vozňov
prostredníctvom GPS je jedným z dôsledkov nejednotnej implementácie TAF TSI na sieti
železníc EÚ.
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TAF TSI
V roku 2006 vytvoril sektor železničnej dopravy plán implementácie TAF TSI a stanovil, že v roku 2014 sa plán
zavedie do praxe. Ale dodnes nebolo TAF TSI v rámci železničnej siete EÚ komplexne zavedené. Denne sa
pritom presviedčame, že mať k dispozícii spoľahlivé informácie, je kľúčové pre bezpečnosť, plynulosť a
optimalizáciu obsluhy tarifných bodov.

Zavedenie TAF TSI je nedostatočne koordinované, časť dopravcov (hlavne bývalých národných) už TAF TSI
zavedené má, čaká sa na správcov infraštruktúry alebo naopak. Nie sú stanovené žiadne sankcie za
neplnenie nariadenia o TAF TSI.

Kto TAF TSI implementuje ako prvý, nezíska žiadnu výhodu, skôr naopak je nútený sa neskôr prispôsobiť
budúcim novým štruktúram/štandardom a opakovane vynaložiť náklady na zosúladenie týchto štruktúr.

Chýba jeden centrálny prevádzkovateľ systému pre kmeňové údaje – centrálne číselníky (na trhu tak vzniklo
veľa hráčov a aplikácií, ktorí sa snažia si z koláča uchmatnúť čo najväčší kus).

Zavedenie TAF TSI by malo byť jednou z podmienok pre udelenie licencie na prevádzku dopravy na dráhe,
bez uplatnenia prechodného obdobia.

Pokiaľ má európska dopravná stratégia snahu vybudovať environmentálne udržateľný dopravný systém, 
potom projekty, ktoré súvisia s realizáciou železničnej interoperability, by mali byť posudzované v špeciálnom 

režime (čiže len posúdenie súladu projektu s cieľmi zavedenia technických špecifikácií interoperability bez 
posudzovania ďalších kritérií).
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