
Cieľ politiky 3 Prepojenejšia Európa

Blok 1
Cestná doprava
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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
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Identifikácia investičných priorít

• Proces – participatívnosť, odbornosť

• Nutnosť rešpektovať/zohľadniť: 

- Návrhy legislatívnych predpisov EÚ (definované špecifické ciele)

- Pozičný dokument Európskej komisie – Príloha 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 EÚ 
Cieľ 3 politiky súdržnosti (CP3) a jeho špecifické ciele:

CP 3 „prepojenejšia Európa prostredníctvom zlepšenia mobility a regionálneho prepojenia IKT“ 

prostredníctvom:

• zvýšenia digitálnej konektivity; 

• rozvoja trvalo udržateľného, inteligentného, bezpečného a intermodálneho TEN-T odolného voči zmene 

klímy;

• rozvoja a zvyšovania udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej národnej, regionálnej a miestnej mobility 

odolnej voči zmene klímy, vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobilite;
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Annex D – Prepojenejšia Európa – cestná doprava

Potreby vysoko prioritných investícií sú 

určené s cieľom rozvíjať udržateľnú 

intermodálnu transeurópsku dopravnú sieť, 

a najmä: 

• dokončiť základnú a komplexnú cestnú 

sieť (vrátane cezhraničných úsekov) a 

odstrániť regionálne rozdiely v 

dostupnosti transeurópskej cestnej 

dopravnej siete, 

• znížiť vplyv na životné prostredie a 

zvýšiť bezpečnosť dopravy.

Prioritné investičné potreby sú určené s 

cieľom rozvíjať udržateľnú intermodálnu

vnútroštátnu, regionálnu a miestnu mobilitu, 

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.
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Základné podmienky CP3 - cestná doprava

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. MDV  SR

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

MDV  SR

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 

MDV  SR

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.

MDV SR

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

terminály pre cestujúcich 
MDV SR

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

príslušnými národnými politickými rámcami 
MDV SR

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 

MDV SR

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

pokrytie nákladov na prevádzku a údržbu existujúcej a plánovanej infraštruktúry 
MDV SR
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Návrh priorít PD SR – CP 3 Prepojenejšia Európa

Cestná doprava:
• Dobudovanie diaľničných spojení TEN-T
• Výstavba rýchlostných ciest
• Modernizácia a výstavba ciest I. triedy vrátane modernizácie mostov
• Zlepšenie regionálnej dopravnej obslužnosti

Železničná doprava:
• Modernizácia železničnej infraštruktúry zaradenej do siete TEN-T a železničných uzlov
• Podpora regionálnej železničnej dopravy v oblastiach s dostatočným dopytom
• Rekonštrukcia bratislavského dopravného uzla (Filiálka)

Vodná doprava:
• Modernizácia infraštruktúry vodnej dopravy (vodných ciest a prístavov) zaradenej do TEN-T
• Pomoc prevádzkovateľom plavidiel vnútrozemskej plavby pri zavádzaní technológií ekologizácie plavidiel

Podpora digitálnej pripojiteľnosti:
• Zabezpečenie širokopásmového pripojenia
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Cieľ 3 Prepojenejšia Európa – prioritizácia oblastí

PRIORITA Príloha D Priorizácia MF SR PVV stratégie/koncepcie/záväzky SR

DOPRAVA

Cestná doprava Návrh priorít vo výstavbe cestnej infraštruktúry 
(schválený vládou SR 16.9.2020)

Diaľnice a rýchlostné cesty Vysoká 8 resp. 7 ✓ Záväzky SR – nariadenie č. 1315/2013 (základná sieť 
TEN-T do 2030, súhrnná do 2050), Strategický plán 
rozvoja dopravy SR do roku 2030

Cesty I. triedy * Stredná* 6 ✓ Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030

Regionálna obslužnosť * (cesty nižšej 
kategórie)

Stredná *
* Country report explicitne 
nepomenúva kategóriu tried, 
odporúča podporiť 
vnútroštátnu a regionálnu 
mobilitu (najmä vo vzťahu k ŽP)

5 Čiastočne -

Železničná doprava Zoznam investičných priorít v železničnej infraštruktúre 
(predpoklad december 2020)

Modernizácia železničnej infraštruktúry 
TEN-T

Vysoká 8 ✓ Záväzky SR – nariadenie č. 1315/2013 
Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030

Regionálna železničná doprava Stredná 6 čiastočne -

Vodná doprava - 1 ✓ -

BROADBAND Nižšia 6 čiastočne Národný plán širokopásmového pripojenia
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Dôvody intervencie

 nedobudované diaľnice a rýchlostné cesty zaradené do siete TEN-T, ktoré neumožňujú kvalitné a rýchle dopravné spojenie medzi 
regiónmi/okolitými štátmi, negatívne vplývajú na rozvoj hospodárstva, životné prostredie, bezpečnosť cestnej premávky a tvoria 
prekážku v mobilite obyvateľstva,

 kvalitatívne a kvantitatívne parametre dopravného systému SR nezodpovedajú súčasným a prognózovaným intenzitám dopravy a 
potrebám rozvoja hospodárstva,

 záväzky SR vyplývajúce z nariadenia EP a Rady EÚ č. 1315/2013 – dobudovanie základnej siete TEN-T do roku 2030 a súhrnnej 
siete TEN-T do roku 2050,

 významná časť ciest I. triedy je v nevyhovujúcom a havarijnom stave,

 prekračovaná dopravná výkonnosť na väčšine úsekov ciest I. triedy vedených v plánovaných trasách diaľnic a rýchlostných ciest,

 neexistencia cestných obchvatov miest a obcí vo vybraných lokalitách Slovenska a z toho plynúce negatívne vplyvy v podobe 
hlukovej a emisnej záťaže pre obyvateľov miest a obcí,

 časové straty na exponovaných úsekoch ciest I. triedy z dôvodu prekračovania prípustnej kapacity ciest,

 nevyhovujúci stavebno-technický stav mostov na cestách I. triedy, ktoré sú strategicky dôležité pre vnútornú mestskú, tranzitnú a 
regionálnu dopravu,

 existencia kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy premietajúci sa do zníženej úrovne bezpečnosti 
cestnej premávky,

 nevyhovujúci technický a kvalitatívny stav infraštruktúry ciest II, III, triedy a miestnych komunikácií, čo má negatívny dopad na 
rozvoj integrovanej hromadnej dopravy a bezpečnosť,
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Navrhované intervencie
• dobudovanie diaľničných spojení TEN-T

• D1 (Turany - Hubová)
• chýbajúce úseky D3 (severojužné prepojenie na CZ a PL)

• výstavba rýchlostných ciest
• tam, kde sa neuvažuje s diaľnicami
• najmä nové úseky R2 (Horná Nitra), R3 a R4 (CURI Prešov)

• modernizácia a výstavba ciest I. triedy vrátane modernizácie mostov
• budovanie obchvatov a preložiek ciest,
• zlepšenie nevyhovujúcich parametrov ciest (šírka, smerové a 

výškové vedenie, únosnosť, bezpečnostné prvky) ciest
• prestavba križovatiek a modernizácia mostov,

• zlepšenie regionálnej dopravnej obslužnosti
• modernizácia ciest II. a III. triedy, príp. miestnych komunikácií,
• obnova mostov v zlom až havarijnom stave 
• ! podpora bude závisieť od negociácií s EK a dostupných zdrojov !
• prednostne cesty vedúce k terminálom integrovanej dopravy, 

okresy, kde neexistuje cesta I. triedy a v územiach, kde je situácia 
najviac kritická z pohľadu bezpečnosti a ohrozenia hromadnej 
dopravy

• Doplnkovou súčasťou projektov ciest I., resp. nižšej triedy bude aj 
podpora cyklistickej dopravy (ako pridružená investícia) 

Očakávané výsledky
• odstránenie kľúčových úzkych miest na sieti TEN-T a zvýšenie kapacity a 

kvality dopravného spojenia s okolitými štátmi budovaním prioritných 
úsekov základnej a súhrnnej cestnej siete TEN-T,

• vytvorenie podmienok pre rozvoj pracovných príležitostí a redukcia 
výrazných regionálnych rozdielov v rámci SR (rozvoj tzv. zaostávajúcich 
regiónov, podpora transformácie regiónu hornej Nitry),

• zrýchlenie dopravy, eliminácia častých kongescií a časových strát

• zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a zníženie 
nehodovosti,

• zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie a zlepšenie 
životných podmienok v intravilánoch miest a obcí (hlukové zaťaženie, 
emisie, vibrácie, prašnosť), 

• zlepšenie dopravného napojenia dotknutých regiónov na sieť TEN-T a 
odklonenie významnej časti výkonov tranzitnej cestnej dopravy z 
intravilánov miest a obcí,

• zvýšenie kapacity ciest I. triedy v exponovaných úsekoch,

• zlepšenie regionálnej dopravnej obslužnosti,

• zvýšenie kapacity dopravného spojenia, kvality mobility a bezpečnosti 
dopravy v intravilánoch miest a obcí,

• zvýšený podiel cyklistickej dopravy a zabezpečenie bezpečnej a kvalitnej 
cyklo-dopravnej infraštruktúry a jej integrácie s inými druhmi dopravy.



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

Finančné zdroje, podmienky, alokácie

Európsky fond regionálneho rozvoja

predpokladaná alokácia SR :
8 117 mil. EUR

Tematická koncentrácia:
Viac rozvinutý región
• CP 1 + CP 2 = min 85 %
• CP 3 + CP 4 + CP 5 = max. 15 %
Menej rozvinuté regióny
• CP 1 = min 25 %
• CP 2 = min 30%
• CP 3 + CP 4 + CP 5 = max. 45 %

Očakávaný príspevok EFRR k cieľom EÚ v oblasti zmeny 
klímy: 30% (z národnej alokácie)

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

Očakávaný príspevok KF k cieľom EÚ v oblasti zmeny 
klímy: 37 % (z národnej alokácie)

Komplementarita a synergie:
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti
Nástroj na prepájanie Európy



Ďakujeme za pozornosť


