
Národná konzultácia k eurofondom 2021 – 2027

1. kolo
Ekologické Slovensko pre budúce generácie



Udržateľná multimodálna
mestská mobilita



Návrh priorít pre Partnerskú dohodu SR na roky 2021 – 2027

Časť I. Výber cieľov politiky súdržnosti –

dôvody intervencie - hlavné 

nedostatky/problémy (prečo je nutné 

smerovať investície do daného cieľa)

Časť II. Popis priorít a opatrení –

prioritné oblasti, kam je potrebné smerovať 

investície a opatrenia, ktoré povedú 

k eliminácii identifikovaných 

nedostatkov/problémov a očakávané 

výsledky, ktoré prinesie implementácia 

navrhovaných opatrení



Štruktúra PD SR vychádza z čl. 8 a prílohy II návrhu všeobecného nariadenia EÚ

Identifikácia investičných priorít 

• Proces – participatívnosť, odbornosť

• Nutnosť rešpektovať/zohľadniť: 

- Návrhy legislatívnych predpisov EÚ (definované špecifické ciele)

- Pozičný dokument Európskej komisie – Annex D

- Špecifické odporúčania Rady (CSR)

- Základné strategické dokumenty – EÚ, SR

- Základné podmienky pre úspešnú implementáciu politiky súdržnosti EÚ 2021 - 2027
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Návrh nariadenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde

Cieľ 2 a jeho špecifické ciele:

Zelenšia, nízkouhlíková a odolná Európa prostredníctvom podpory čistej a spravodlivej premeny energie, zelených a modrých investícií, 
obehového hospodárstva, prispôsobenia sa zmene klímy a prevencie a riadenia rizík prostredníctvom:

i) podpory energetickej účinnosti a znižovania emisií skleníkových plynov;

ii) podpory obnoviteľnej energie;

iii) vývoja inteligentných energetických systémov, sietí a ukladania mimo TEN-E;

(iv) podpory prispôsobenia sa zmene klímy, predchádzania rizikám a odolnosti voči katastrofám;

v) podpory prístupu k vode a trvalo udržateľného hospodárenia s vodou;

vi) podpory prechodu na obehové hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje;

vii) posilnenia ochrany prírody a biodiverzity, rozvoja zelenej infraštruktúry najmä v mestskom prostredí a zníženia znečistenia;

viii) podpory trvalo udržateľnej multimodálnej mestskej mobility;
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Annex D CP 3

Prioritné investičné potreby sú určené s cieľom rozvíjať udržateľnú intermodálnu vnútroštátnu, regionálnu a 

miestnu mobilitu, podporovať udržateľnú multimodálnu mestskú mobilitu, a najmä:

• investície do regionálnej a miestnej mobility s cieľom riešiť negatívne externé vplyvy dopravy, napríklad 

podporou multimodality v odvetví dopravy, zabezpečením, aby celé odvetvie bolo šetrnejšie k životnému 

prostrediu, bezpečnejšie a nákladovo efektívnejšie,

• podporu udržateľných a efektívnych systémov mestskej dopravy (ako súčasť príslušných integrovaných 

stratégií územného rozvoja alebo na základe plánov udržateľnej mestskej mobility), najmä v mestách.
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Základné podmienky

Základná podmienka Kritériá splnenia základnej podmienky
Zodpovedný 

ÚOŠS

3. 2. Komplexné plánovanie dopravy 

na primeranej úrovni

Je zavedené multimodálne mapovanie 

existujúcich a plánovaných infraštruktúr, 

okrem tých na miestnej úrovni, v 

perspektíve do roku 2030, ktoré:

1. zahŕňa ekonomické posúdenie plánovaných investícií, ktoré sa opiera o dôkladnú analýzu dopytu a 

modelovanie dopravy a ktoré by malo zohľadniť očakávaný vplyv otvorenia trhov železničných služieb

MDV SR

2. je v súlade s prvkami národného energetického a klimatického plánu týkajúcimi sa dopravy

3. zahŕňa investície do koridorov základnej siete TEN-T, ktoré sú vymedzené v [návrhu nariadenia, ktorým sa 

zriaďuje nástroj „Spájame Európu“ (CEF) a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) 1316/2013]“ v súlade s 

príslušnými pracovnými plánmi koridorov základnej siete TEN-T

4. pre investície nad rámec koridorov základnej siete TEN-T, vrátane cezhraničných úsekov, zabezpečuje 

komplementaritu tým, že poskytuje dostatočnú prepojenosť mestských sietí, regiónov a miestnych 

komunít so základnou sieťou TEN-T a jej uzlami *

5. zabezpečuje interoperabilitu železničnej siete a, ak je to potrebné, správy o zavádzaní ERTMS podľa 

vykonávacieho nariadenia Komisie EÚ 2017/6 z 5. januára 2017 o európskom pláne zavádzania 

európskeho systému riadenia železničnej dopravy.

6. podporuje multimodalitu, identifikáciu potrieb pre multimodálne alebo prekladacie nákladné terminály a 

terminály pre cestujúcich 

7. zahŕňa opatrenia relevantné pre plánovanie infraštruktúry zamerané na podporu alternatívnych palív v 

súlade s príslušnými národnými politickými rámcami 

8. predstavuje výsledky posúdenia rizík pre bezpečnosť cestnej premávky v súlade s existujúcimi národnými 

stratégiami bezpečnosti cestnej premávky, spolu s mapovaním príslušných ciest a úsekov a stanovuje 

priority zodpovedajúcich investícií 

9. poskytuje informácie o finančných zdrojoch, ktoré zodpovedajú plánovaným investíciám a sú potrebné 

na pokrytie nákladov na prevádzku a údržbu existujúcej a plánovanej infraštruktúry 
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Green Deal – Európsky ekologický dohovor
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Finančné zdroje, podmienky, alokácie

Európsky fond regionálneho rozvoja 

predpokladaná alokácia SR :
8 117 mil. EUR

Tematická koncentrácia:
Rozvinutejší región 
• C1 + C2 = 85 %
Menej rozvinutý región
• C1    25 %
• C2    30 %

Príspevok EFRR  - k cieľom EÚ v oblasti klímy: 30 %

Kohézny fond

predpokladaná alokácia SR:
1 613 mil. EUR

!!! Členské štáty zabezpečia primeranú rovnováhu 
medzi investíciami v rámci investície do životného 
prostredia vrátane investícií súvisiacich s 
udržateľným rozvojom a energetikou, ktoré 
predstavujú prínos pre životné prostredie a 
investíciami do TEN-T

Príspevok KF  - k cieľom EÚ v oblasti klímy: 37 %
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Návrh prioritných oblastí

• Podpora opatrení na zlepšovanie energetickej efektívnosti a zníženie emisií skleníkových plynov
• Podpora energie z obnoviteľných zdrojov
• Rozvoj inteligentných energetických systémov, sietí a uskladenia mimo TEN-e
• Podpora adaptácie na zmenu klímy, prevencie rizík a odolnosti voči katastrofám 
• Zlepšenie kvality vôd a stavu v zásobovaní vodou a ČOV
• Prechod na obehové hospodárstvo s dôrazom odpadové hospodárstvo
• Zlepšenie ochrany prírody, krajiny, biodiverzity a ekosystémových služieb 
• Zabezpečenie prieskumu, sanácie a monitorovania enviromentálnych záťaží
• Zlepšenie kvality ovzdušia
• Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility

Prioritné oblasti podpory z ENRAF:
• podpora udržateľného rybárstva a ochrany vodných biologických zdrojov,
• podpora udržateľných akvakultúrnych činností, ako aj spracovania produktov rybolovu a akvakultúry a uvádzania týchto 

produktov na trh.
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Dôvody intervencie

• nevyhovujúci technický a kvalitatívny stav dopravnej infraštruktúry dráhovej dopravy vo veľkých aglomeráciách s množstvom bodových a 
úsekových obmedzení vrátane nízkeho stupňa vzájomnej previazanosti a koordinácie jednotlivých dopravných módov (absencia funkčných 
integrovaných dopravných systémov)

• nevyhovujúca úroveň infraštruktúry na opravu a údržbu vozového parku dráhovej mestskej hromadnej dopravy a autobusovej mestskej a 
prímestskej verejnej osobnej dopravy

• nedostatočná kvalitatívna a kvantitatívna úroveň terminálov a zastávok verejnej osobnej dopravy vrátane systémov informovanosti 
cestujúcich

• nedostatok kvalitnej a bezpečnej infraštruktúry pre cyklistickú dopravu a  nízka úroveň projektovania a  schvaľovania cyklistickej 
infraštruktúry

• absentujúce systémy parkovania P+R, B+R, K+R v mestách a mestských aglomeráciách

• nedostatočná preferencia verejnej osobnej dopravy na križovatkách vrátane chýbajúcich vyhradených jazdných pruhov

• nevyhovujúci technický a kvalitatívny stav mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy

• signifikantný podiel dopravy na emisiách NOX a znečistení ovzdušia v mestách

• záväzky SR vyplývajúce zo Smernice EP a Rady EÚ 2016/2284 – zníženie emisií NOX o 36 % do roku 2029 a o 50 % od roku 2030
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Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility

Projekty s rozhodujúcim a systémovým vplyvom na fungovanie 
a preferenciu verejnej osobnej dopravy.

Prioritne :
• modernizácia integrovaných dopravných systémov, výstavba 

prestupných terminálov a záchytných parkovísk vo veľkých 
sídelných aglomeráciách a najvyťaženejších dopravných 
uzloch, 

• výstavba a modernizácia električkových a trolejbusových tratí 
, nákup mobilných prostriedkov dráhovej, príp. autobusovej 
mestskej a prímestskej dopravy, modernizácie infraštruktúry 
existujúcich údržbových základní (depá dopravných podnikov)

Súčasťou podpory bude môcť byť aj:
• prepojenie a harmonizácia dopravy (vrátane nemotorovej a 

hromadnej) v mestských a prímestských oblastiach,
• zavádzanie nízkoemisných zón a parkovacích politík v 

mestách,
• podpora cyklistickej dopravy v mestách a ich prímestských 

územiach

Očakávané výsledky:

• zvýšenie prístupnosti a atraktivity verejnej osobnej dopravy 
s cieľom zvýšenia podielu verejnej osobnej dopravy na deľbe 
prepravnej práce a zníženie podielu individuálnej automobilovej 
dopravy,

• zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie vo veľkých 
aglomeráciách (zníženie hlukovej záťaže, vibrácií, prašnosti 
a produkcie emisií znečisťujúcich látok a skleníkových plynov),

• zlepšenie kvality služieb poskytovaných dráhovou MHD,
• zlepšenie dopravnej infraštruktúry a vytvorenie predpokladov pre 

zavedenie komplexných zmien v organizácii verejnej dopravy 
v sídlach,

• zabezpečenie bezpečnej a kvalitnej cyklo-dopravnej infraštruktúry 
a jej integrácie s inými druhmi dopravy,

• zvýšený podiel cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej 
práce v mestskej a prímestskej doprave.



Ďakujeme za pozornosť


