
Investičné zadanie č. 04/2018/OSM Žilina 
na vypracovanie projektovej dokumentácie na akciu 

„ŽST Vrútky rekonštrukcia VB, nástupíšť a informačného systému pre cestujúcich“  
 - I. ETAPA - rekonštrukcia VB a nový  informačný systém pre cestujúcich (HAVIS) 

 

A. Sprievodná správa 
 
1. Identifikačné údaje 

1.1 Stavba 

Názov stavby: ŽST Vrútky rekonštrukcia VB, nástupíšť a informačného systému pre 
cestujúcich“ - I. ETAPA - rekonštrukcia VB a nový  informačný systém pre 
cestujúcich (HAVIS) 

  Číslo stavby A14226, pod por. č. 2014162.301 v IP VZ DS                                      
Miesto stavby:  TÚ 2601 Košice - Žilina, DÚ 57 Vrútky 
Okres:  Martin 
Kraj:   Žilinský 
Katastrálne územie: Vrútky 

 
1.2 Stavebník  

Názov stavebníka :  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
Nadriadený orgán :  Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Nám. slobody č. 6, 810 05 Bratislava 

 
1.3 Termíny 

Termín predloženia zadania stavby:  07 / 2018 
Termín predloženia PD: v zmysle požiadavky 
Termín realizácie:   2019 
 
1.4 Projektant  

Generálny projektant:  podľa výsledku súťaže 
Zodpovedný projektant stavby:  podľa výsledku súťaže 
Stupeň PD:   dokumentácia pre  DSPRS 

 
1.5 Správca objektu 

Železnice Slovenskej republiky, Správa majetku ŽSR, Oblastná správa majetku Žilina, SMSÚ ŽB Žilina 

Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina, Sekcia OZT 

 

2. Zdôvodnenie stavby a jej cieľov 

Účelom rekonštrukcie je implementácia štandardov železničných staníc. 
Stavebné úpravy vo Výpravnej budove pre HAVIS, riešiť pohyb imobilných cestujúcich 

v stanici v zmysle TSI PRM - vybudovať bezbariérový prístup z predstaničného priestoru do 
čakárne ku pokladni a na 1. nástupište. Posúdiť možnosť vybudovanie WC na Eurokľúč pre 
imobilných cestujúcich vrátane prístupu do WC. Okrem toho je potrebná obnova fasády, 
strešnej krytiny, dažďových žľabov a zvodov a zabezpečenie ochrany pred znečisťovaním 
vtákmi. 
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Na objektoch „Železničná 12, 4 b. j. (stará pošta)“ a „Železničná 12 - sklad ŽST“ je potrebná 
obnova fasády, strešnej krytiny a dažďových žľabov a zvodov.  

V areáli stanice riešiť Informačný a orientačný systém pre cestujúcich (piktogramy) a Hlasový a 
vizuálny informačný systém pre cestujúcu verejnosť (HaVIS) 

Uvedený stav nie je možné bežnou údržbou resp. opravnými prácami v rámci hlavnej čin-
nosti ŽSR podstatne zlepšiť. 

 
Investičná akcia č. 2015039 - ŽST Vrútky, hlasový a vizuálny systém z IP DS je riešená 

v rámci tohto IZ. 
 

3. Súvisiace stavby: 

Nie sú žiadne súvisiace stavby 

 

4. Členenie stavby 

Stavebné objekty:  SO 01  Výpravná budova 
 SO 02  Železničná 12, 4 b. j. (stará pošta ) 
 SO 03  Železničná 12 - sklad ŽST 
 SO 04  Informačný a orientačný systém  
  

Prevádzkové súbory: PS 01  Hlasový a vizuálny informačný systém pre cestujúcu verejnosť  
 PS 02  Úprava bleskozvodu na objekte Železničná 12, 4 b. j. (stará poš-

ta) 
 PS 03  Úprava bleskozvodu na objekte Železničná 12 – sklad ŽST 

  

B. Súhrnné riešenie stavby 

1. Základné údaje o stavbe 

1.1. Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie  

Súčasný stav budov je podmienený vekom, použitými materiálmi a poveternostnými 
vplyvmi a nezodpovedá požiadavkám na technický stav a na implementáciu štandardov staníc. 
Cieľový stav podstatne zlepší technické parametre budovy. Vybudovaním informačného sys-
tému sa zlepší informovanosť a komfort cestujúcich. 
 
1.2. Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma 

Stavba sa vykoná na pozemkoch ŽSR v súlade so stavebným a technickým poriadkom dráh 
ustanoveným vyhláškou č.350/2010 Z.z. Územie, kde sa stavba nachádza, je intravilánom obce 
Vrútky. Objekty a územia, ktoré by boli predmetom pamiatkovej či inej ochrany sa 
v dotknutom území nenachádzajú. MPV nie je potrebné. 
 
1.3. Vplyv stavby na životné prostredie 

Stavba si nevyžaduje zásah do prírody.  Predpokladá sa vznik odpadov, ktoré budú zlikvido-
vané v rámci stavby. Nakladanie s odpadmi musí byť riešené v zmysle § 19 ods. 1 zákona č. 
79/2015 Z.z. o odpadoch. Zhotoviteľ je povinný vykonávať opatrenia k zamedzeniu zvýšenej 
hlučnosti, prašnosti a dodržiavať čistotu komunikácií a tieto počas prác v prípade znečistenia 
okamžite čistiť. 
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2. Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov 
 
2.1. SO 01  Výpravná budova 

Jestvujúci stav:  
Neumožňuje vybudovať technické zázemie pre nový informačný systém, pre zabezpečenie 

pohybu imobilných cestujúcich a nie je zabezpečené dosiahnutie štandardov 

Navrhovaný stav:  
Stavebné úpravy interiéru budovy pre montáž HAVIS-u, pre umiestnenie plošiny pre imobil-
ných cestujúcich a s tým súvisiace prípadné potrebné úpravy inžinierskych sietí, vybudovanie 
bezbariérového pohybu cez VB, úprava sokla sanačnou omietkou, úprava vonkajšej fasády a 
ochranných prvkov proti znečisťovaniu fasády, predstaničného priestoru a priestoru 1. nástu-
pišťa, náter (resp. výmena) strešnej krytiny a klampiarskych prvkov. Nad vstupom do budovy 
z predstaničného priestoru vybudovať zastrešenie. Navrhnúť prekrytie rozvodov nn na fasáde 
budovy pod zastrešením 1. Nástupišťa, čím sa predíde sadaniu vtákov a znečisťovaniu fasády, 
zámkovej dlažby 1. nástupišťa a lavičiek. Prekrytie nn rozvodov riešiť v prevedení odnímateľ-
nom z dôvodu prístupu pri údržbe, oprave, doplnení a revízii.  

 
2.2. SO 02  Železničná 12, 4 b. j. (stará pošta)  

Jestvujúci stav: nespĺňa štandardy staníc a požiadavky na technický stav 

Navrhovaný stav: úprava vonkajšej fasády, úprava sokla sanačnou omietkou, náter resp. 
výmena strešnej krytiny a  klampiarskych prvkov, výmena pôvodných okien a vonkajších dverí 
na budove.  

 
2.3. SO 03 Železničná 12 - sklad ŽST 

Jestvujúci stav: nespĺňa štandardy staníc a požiadavky na technický stav 

Navrhovaný stav: úprava vonkajšej fasády, úprava sokla sanačnou omietkou, náter resp. 
výmena strešnej krytiny a klampiarskych prvkov, výmena pôvodných okien a vonkajších dverí 
na budove.  

 
2.4. SO 04  Informačný a orientačný systém  

Jestvujúci stav: nie je zavedený 

Navrhovaný stav: je potrebné zaviesť systém, ktorý rieši rozmiestnenie tabúľ 
s piktogramami v súlade s TSI a TNŽ 736390, ktoré budú navigovať cestujúcich, zvlášť osoby s 
obmedzenou mobilitou 

 
2.5. PS 01 Hlasový a vizuálny informačný systém pre cestujúcu verejnosť  

Jestvujúci stav:  
V ŽST Vrútky je v súčasnosti vybudovaný a prevádzkovaný Automatický hlasový informačný 

systém s INISS (Integrovaný informačný systém stanice) pre podávanie informácii o odcho-
doch a príchodoch vlakov pre cestujúcu verejnosť podľa GVD ovládaný z miestnosti operátor-
ky staničného rozhlasu na ústrednom stavadle v ŽST Vrútky. Audio výstup je privedený do vy-
budovaného a prevádzkovaného rozhlasového zariadenia pre cestujúcu verejnosť, pozične ako 
druhý účastník v riadení rozhlasovej ústredne (RRÚ INOMA comp) umiestnenej v oznamovacej 
miestnosti ústredného stavadla (ÚS).  
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Navrhovaný stav:  

- V ŽST Vrútky sa vybuduje nový automatický hlasový a vizuálny informačný systém "HAVIS" 
pre informovanie cestujúcej verejnosti, ktorého hlasový systém - výstup audio sa využije teraj-
ší druhý vstup jestvujúceho riadenia rozhlasovej  ústredne umiestnenej v oznamovacej miest-
nosti ÚS.  Vybudovanie nového automatického hlasového a vizuálneho informačného systému 
bude obsahovať hlavnú riadiacu a záložnú riadiacu jednotku, komunikačnú jednotku HAVIS-u, 
monitorovaciu jednotku v objekte ŽST Vrútky - vonkajší výpravca, čakáreň 1, čakáreň 2, osob-
né pokladne, odchodovú a príchodovú tabuľu vo vestibule, tri  obojstranné dvojriadkové ná-
stupištné tabule pre 1. nástupište, štyri obojstranné dvojriadkové nástupištné tabule pre 2. 
nástupište, jednu dvojriadkovú obojstrannú nástupištnú tabuľu pre 3. nástupište (smer Mar-
tin) a jednu jednostrannú dvojriadkovú podchodovú tabuľu pre 2. nástupište. Zariadenie bude 
ovládané z miestnosti operátorky staničného rozhlasu na ÚS v ŽST Vrútky. 

- Stavba bude riešiť nové dátové prepojenia informačných tabúľ a monitorovacích jedno-
tiek. Zároveň bude riešiť nové elektrické prípojky 230V/50Hz pre celý systém – súčasťou napá-
jania bude navrhnuté samostatné podružné meranie. Pre dátovú komunikáciu medzi objek-
tom ÚS a výpravnou budovou v ŽST Vrútky je potrebné riešiť nové dátové prepojenie , včítane 
jeho prepäťovej ochrany. HAVIS bude navrhnutý so záložným zdrojom napájania, ktorý zabez-
pečí napájanie zariadenia po dobu min. 2 hodín v prípade výpadku hlavného napájania. 

- Stavba bude riešiť výmenu a nové umiestnenie reproduktorov rozhlasového zariadenia 
pre cestujúcu verejnosť, prípadne aj výmenu vedenia.  Pre rozhlasové zariadenie po výmene a 
zmene umiestnenia je potrebné vykonať merania hlukových pomerov, aby boli optimálne na-
stavené úrovne jednotlivých vetiev a reproduktorov ale aj dodržané hygienické normy z po-
hľadu hladiny hluku. 

- Novovybudované zariadenie musí byť kompatibilné s jestvujúcimi zariadeniami vybudo-
vanými na ŽSR a musí umožňovať pripojenie, rozhranie pre možnosť diaľkového vykonávania 
zmien pri zmene GVD a počas trvania GVD. Zariadenie musí spĺňať požiadavky vyplývajúce z 
predpisu SR1028.  

- Zariadenie v zmysle §16   zákona č.513/2009 Z.z. je určené technické zariadenie a v zmysle 
§4 vyhlášky č. 205/2010 Z.z. elektrické zariadenie kategórie s označením E7. Projektant musí 
riešiť ochrany pred úrazom elektrickým prúdom živých  a neživých časti a ochranu pri poruche. 
Je potrebné zabezpečiť aj posúdenie dokumentácie poverenou právnickou osobou, pred vy-
konaním východiskovej revízie. 

 
2.6. PS 02 Úprava bleskozvodu na objekte Železničná 12, 4 b. j. (stará pošta) 

Navrhovaný stav: úprava a doplnenie bleskozvodu podľa platných noriem a predpisov 
 

2.7. PS 03 Úprava bleskozvodu na objekte Železničná 12 – sklad ŽST 

Navrhovaný stav: úprava a doplnenie bleskozvodu podľa platných noriem a predpisov  
 

3. Požiadavky: 

- PD musí rešpektovať požiadavku realizácie stavby za plnej prevádzky  

- PD musí byť vyhotovená v zmysle VTPKS, predpisov a vzorových listov ŽSR, STN, TNŽ, TSI 

- Súčasťou PD musí byť podrobný výkaz výmer pre výber zhotoviteľa uvedenej stavby. 

- Projektová dokumentácia musí obsahovať plán organizácie výstavby, protipožiarnu ochra-
nu a všetky profesie potrebné na rekonštrukciu a výstavbu komplexne a v celom rozsahu v 
zmysle platných predpisov. Projektová dokumentácia musí riešiť aj prechodné stavy počas 
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realizácie stavby a aj napojenie jestvujúcich zariadení, ktoré sa v rámci stavby nebudú re-
konštruovať. 

- Oprávnenie projektanta podľa § 17 Zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach v znení  neskorších  
predpisov a podľa Vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej repub-
liky č. 205/2010 Z.z. (§ 27 – E2, E7, E11) 

- PD – elektroinštalácie a bleskozvodu vyhotovená projektantom s oprávnením projektovať 
na ŽSR a odsúhlasená OR Žilina Sekciou EE Vrútky. 

- PD na realizáciu elektroinštalácie a bleskozvodu a východiskovú revíznu správu smie vyko-
nať len právnická osoba na základe oprávnenia udeleného bezpečnostným orgánom s pri-
slúchajúcou kvalifikáciou podľa Zákona o dráhach č. 513/2009 Zb., § 17 a 18. 

- Od projektanta žiadame dodať schválenú PD od jednotlivých Odborov GR ŽSR 

- Kompletná inžinierska činnosť až po zabezpečenie vydania právoplatného povolenia sta-
vebného úradu. PD musí byť dodaná s právoplatným stavebným povolením, 
s rozhodnutiami, stanoviskami a vyjadreniami správcov sietí 

- Projektant bude vykonávať pri realizácii stavby autorský dozor. 

- Projektant dodá 6 ks PD pre realizáciu stavby + 1 x v elektronickej forme vo formáte pdf a 
dwg (dgn) v neuzamknutom tvare, rozpočet a výkaz výmer vo formáte xls v neuzamknutom 
tvare 

POZNÁMKA:  

- Projektant je povinný navrhnúť  pri činnostiach ako  napr. zváranie, brúsenie a  pri podob-
ných  stavebných prácach, stavebné postupy a opatrenia tak, aby boli odobrané požiarne 
hlásiče elektrickej požiarnej signalizácie. Toto odobratie musí byť prejednané a zdokumen-
tované so zodpovednou osobou za prevádzku EPS. Počas rekonštrukcie postupovať v súla-
de s vyhláškou č. 726/2002 Z.z. Všetky ostatné súčasti EPS, vrátane inštalácie káblov, ne-
smú byť nijakým spôsobom poškodzované, odpájané, vymieňané, premiestňované. Počas 
vypnutia, keď EPS nie je akcieschopná sa musí postupovať podľa požiarno - poplachovej 
smernice objektu zabezpečením požiarnej hliadky. Ak pri projekčných prácach bude nevy-
hnutná výmena kabelizácie EPS, je potrebné spracovať samostatný PS pre úpravu EPS 
s následným posúdením požiarneho technika. 

- Pred začatím projekčných prác je potrebné presne vytýčiť existujúce podzemné vedenia 
nachádzajúce sa v blízkosti riešených objektov a projekt navrhnúť tak, aby zemné vedenia 
neboli stavbou dotknuté. 

- Pri spracovaní PD je potrebné vytýčenie inžinierskych sietí. V prípade, že dôjde ku kolízii 
s vedeniami a ostatnými zariadeniami Oblastnej správy majetku Žilina alebo Oblastného 
riaditeľstva Žilina (SOZT, SEE),  je potrebné zahrnúť do rozpočtu aj náklady na ich preloženie 
prípadne ich výmenu a riešiť toto aj v PD. 

 


