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Bratislava, 
8. apríla 2019 

TLAČOVÁ SPRÁVA 

Železničná energetika získala certifikát ISO 50001 

Bratislava – ŽSR - Železničná energetika (ŽE) splnila prísne kritéria a získala Certifikát ISO 50001 od renomovanej 
akreditačnej firmy TÜV SÜD.  

Získaniu certifikátu predchádzala rozsiahla komunikácia ŽE  v spolupráci s poradenskou firmou Creative Energy 
s.r.o. a následne komunikácia s akreditačnou firmou TÜV SÜD. „Zo strany ŽE bolo potrebné dokladovať 
množstvo dokumentov, ktoré detailne vypovedajú o procesoch ŽE vo vzťahu k plneniu si legislatívnych 
povinností v energetickej oblasti, vo vzťahu k plneniu si svojich povinností k zákazníkom, o transparentnosti a 
vyváženosti pri nákupe, predaji a distribúcii elektriny,“ uviedol Boris Bóna, riaditeľ Železničnej energetiky.  

Konkrétne išlo napríklad o Povolenie ÚRSO pre podnikanie ŽSR v oblasti „Elektroenergetika“, Rozhodnutie o 
registrácii pre montáž určených meradiel od Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo, Prevádzkový 
poriadok prevádzkovateľa MDS, Organizačné usporiadanie ŽE, Organizačný poriadok ŽE či niekoľko cenníkov.  

Ďalej nasledoval audit zo strany TÜV SÜD, ktorý sa zameral na hlavné oblasti činnosti ŽE, ktorými sú obchod s 
elektrinou a jej distribúcia. Pri obchode nakupuje ŽE silovú trakčnú a netrakčnú elektrinu od obchodníkov a 
následne ju predáva odberateľom. Nakúpenú elektrinu distribuuje prostredníctvom miestnej distribučnej 
sústavy ŽSR na jednotlivé odberné miesta. Ako obchod, tak aj distribúcia elektriny vytvárajú pre ŽSR 
nezanedbateľný zisk.  

Rodina medzinárodných štandardov ISO je rozsiahla a najznámejšou je norma ISO 90001, ktorá  je zameraná na 
nastavenie základných riadiacich procesov, ktoré pomáhajú zlepšovať kvalitu výrobkov a služieb v danej 
organizácii. Využíva sa prakticky vo všetkých sektoroch (výroba, služby, marketing, predaj, vzťahy so zákazníkmi). 
Rodina medzinárodných štandardov ISO je rozsiahla a zasahuje okrem iného napríklad systémy riadenia 
životného prostredia (ISO 14001), alebo systémy manažérstva bezpečnosti informácií v organizácii (ISO 27001). 
K uvedeným štandardom patrí aj ISO 50001, ktorý je určený pre systémy energetického manažérstva (EnMS – 
Energy Management System).  

Norma ISO 50001 sleduje najmä energetickú účinnosť, respektíve náročnosť, úspory energie, riadenie toku 
energií či hospodárenie s energiou. Prínosmi certifikácie podľa ISO 50001 sú zníženie prevádzkových nákladov, 
zlepšovanie využitia energií, definovanie súčasného stavu využitia energií a zdokumentovanie ich úspory pre 
interné alebo externé použitie, možnosť aktívne riadiť využitie energií a náklady na ne či znižovanie negatívnych 
dopadov na životné prostredie a stým súvisiace vnímanie ŽSR ako spoločensky zodpovednej organizácie. 
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