Cieľ politiky 3 Prepojenejšia Európa
Blok 2
Železničná a vodná doprava

Návrh priorít pre Partnerskú dohodu SR na roky 2021 – 2027

Časť I.

Časť II.

Výber
cieľov
politiky súdržnosti
–
Popisnariadenia
priorít a opatrení
Štruktúra
PD SR
vychádza
z čl. 8 a prílohy
II návrhu všeobecného
EÚ
dôvody intervencie - hlavné
prioritné oblasti, kam je potrebné smerovať
nedostatky/problémy (prečo je nutné
investície a opatrenia, ktoré povedú k eliminácii
smerovať investície do daného cieľa)
identifikovaných nedostatkov/problémov a
očakávané výsledky, ktoré prinesie
implementácia navrhovaných opatrení

Identifikácia investičných priorít
• Proces – participatívnosť, odbornosť
• Nutnosť rešpektovať/zohľadniť:

- Návrhy legislatívnych
predpisov
EÚ (definované
špecifické
ciele) EÚ
Štruktúra PD SR vychádza
z čl. 8 a prílohy
II návrhu
všeobecného
nariadenia
- 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

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

Príloha D – CP3 Prepojenejšia Európa – železničná a vodná doprava
Potreby vysoko prioritných investícií sú
Prioritné investičné potreby sú určené s
určené s cieľom rozvíjať udržateľnú
cieľom rozvíjať udržateľnú intermodálnu
intermodálnu transeurópsku dopravnú sieť,
vnútroštátnu, regionálnu a miestnu mobilitu,
a najmä:
Štruktúra PD
SR vychádza z čl. 8 a prílohy II návrhu všeobecného nariadenia
EÚ
najmä:
• dokončiť základnú a komplexnú
• investície do regionálnej a miestnej
železničnú sieť (vrátane cezhraničných
mobility s cieľom riešiť negatívne externé
úsekov),
vplyvy dopravy, napríklad podporou
• modernizovať transeurópsku železničnú
multimodality v odvetví dopravy,
dopravnú sieť a dokončiť multimodálne
zabezpečením, aby celé odvetvie bolo
koridory transeurópskej dopravnej siete
šetrnejšie k životnému prostrediu,
• znížiť vplyv na životné prostredie a
bezpečnejšie a nákladovo efektívnejšie.
zvýšiť bezpečnosť dopravy.

Základné podmienky CP3 – železničná a vodná doprava
Základná podmienka
3. 2. Komplexné plánovanie
dopravy na primeranej úrovni
Je zavedené multimodálne
mapovanie existujúcich a
plánovaných infraštruktúr, okrem
tých na miestnej úrovni, v
Štruktúra
PD SR
vychádza
perspektíve
do roku
2030, ktoré: z

Kritériá splnenia základnej podmienky
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.
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
čl.
8
prílohy
návrhu
EÚ úsekov, zabezpečuje
4. preainvestície
nad II
rámec
koridorovvšeobecného
základnej siete TEN-T,nariadenia
vrátane cezhraničných
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

Zodpovedný
ÚOŠS
MDV SR
MDV SR
MDV SR
MDV SR

MDV SR
MDV SR
MDV SR
MDV SR
MDV SR

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

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

Cieľ 3 Prepojenejšia Európa – prioritizácia oblastí
PRIORITA

Príloha D

Priorizácia MF SR

PVV

stratégie/koncepcie/záväzky SR

DOPRAVA
Cestná doprava
Diaľnice a rýchlostné cesty

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

8 resp. 7

✓

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

Záväzky SR – nariadenie č. 1315/2013 (základná sieť
nariadenia TEN-T
EÚ 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 *

5

Čiastočne

-

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

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

Dôvody intervencie – časť 1 PD SR


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,



nevyhovujúci technický a kvalitatívny stav železničnej infraštruktúry zaradenej do siete TEN-T, ako aj regionálnych tratí s množstvom prechodných
obmedzení traťovej rýchlosti a obmedzení interoperability, čo tvorí prekážku aj pre efektívne zavedenie integrovanej verejnej dopravy,



nedostatočná funkcionalita železničných uzlov v Bratislave, Žiline a Košiciach spôsobujúca časové straty a prevádzkové obmedzenia,



nízky podiel elektrifikovaných tratí a z toho plynúci nevyužitý potenciál ekologického rozmeru železničnej dopravy,

ŠtruktúraPDnižšia
SR úroveň
vychádza
z čl. 8 a prílohy II návrhu všeobecného nariadenia EÚ
bezpečnosti železničnej dopravy (predovšetkým na regionálnych tratiach) v dôsledku

častých úrovňových križovaní s cestnou
infraštruktúrou, nedostatočne zabezpečených železničných priecestí, neexistencie kontrolných bodov na sieti ŽSR, zastarané zabezpečovacie
zariadenia,



nevyhovujúca úroveň infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy pre prevádzku v rámci služieb vo verejnom
záujme,



nevyhovujúci technický a kvalitatívny stav mobilných prostriedkov regionálnej železničnej verejnej osobnej dopravy,



nevyhovujúci technický a kvalitatívny stav verejnej infraštruktúry intermodálnej prepravy (terminálov),



nízka ponuka siete verejných terminálov intermodálnej prepravy a ich prepojenia na logistiku,



nevyhovujúci technický a kvalitatívny stav infraštruktúry vodnej dopravy (vodné cesty a prístavy) zaradenej do siete TEN-T,



chýbajúca infraštruktúra vodnej dopravy (vodné cesty a prístavy) zaradená do siete TEN-T,



zastaraný lodný park vnútrozemskej plavby, čo negatívne vplýva na rozvoj hospodárstva, životné prostredie a bezpečnosť plavebnej prevádzky

Prioritné oblasti, opatrenia a očakávané výsledky - časť 2 PD SR
Železničná doprava
•

Štruktúra

•

Modernizácia železničnej infraštruktúry zaradenej do siete TEN-T
a železničných uzlov
•
Modernizácia koridorov na základnej sieti koridoru RýnDunaj v trase Žilina – Košice – št. hr. SR /UA, Baltskojadranského koridoru v trase Žilina – št. hr. SR/ČR a
koridoru Orient/východné Stredomorie v trase št. hr.
PD SR
vychádza
z čl.a 8súhrnnej
a prílohy
II návrhu
SR/ČR
– Kúty – Bratislava,
siete TEN-T
v trase
Bratislava
•
Modernizácia najdôležitejších železničných uzlov v
Bratislave, Košiciach a Žiline
•
Výstavba terminálov intermodálnej prepravy
Regionálna železničná doprava
•
Modernizácia perspektívnych regionálnych tratí s
dostatočným dopytom po osobnej alebo nákladnej
železničnej doprave
•
Obnova mobilných prostriedkov železničnej verejnej
osobnej dopravy
•
Obnova infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového
parku, na znižovanie bezpečnostných rizík (napr.
modernizácia železničných priecestí, odstraňovanie
úrovňových križovaní s cestnou infraštruktúrou)

Očakávané výsledky:
• zlepšenie kvality železničnej infraštruktúry pre služby medzinárodnej a
vnútroštátnej osobnej a nákladnej dopravy, odstránenie kľúčových úzkych
miest na železničnej sieti TEN-T, zníženie časových strát a prevádzkových
nákladov a rozvoj služieb v diaľkovej a regionálnej osobnej doprave
• zvýšenie podielu elektrickej trakcie na celkových výkonoch železničnej
dopravy a zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie a zdravie
všeobecnéhoobyvateľov,
nariadenia EÚ
• zvýšenie spoľahlivosti a atraktivity ekologickej a udržateľnej verejnej
osobnej dopravy v porovnaní s individuálnou automobilovou dopravou
• odľahčenie preťaženej cestnej infraštruktúry a lepšie využitie kapacity
železničnej dopravnej cesty,
• stabilizácia sektora verejnej osobnej železničnej dopravy, zvýšenie
pripravenosti na liberalizáciu, vrátane zvýšenia atraktivity,
konkurencieschopnosti a preferencie železničnej dopravy v porovnaní s
individuálnou osobnou dopravou,
• zahustenie taktu na tratiach so silnými prúdmi cestujúcich a umožnenie
efektívnejších obehov vlakových súprav vďaka skráteniu jazdných časov a
zvýšeniu priepustnosti železničných tratí,
• zabezpečenie udržateľnosti kvality vozidiel a s tým súvisiacich služieb
poskytovaných pre cestujúcich,
• zníženie počtu úmrtí na železničných priecestiach a celkové zvýšenie
bezpečnosti železničnej dopravy

Prioritné oblasti, opatrenia a očakávané výsledky - časť 2 PD SR
Vodná doprava

Očakávané výsledky:

•

Zabezpečenie celoročnej splavnosti vodných ciest zaradených do
základnej siete TEN-T vnútrozemských vodných ciest (Dunaj, Váh)

• zlepšenie kvality infraštruktúry vodnej dopravy pre služby medzinárodnej a
vnútroštátnej nákladnej a osobnej lodnej dopravy, vytvorenie celoročne
garantovaných plavebných hĺbok a zvýšenie bezpečnosti vodnej dopravy,

•

Modernizácia infraštruktúry a superštruktúry verejných prístavov
TEN-T (Bratislava, Komárno) a ich dovybavenie vhodnými
zariadeniami

• odstránenie kľúčových úzkych miest na základnej sieti TEN-T pre VD,

Štruktúra PD SR vychádza z čl. 8 a prílohy II návrhu
•

Pomoc prevádzkovateľom plavidiel vnútrozemskej plavby pri
zavádzaní technológií ekologizácie plavidiel za účelom uľahčenia
prechodu k nulovým emisiám

• zníženie časových strát a prevádzkových nákladov zvýšením prepravných
všeobecnéhorýchlostí,
nariadenia EÚ
• odľahčenie preťaženej cestnej infraštruktúry a zníženie negatívnych vplyvov
na životné prostredie,
• rozšírenie portfólia ponúkaných prístavných, logistických a ďalších služieb,
• zvýšenie konkurencieschopnosti verejných prístavov pri porovnaní s inými
prístavmi na Dunaji,
• ekologizácia už prevádzkovaných plavidiel vnútrozemskej plavby v súlade s
nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 zo 14.
septembra 2016 o požiadavkách na emisné limity plynných a pevných
znečisťujúcich látok a typové schválenie spaľovacích motorov necestných
pojazdných strojov

Finančné zdroje, podmienky, alokácie
Európsky fond regionálneho rozvoja

Kohézny fond

predpokladaná alokácia SR :
8 117 mil. EUR

predpokladaná alokácia SR:
1 613 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 %

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

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

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

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

Ďakujeme za pozornosť

