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1. ÚVOD

1.1. Mobilita pracovného trhu
(Zdroj: https://www.iz.sk/sk/stanoviska/mobilita-pracovneho-trhu)
Mobilita na trhu práce odráža schopnosť prispôsobovania pracovného trhu, ktorá má
vplyv aj na pružnosť ekonomiky ako takej. Rozlišujeme priestorovú a štrukturálnu mobilitu.
Priestorová mobilita súvisí s dochádzaním zamestnancov do práce, štrukturálna mobilita
odráža schopnosť pracovnej sily meniť zamestnania medzi odbormi, či inak sa prispôsobovať
novej práci a kvalifikácii.
Všeobecne prijímaná téza nízkej pracovnej mobility slovenského pracovného trhu je
pravdepodobne spôsobená nízkou cenou práce a vysokými priamymi nákladmi na cestu do
zamestnania. Ďalej možno predpokladať, že historická orientácia Slovenska na
poľnohospodárstvo podmienila spätosť ľudí s pôdou, čo má za následok nízky objem
predajov nehnuteľností a celkovo nízku úroveň sťahovania.
Neexistencia alebo len veľmi malé možnosti nájomného bývania, ktoré zároveň indukujú
jeho vysokú cenu v parite k výške miezd, je jednou z prekážok vyššej pracovnej mobility.
Cena za nájomné tiež koreluje s ekonomickou silou a atraktívnosťou regiónu naviazanou na
výšku priemerných miezd. Rovnako ako aj zhoršovanie a oslabovanie podpory hromadnej
dopravy v rurálnych regiónoch a slabé objektívne informácie o trhu nehnuteľností a nízky
objem obchodu s nimi kladú isté prekážky pri sťahovaní sa za prácou.
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V zmysle negatív ovplyvňujúcich pracovnú mobilitu v porovnaní zo zahraničím (najmä
krajinami starej EU) je to pomer nákladov na cestovanie/mzda, horšie služby na poli dopravy,
viac a väčšie rurálne oblasti a tiež menšie zastúpenie mestského obyvateľstva.

Z regionálneho pohľadu je najvyššia mobilita za prácou meraná ako podiel
dochádzajúcich k ekonomicky aktívnym vykazovaná v okresoch Senec (51,4 %), Pezinok (46,6
%), Malacky (44,3 %) a Košice okolie (43,5 %). Táto skutočnosť je spôsobená blízkosťou ku
ekonomicky silným centrám Bratislavy a Košíc, ktoré tvoria prirodzené spádové územie pre
pracovnú silu. Naopak najnižšia je v okresoch Juhoslovenskej kotliny a Horného Zemplína,
Banská Bystrica (22%), Komárno (22 %) Rimavská Sobota (21,3 %). Zlá situácia v okresoch
Juhoslovenskej kotliny a Horného Zemplína je dôsledkom nedostatku a nízkej ceny práce v
tomto regióne, keď sa ľudom neoplatí za prácou dochádzať, ako aj vyššou
nezamestnanosťou.
Za regióny, v ktorých sa očakáva rast pracovnej mobility považujeme regióny, ktoré
susedia

so

vznikajúcimi

silnými

ekonomickými

centrami

podporenými

priamymi

zahraničnými investíciami, ako Trnava či Žilina, ale aj celý región Považia.
Podpora a zlacnenie hromadnej dopravy, hustejšia a optimalizovaná sieť podporená
súčasným rastom ekonomiky, môžu prispieť k zlepšeniu tohoto faktora. Investície do
vedomostnej ekonomiky a orientácia na produkciu s vyššou pridanou hodnotou, ktoré
samozrejme musia byť podporené zvyšovaním vedomostnej úrovne zamestnancov, povedú k
rastu miezd a vyššej aktivite zamestnancov, ktorá vyvolá aj vyššiu pracovnú mobilitu. Na
tomto poli môže významnú úlohu zohrať telecommuting, teda práca z domu, ktorá má vo
vedomostnej ekonomike zmysel a zároveň eliminuje negatíva, ktoré prináša vysoká pracovná
mobilita, ako dopravné problémy a hlavne vyššia záťaž životného prostredia spôsobená
dopravou.
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Geografická mobilita je jedným z podstatných predpokladov efektívneho fungovania trhu
práce tak, aby sa vedela spojiť ponuka s dopytom. Mobilita pracovných síl má vplyv na tieto
ekonomicko-politické efekty (Páleník a kol., 2014, str. 84):


odliv alebo príliv mozgov,



rozsah a možnosti vzdelávacieho systému,



tvorba alebo zánik pracovných miest (zánik, obnova, expanzia alebo úpadok rôznych odvetví
výrob a služieb),



substitučný efekt (v zmysle kvalifikácie a vzdelávania),



mobilita vysoko vzdelaných pracovníkov do malých a stredných podnikov,



medzipodniková mobilita znalostí a jej mobilita medzi skupinami pracovníkov,



mobilita ako podporná infraštruktúra znalostí,



efekty regionálnej politiky (regionálna inštitúcia vyššieho a vysokoškolského vzdelania alebo
podpora investičných aktivít).

Mobilita pracovnej sily podnecuje schopnosť pracovníkov nájsť si zodpovedajúce zamestnanie, a
tým zvyšuje výkonnosť fungovania trhu práce. Je jedným z východísk štrukturálnej nezamestnanosti,
ktorá môže naznačovať vysoký počet neobsadených pracovných miest v čase, keď je veľký počet
nezamestnaných pracovníkov. Avšak vysoká miera nezamestnanosti všeobecne môže pôsobiť
negatívne na mobilitu pracovnej sily, pretože v ľuďoch vzrastajú obavy a neistota z nájdenia si
nového alebo udržania terajšieho pracovného miesta. Aj keď sú ľudia nespokojní so svojou situáciou
na trhu práce pri vysokej nezamestnanosti, nie sú ochotní riskovať problémy spojené s hľadaním
iného zamestnania alebo sa zamestnajú na pozícii, ktorá je tak povediac pod ich úroveň, teda si
vyžaduje nižšiu kvalifikáciu, než akú nadobudli. (Páleník a kol., 2014, str. 84)
Mobilitu pracovnej sily môžeme chápať aj ako jeden z faktorov ovplyvňujúcich zavádzanie nových
technológii a rôznych inovácií. Mobilita v oblastiach a sektoroch produkujúcich znalosti, vo výskume,
na univerzitách a sektoroch využívajúcich tieto vedomosti, je nevyhnutná pre obeh týchto znalostí v
ekonomike. Takto sa inovácie a nové postupy dostanú do ekonomiky, čo môže čiastočne pôsobiť
negatívne na trh práce a zvýšiť nezamestnanosť. (Štefánik, 2013, str. 15)
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Zvýši sa totiž efektivita výrobných postupov a ľudia so zastaranými znalosťami, vedomosťami a
kvalifikáciou sa stanú nevyužiteľnými. Súčasne so zavádzaním noviniek a inovácií však vzrastá potreba
najímať kvalifikovanú pracovnú silu. Nastáva teda situácia, keď je na trhu práce nevyužitá ponuka
zamestnancov, ktorí ale nemajú potrebnú kvalifikáciu a nedostatok ľudí s touto žiadanou úrovňou
kvalifikácie. Trvanie tejto situácie potom závisí aj od zamestnancov samotných. Záleží to na tom, či a
ako rýchlo sú ochotní a schopní zmeniť svoju kvalifikáciu podľa potrieb trhu. (Štefánik, 2013, str. 16)

Na intenzite mobility tiež závisí oneskorenie, ku ktorému v prípade nedostatočne mobilnej
pracovnej sily bude dochádzať v procese zavádzania inovácií a nových technológií do praxe. Mobilita
trhu práce je teda nositeľom inovácií a nových postupov a to prvotne tým, že dochádzka k presúvaniu
pracovníkov, ktorí sú nositeľmi nových poznatkov a vlastností a druhotne tým, že dochádza k
prispôsobeniu sa ponuky práce novým požiadavkám zo strany dopytu po práci. (Štefánik, 2013, str.
15)
Mobilitu môžeme rozdeliť nasledovne (Štefánik, 2013, str. 15):


denná mobilita,



týždenná mobilita,



presťahovanie sa.

Príčinou geografickej segmentácie trhu práce obmedzená mobilita pracovnej sily, ktorá je spôsobená
(Štefánik, 2013, str. 16):


pri dochádzaní - existenciou nákladov na dopravu a stratou času pri doprave,



pri sťahovaní - existenciou nákladov na sťahovanie (náklady na dopravu alebo náklady na
hľadanie a kúpu bytu) alebo existenciou sociálnych väzieb v pôvodnej oblasti.

Tým, že je na trhu prítomná segmentácia, dochádza k ohraničeniu trhu práce na určitú oblasť,
región. Región je územno-priestorový útvar, v ktorom sa dá definovať základný socioekonomický
systém a dá sa vymedziť z priestoru pomocou jedného, či viac znakov. Región sa dá určiť na základe
11
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funkčnosti, čiže zoskupíme oblasti so silnými vzájomnými priestorovými väzbami alebo môžeme
región určiť na základe homogenity, teda zlúčime územia podľa vybraných znakov (Štefánik, 2013,
str. 15).
Prirodzený región je charakterizovaný kultúrne sociálnymi prvkami ako je historický vývoj
lokálnych spoločenstiev. Ďalej je charakterizovaný geografickými prvkami ako úrodnosť pôdy,
nadmorská výška alebo klimatické podmienky. Pre tieto oblasti sú príznačné silné vnútorné
ekonomické, sociálne a kultúrne väzby. Ďalej môžeme pozorovať v týchto regiónoch výskyt jedného,
prípadne viacerých centier a spádových oblastí. (Štefánik, 2013, str. 16 - 17)
Prirodzený regionálny trh práce je vymedzený predovšetkým mierou dochádzky do zamestnania,
ale obvykle sa pracuje aj s mierou dochádzky za službami, prípadne za rekreáciou. Administratívny
región je účelovo vyčlenená oblasť pre systém riadenia verejnej správy, ktorá sa ale často nezhoduje
s prirodzenými socioekonomickými regiónmi. My budeme používať rozdelenie na administratívne
regióny (Štefánik, 2013, str. 17).
Ak sa chceme pozrieť na to, čo ovplyvňuje mobilitu na trhu práce, môžeme sa pozrieť z pohľadu
zamestnanca, ale aj zamestnávateľa.
Faktory ovplyvňujúce profesnú a územnú mobilitu na trhu práce zo strany zamestnávateľov sú
napríklad tieto (Štefánik, 2013, str. 18 - 19):


Úroveň a vývoj dopytu po koncových výrobkoch a službách - Ak vznikne nejaký
problém na trhu s produktom, teda poklesne dopyt po danom výrobku, vo firme
vzniká tlak na zníženie vstupných nákladov, keďže poklesom dopytu po produkte
klesnú aj príjmy z predaja. Toto môže negatívne ovplyvniť aj trh práce



Orientácia ekonomiky - Keď sa zmení zameranie ekonomiky, môže to výrazne
ovplyvniť aj trh práce. Ak sa napríklad zmení oblasť z poľnohospodárskej na oblasť s
ťažkým strojárstvom, ťažobným priemyslom alebo hutníctvom, zmení sa tým aj
štruktúra trhu práce v danej oblasti. Došlo by napríklad k tomu, že ľudia pracujúci v
poľnohospodárstve by stratili prácu a došlo by teda k štrukturálnej nezamestnanosti.
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Nemuselo by teda dôjsť k poklesu dopytu po práci, ale zmenila by sa štruktúra
dopytu, čiže by sa zmenilo zameranie zamestnaní, po ktorých by bol dopyt.


Vývoj ponuky substituovateľných výrobných faktorov - Ak sa pre firmu stanú pri
rovnakom výstupe lacnejšie stroje oproti ľuďom, podnik uprednostní v rámci
minimalizácie nákladov stroj pred človekom.



Vzťah pracovných nákladov k celkovým nákladom produkcie - Tento faktor vystupuje
vo firmách pri konkrétnom rozhodovaní o prípadnom znižovaní zamestnanosti.



Pôsobenie štátu na výšku mzdových nákladov - Na trh práce môže vplývať zavedenie
rôznych opatrení štátom ako je napríklad zvýšenie minimálnej mzdy alebo zvýšenie
povinných odvodov za zamestnanca. Môže sa stať, že zamestnanec sa tým stane
"pridrahým" pre podnik a ten sa tak rozhodne neangažovať zamestnanca.

1.2. Podpora mobility pracovnej sily
Na podporu mobility teda existuje niekoľko nástrojov a prístupov, ktoré sa v súčasnosti realizujú
(Páleník a kol., 2014, str. 84 - 90).

1.2.1. Dochádzanie za prácou
Dochádzanie za prácou charakterizujeme ako denné alebo týždenné dochádzanie
(týždňovky). Podľa sčítania obyvateľstva v roku 2001 za prácou dochádzalo 936 023 z 2 748 050
ekonomicky aktívnych obyvateľov. Sčítanie obyvateľstva z roku 2011 týmito údajmi nedisponuje,
uvádza sa iba dochádzanie do zamestnania v bežnom zmysle slova, teda do miesta výkonu práce (to v
počte 2 074 026 z 2 630 052 ekonomicky aktívnych obyvateľov). Nemáme ani štatistiku času
stráveného dochádzaním za prácou. Prieskum v niekoľkých európskych krajinách ukazuje, že ľudia
denne strávia cestovaním do práce 20 až 30 minút. Najmenej je to vo Fínsku, len 16 minút, najviac v
Lotyšsku, 30 minút denne.
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1.2.1.1. Príspevok na dochádzku za prácou
Príspevok upravuje § 53 zákona o službách zamestnanosti a slúži na úhradu časti cestovných
výdavkov na dochádzku z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu do miesta
výkonu zamestnania uvedeného v pracovnej zmluve a späť zamestnancovi, ktorý bol uchádzačom o
zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace a ktorý bol
vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu nájdenia si práce, ak o príspevok písomne
požiada najneskôr do jedného mesiaca od nástupu do zamestnania.

Príspevok sa poskytuje na úhradu cestovných výdavkov na dopravu hromadnými dopravnými
prostriedkami, najviac v sume 135 eur mesačne v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu
zamestnania od miesta trvalého pobytu alebo od miesta prechodného pobytu zamestnanca.
Príspevok sa poskytuje zamestnancovi najviac počas šiestich mesiacov od jeho nástupu do
zamestnania a opätovne môže byť poskytnutý až po uplynutí dvoch rokov od ukončenia obdobia jeho
poskytovania. Úrad poskytuje príspevok do 30 kalendárnych dní od preukázania trvania zamestnania.
Príspevok sa neposkytuje osobám, ktoré dochádzajú do práce v rámci jednej obce alebo mesta.
Nevýhodou tohto príspevku je, že sa neposkytuje zamestnancovi, ktorý dochádza z miesta
trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu do miesta výkonu zamestnania uvedeného v
pracovnej zmluve v rámci jednej obce. Toto značne diskriminuje občanov, ktorí dochádzajú do práce
v rámci väčšieho mesta (Bratislava, Košice…) z jednej mestskej štvrti do inej, napriek tomu, že
vzdialenosť, ktorú musia prekonať, je porovnateľná s tou, ktorú precestujú niektorí občania medzi
dvoma obcami (napr. Bojnice – Prievidza).
Počet žiadateľov o tento príspevok sa mení v závislosti od regiónu. V Bratislavskom kraji to
bolo v roku 2013 najmenej, len 301 žiadateľov, v Košickom kraji najviac, 2723 žiadateľov. Za zmienku
tiež stojí skutočnosť, že zatiaľ čo v roku 2013 bolo poberateľov tohto príspevku takmer 2,5-krát viac
ako rok predtým, suma poskytnutých príspevkov bola v roku 2013 oproti predchádzajúcemu roku o
viac ako jeden milión eur nižšia (viď Príloha č. 1 – Štatistiky AOTP). To znamená, že ľudia cestujú za
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prácou kratšie vzdialenosti (vychádzajúc z toho, že výška príspevku sa určuje na základe vzdialenosti,
ktorú žiadateľ precestuje).
Zároveň v roku 2013 nadobudla platnosť novela zákona, v ktorej sa zmenili podmienky tohto
príspevku. Skrátil sa čas, v ktorom môže žiadateľ podať písomnú žiadosť o príspevok na jeden mesiac
(oproti predchádzajúcim šiestim mesiacom) odo dňa zamestnania sa. Príspevok sa poskytuje len na
úhradu výdavkov za hromadnú dopravu (v minulosti sa poskytoval aj na úhradu benzínu či
ubytovania pri dochádzaní na týždňovky).
Vyhodnotenie účinnosti opatrenia „Príspevok na dochádzku za prácou“, vrátane metodiky
vyhodnotenia uvádza napríklad Lubyová – Štefánik, 2015, str. 157 – 179.

1.2.1.2. Príspevok na dopravu do zamestnania
Príspevok upravuje § 53b zákona o službách zamestnanosti. Úrad ho môže poskytnúť
zamestnávateľovi na základe uzatvorenej písomnej dohody, ak zamestnávateľ zabezpečuje
každodenne dopravu zamestnancov do zamestnania a späť z dôvodu, že hromadnými dopravnými
prostriedkami nie je doprava preukázateľne vykonávaná vôbec alebo v rozsahu zodpovedajúcom
potrebám zamestnávateľa. Príspevok sa poskytuje vo výške najviac 50 % z nákladov vynaložených na
dopravu zamestnancov do zamestnania a späť. Tento nástroj sa v súčasnosti nevyužíva.

1.2.1.3. Iná podpora dochádzania
Niektorí zamestnávatelia prevádzkujú vlastnú dopravu do zamestnania. Typicky ide o väčšie
firmy, ktoré majú väčší spádový región so zamestnancami. Často sú tieto služby zamestnancom
súčasťou kolektívnej zmluvy.
Niektorí zamestnávatelia poskytujú možnosť parkovať súkromné motorové vozidlo pri
zamestnaní ako nefinančný benefit, prípadne používanie služobného auta aj na súkromné účely.
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Používanie bicyklov na dopravu do zamestnania ešte nemá takú masovú podporu ako v
zahraničí, napriek predpokladom daným v legislatíve. Podľa zákonníka práce §151 odsek 3 je
zamestnávateľ povinný vytvoriť miesta na bezpečné uskladnenie bicyklov a podľa §193 ods. 1 je
zamestnávateľ zodpovedný za škodu 35 . Viac ako polovica ministerstiev a tri štvrtiny úradov
práce si povinnosť vytvoriť miesta na uskladnenie bicyklov neplní.

1.2.2. Presťahovanie za prácou
Sťahovanie za prácou je veľmi zložitý a náročný krok: človek prichádza do nového prostredia,
s menšími sociálnymi väzbami, spravidla do regiónu s vyššími nákladmi na život. V prípade
presťahovania celej rodiny je situácia ešte náročnejšia: treba nájsť prácu aj iným členom rodiny,
vybaviť škôlky či školy pre deti, a to všetko v jednom okamihu. Nie je prekvapivé, že takýto
náročný krok si ľudia dobre rozmyslia.
Štúdium na vysokej škole býva často nultým krokom k presťahovaniu za prácou. Mladý
študent príde na internát, do nového prostredia a do regiónu, kde sú lepšie podmienky na
nájdenie pracovného miesta (veľké mesto vs. malé mesto alebo dedina). Počas niekoľkoročného
štúdia si vytvorí početné sociálne väzby a častokrát si aj nájde brigádu. Po ukončení školy sa tak
presťahovanie za prácou mení na zotrvanie v mieste, kde trávil posledné roky.
Iná situácia je v prípade osôb, ktoré reálne bývajú v regióne s horším trhom práce. Tu musia
pomáhať aktívne opatrenia trhu práce. Príspevok na presťahovanie za prácou upravuje § 53a
zákona o službách zamestnanosti a jeho cieľom je nahradiť časť preukázaných výdavkov
súvisiacich s presťahovaním uchádzača o zamestnanie z miesta jeho trvalého pobytu v súvislosti
so získaním zamestnania vo výške najviac 1 327,76 eur, ak miesto jeho nového trvalého pobytu
na území Slovenskej republiky, do ktorého sa presťahoval v súvislosti so získaním zamestnania, je
vzdialené od miesta pôvodného trvalého pobytu najmenej 50 km.
Úrad poskytuje príspevok občanovi, ktorý bol uchádzačom o zamestnanie vedeným v
evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace a ktorý bol vyradený z evidencie
16
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uchádzačov o zamestnanie z dôvodu získania zamestnania, ak o tento príspevok písomne
požiada. O príspevok môže občan požiadať najneskôr do 12 mesiacov od zmeny miesta trvalého
pobytu. Výdavky súvisiace s presťahovaním za prácou sú aj preukázané výdavky na prvé nájomné
a na prvé platby súvisiace s užívaním bytu. Ak o príspevok požiadajú písomne obaja manželia,
úrad poskytne príspevok len jednému z manželov. Príspevok poskytuje úrad jednorazovo raz za
dva roky.

Nevýhodou tohto príspevku je, že všetky výdavky spojené s presťahovaním sa za prácou si
musí oprávnená osoba uhradiť sama (t. j. potrebnými finančnými prostriedkami musí disponovať
už v čase sťahovania sa) a úrad až následne rozhodne, či a v akej výške výdavky žiadateľa preplatí.
Pritom treba dodať, že ani horná hranica príspevku nie je taká atraktívna, aby motivovala osobu
pristúpiť k zmene trvalého bydliska, keďže takáto zmena je nielen finančne, ale aj časovo a
administratívne náročná. Z tohto dôvodu sa príspevok v praxi prakticky nevyužíva. V roku 2012 aj
2013 ho využilo zhodne 66 ľudí 37.
Dobrým príkladom, kedy tento príspevok mal byť poskytnutý, avšak poskytnutý nebol, je
zatvorenie bane Siderit v Nižnej Slanej (okres Rožňava) v roku 2008, v dôsledku ktorého prišlo o
prácu zhruba 600 ľudí. V tom istom čase ponúkala voľné pracovné miesta baňa Nováky, napriek
tomu sa ani jeden z bývalých pracovníkov bane Siderit do tejto oblasti nepresťahoval. Toto je
ukážkový prípad, kedy mal byť príspevok ponúknutý, a ak došlo k jeho odmietnutiu, malo dôjsť aj
k vyradeniu pracovníka z evidencie úradu.
Súčasné nastavenie príspevku nie je ideálne. Je žiaduce, aby bol príspevok na presťahovanie
sa za prácou poskytovaný vo výške a v čase tak, aby k presťahovaniu sa nielen motivoval (t. j.
príspevok by mal byť vyšší), ale aby ho aj umožňoval (teda príspevok by mal byť poskytovaný
vopred, nie dodatočne). Okrem toho by súčasťou tohto príspevku (ako finančnej pomoci) mala
byť aj pomoc sociálna. Za prácou sa nesťahujú iba jednotlivci, ale aj celé rodiny, čím je situácia
oveľa komplikovanejšia (treba nájsť novú škôlku alebo školu pre deti, prácu pre druhého z
partnerov, vyhľadať nových lekárov pre všetkých členov domácnosti a pod.). Treba zabezpečiť,
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aby so sťahovaním sa boli spojené čo najmenšie obavy, stres a riziko, pretože už len samotná
predstava adaptácie na nové, neznáme prostredie môže byť prekážkou. V tejto súvislosti by bolo
vhodné naviazať poskytovanie príspevku okrem zmeny trvalého aj na zmenu prechodného
pobytu v súbehu s pracovnou zmluvou na dobu neurčitú, keďže táto možnosť je ľahšie
dosiahnuteľná.

1.2.3. Telepráca
Telepráca je upravená v zákonníku práce v § 52 spolu s domáckou prácou. Tá je definovaná
ako pracovný pomer zamestnanca, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok
dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste v pracovnom čase,
ktorý si sám spravuje. Telepráca je definovaná rovnako, rozlišujúcim znakom je to, že sa vykonáva
s použitím informačných technológií. Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnanca formou
telepráce, má zabezpečiť, nainštalovať a udržiavať vybavenie potrebné na prácu okrem prípadov,
ak zamestnanec využíva vlastné zariadenie. Má zabezpečiť ochranu údajov, ktoré sa pri telepráci
spracúvajú a používajú, informuje zamestnanca o obmedzeniach používania technického
vybavenia. Zamestnávateľ má taktiež prijať opatrenia, ktoré zamedzia izolácii zamestnanca od
ostatných zamestnancov a zamestnanec taktiež nemá byť znevýhodňovaný v pracovných
podmienkach oproti ostatným zamestnancom. Avšak za teleprácu (a domácku prácu) sa
nepovažuje práca, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne po dohode so zamestnávateľom na
inom než bežnom mieste výkonu práce.
Telepráca ako jedna z flexibilných foriem práce je spôsobom ako zosúladiť rodinný život a
pracovný čas. V Európe pracuje okolo 5 % obyvateľstva formou telepráce a na Slovensku je to 3,1
% pracujúcich za rok 2013. Najväčší vzostup telepráce na Slovensku pozorujeme v roku 2006.
[Inštitút zamestnanosti] Táto forma práce je najvyužívanejšia v IT oblasti, ale aj medzi
marketingovými

poradcami,

informačnými

sprostredkovateľmi,

novinármi,

finančnými

analytikmi, maklérmi a inými.
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Telepráca je považovaná dokonca za riešenie win-win, čo znamená najvýhodnejšie riešenie
pre zamestnávateľa, zamestnanca aj pre celú spoločnosť. Hlavnou výhodou pre zamestnávateľa
je zníženie výdavkov na prenájom, energie a vybavenie pracovného miesta. Taktiež sa redukuje
absentérstvo a práceneschopnosť a pracovníci sa viac orientujú na výsledok práce. Sú voči
zamestnávateľovi lojálnejší a fluktuácia zamestnancov sa znižuje. Najväčšou výhodou pre
zamestnancov je úspora času, keďže nemusia do práce pravidelne cestovať a taktiež jeho
rozvrhnutie tak, ako to vyhovuje potrebám pracovníka. To však môže byť aj nevýhodou, ak sa
pracovný čas nerozvrhne správne. Je to rizikom hlavne u absolventov, ktorí ešte nemajú
pracovné návyky. Naopak, zamestnanci nad 40 rokov majú najvyšší potenciál uplatnenia sa v
telepráci, a to hlavne z dôvodu ich bohatých pracovných skúseností.
Negatívnym faktorom môže byť pocit izolovanosti, ktorý môžu telepracovníci zažívať. Zákon
síce určuje, že sa zamestnávateľ má starať o to, aby to tak nebolo, avšak nakoľko to
zamestnávatelia dodržiavajú, je otázne. Je tu taktiež riziko ohrozenia kariérneho postupu
telepracovníka. Potreba vytvoriť si doma pracovné miesto vyžaduje priestor a môže to spôsobiť v
domácnosti problémy. Tento efekt je možné eliminovať zriadením co-workingových centier v
jednotlivých obciach. Z týchto dôvodov zamestnávatelia častejšie používajú iba občasnú prácu
doma. Príkladom môžu byť pravidelné piatky s prácou doma alebo častá práca doma striedaná s
pravidelnými osobnými poradami. Dôsledkom je zníženie rizika sociálneho vylúčenia.
Čo sa týka znevýhodnených skupín na trhu práce, je telepráca jedným z dobrých riešení.
Občan so zdravotným postihnutím môže prácu vykonávať v prostredí, ktoré už má prispôsobené
pre svoje potreby. Aj občan, ktorý sa stará o iného člena domácnosti (napríklad rodič na
materskej dovolenke), má takto možnosť pracovne nestagnovať, ale spojiť rodinný život a prácu.
Toto má pozitívny vplyv na jeho súkromný život a tým sa zvyšujú aj jeho pracovné schopnosti.
Na Slovensku je však telepráca zatiaľ dosť problematická. Nie je rozšírená, čo môže byť
spôsobené konzervativizmom zamestnávateľov, ale aj potrebou zreorganizovať pracovnú
štruktúru, ako aj riadenie vo firme. Pri zavádzaní telepráce sa zmenia aj technické požiadavky na
prácu a zníži sa kontrola nad prácou zamestnanca, čo môže mnohých zamestnávateľov od takejto
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formy práce odstrašovať. Zamestnávatelia musia dávať väčší dôraz na kontrolu výstupov
zamestnanca a menší dôraz na postupy a procesy (napr. pracovný čas v práci).
Podľa prieskumu Inštitútu zamestnanosti štátnych inštitúcií (úrady práce, sociálnych vecí a
rodiny SR a ministerstvá SR) aj na túto tému, nemalo ani jedno ministerstvo v roku 2013
zamestnanca, ktorý by pracoval formou domáckej práce alebo telepráce. V roku 2014 (k
septembru až októbru 2014) malo takýchto zamestnancov 7 úradov práce, sociálnych vecí a
rodiny v celkovom počte 17 zamestnancov. Tieto úrady sú hlavne na západnom Slovensku, iba
jeden úrad na strednom Slovensku. Na východnom Slovensku ani jeden úrad nezamestnáva
zamestnancov takouto formou práce. V roku 2014 zamestnávali 3 ministerstvá zamestnancov
formou telepráce alebo domáckej práce a celkovo sa jedná o troch takýchto pracovníkov, čo je
naozaj málo aj vzhľadom na to, že dve z ministerstiev majú nad 400 zamestnancov a jedno nad
100. Ani naše štátne inštitúcie sa teda ešte nerozhodli vo väčšej miere začleniť tento paragraf
zákona do svojej praxe, ale je pozitívne, že sa tento stav za jeden rok aspoň o minimum posunul k
lepšiemu.
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2. CIELE A METÓDY SPRACOVANIA ANALÝZY

2.1.

Ciele analýzy

Hlavný cieľ:
Situačná analýza pozitívnych dopadov napĺňania cieľov a priorít vo verejnej osobnej
doprave (harmonizácia a integrácia regionálnej dopravy s ostatnými druhmi verejnej osobnej
dopravy; budovanie súvisiacej infraštruktúry, napr. záchytné parkoviská; koordinácia
železničnej a autobusovej dopravy; tvorba podmienok pre trvalo udržateľnú regionálnu a
mestskú mobilitu), železničnej či cestnej infraštruktúre z pohľadu dopadov na mobilitu
pracovnej sily, trh práce a podnikateľské prostredie (infraštruktúra podnikania, legislatíva,
pružnosť pracovného trhu, výber vhodných zamestnancov v nadväznosti na zvýšenie ich
mobility).
Súlad dokumentu s cieľmi Operačného programu ľudské zdroje a projektu
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Zameranie dokumentu je v súlade s cieľmi operačného programu OPĽZ, najmä s cieľom
3.3.1 – Zvýšiť kvalitu a kapacity verejných služieb zamestnanosti na zodpovedajúcu úroveň v
nadväznosti na meniace sa potreby a požiadavky trhu práce, nadnárodnú pracovnú mobilitu,
a zvýšiť účasť partnerov a súkromných služieb zamestnanosti na riešení problémov v oblasti
zamestnanosti. Súlad vyplýva zo skutočnosti, že predmetom dokumentu bude opis
programov mobility v nadväznosti na meniace sa potreby a požiadavky trhu práce, napríklad
čo sa týka vytvárania/formovania podnikateľských (dodávateľsko-odberateľských) sietí
(sieťová ekonomika) a globálneho ekonomického priestoru.

Parciálne odborné ciele dokumentu, ich nadväznosť na ciele Operačného programu
ľudské zdroje a ciele projektu
Cieľom dokumentu je podrobne analyzovať aktivity, realizované za účelom vytvorenia
podmienok pre trvalo udržateľnú regionálnu a mestskú mobilitu v nadväznosti na existujúcu
či novo budovanú železničnú a cestnú infraštruktúru a tým poskytnúť podnety pre
zefektívnenie programov mobility pracovnej sily.
Cieľom je tiež poskytnúť cieľovým skupinám projektu (inštitúcie verejných a súkromných
služieb zamestnanosti a ich zamestnanci, sociálni partneri, zamestnanci a zamestnávatelia)
podnety pre ich reálne príspevky k zefektívneniu tohto nástroja na podporu zamestnanosti a
zvýšiť účasť sociálnych partnerov v procese plánovania aktivít realizovaných za účelom
zlepšenia mobility pracovnej sily.

Očakávané výsledky
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Zefektívnenie nástrojov na podporu zamestnanosti, medzi ktoré patria aj programy
geografickej mobility pracovnej sily a zvýšenie účasti sociálnych partnerov na realizácii týchto
nástrojov vzhľadom k rozvoju integrovanej infraštruktúry v rámci mestskej, resp. regionálnej
dopravy v nadväznosti na cestnú a železničnú infraštruktúru, ktorá tvorí kostru európskej
dopravnej siete. Výsledkom má byť najmä zvýšenie zamestnanosti zlepšenou mobilitou za
prácou, zmiernenie bariér mobility pracovnej sily a lepšie využívané potenciálu mobility
pracovnej sily.
Ak chceme získať účinné nástroje na podporu zamestnanosti, je potrebné investovať
nielen do ich návrhov v teoretickej rovine, ale aj reálneho zvyšovania miery ich účinnosti
vzhľadom k dostupnej infraštruktúre, pričom k zlepšeniu geografickej mobility pracovnej sily
môže priamo prispieť práve investícia do integrovanej infraštruktúry. Dokument reflektuje aj
rozdielny sociálno-ekonomický potenciál jednotlivých regiónov, s osobitným dôrazom na
najmenej rozvinuté regióny.
Dokument by mal poskytnúť námety na zvýšenie účinnosti podpory zamestnanosti
formou podpory geografickej mobility pracovnej sily, minimalizáciu negatívnych vplyvov
geografických rozdielov, čo sa prejaví zvýšením zamestnanosti, prípadne aj zvýšením miezd
pre zamestnancov, ktorým sa vďaka implementácii takýchto nástrojov zvýši šanca na lepšie
zamestnanie za výhodnejších podmienok.
Sociálni partneri budú prostredníctvom tohto dokumentu pripravení na lepšie,
odbornejšie a rýchlejšie reakcie v oblasti aktivít podporovaných z Európskeho sociálneho
fondu, pričom medzi tieto aktivity patria aj programy na zvýšenie mobility pracovnej sily.
Identifikovaný

potenciál

mobility

pracovnej

sily

v

konkrétnych

regiónoch/aglomeráciách sa zároveň neskôr môže stať jedným z kritérií výberu projektov,
investujúcich prostriedky a ľudské zdroje do nástrojov podpory mobility pracovnej sily, alebo
naopak investičných projektov integrovanej infraštruktúry.
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Využiteľnosť dokumentu pre odbornú aj laickú verejnosť je široká: Rozšírenie a
skvalitnenie argumentov zástupcov zamestnávateľov v rokovaniach so sociálnymi partnermi
na národnej aj medzinárodnej úrovni, zvýšenie komunikačného potenciálu pri presadzovaní
záujmov zamestnávateľov. Skvalitnenie sociálneho dialógu v SR prostredníctvom budovania
analytického zázemia, argumentačného a komunikačného zázemia sociálnych partnerov.

2.2.

Metódy spracovania analýzy

Teoretické východiská, ktoré v analýze predkladáme sme získali štúdiom dostupnej literatúry.
Monitoringom médií prináša analýza aktuálny pohľad zúčastnených strán na danú problematiku.
Autorov analýzy zaujímalo, ako a do akej do akej miery, prispeje napĺňanie cieľov a priorít vo
verejnej osobnej doprave k zvýšeniu PRIESTOROVEJ, resp. geografickej mobility pracovnej sily.
Následne bude skúmaný pozitívny vplyv zvýšenej priestorovej mobility pracovnej sily na trh práce
a podnikateľské prostredie.
Použili sme nasledovné metódy:


Literárna rešerš – tvorba uceleného prehľadu o danej téme – geografickej mobility
pracovnej sily a to z pohľadu možností budovania relevantnej dopravnej infraštruktúry
(najmä integrovanej a udržateľnej) pre užívateľov analýzy a zároveň orientačné vodítko
pre autorov analýzy.
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Pozorovanie – systematické a plánované sledovanie vopred určených skutočností,
vymedzených cieľmi analýzy a determinujúcich faktorov ktoré vplývajú na všetky
zúčastnené strany, ktorých sa dotýka potreba zvýšenia geografickej mobility pracovnej
sily. Za základný pohľad sme zvolili taký pohľad na mobilitu pracovnej sily, ktorý
reflektuje na jednej strane najmä ekonomickú situáciu zamestnávateľov a na druhej
strane kvalitu života zamestnancov.



Analógia – hľadanie podobných znakov a orientácia pri definovaní dopadov nástrojov
zvyšovania geografickej mobility pracovnej sily.



Analýza – rozbor, čiže teoretický rozklad skúmaného predmetu – geografickej mobility
pracovnej sily na menšie časti (najmä rôzne vplyvy zvyšovania, alebo stagnácie mobility
na jednotlivé skúmané aspekty napr. konkurencieschopnosť podnikov, zamestnanosť,
nezamestnanosť, kvalita života, štátny dôchodok, atď.), pričom podrobnejšie
preskúmanie dopadov zvýšenia mobility pracovnej sily umožní získať lepší náhľad na túto
problematiku ako celok v jeho fungovaní.



Syntéza - opak analýzy, zjednotenie častí problematiky do jedného celku, sledovanie
vzájomných a podstatných súvislostí medzi rôznymi zložkami danej problematiky.



Porovnanie / komparácia - zhodnotenie rovnakých alebo rôznych stránok skúmaného
predmetu (napr. nástrojov zvyšovania mobility pracovnej sily vo vybraných krajinách EÚ).

Dokument má teoreticko – empirický charakter. Teoretická časť, ktorá je východiskom
pre návrhy prezentované v praktickej časti, je obsiahnutá v príslušných kapitolách.
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V poslednej kapitole uvádzame prehľad skutočností, na základe ktorých navrhujeme
vlastné riešenia, alebo uvádzame verejne prezentované riešenia, ktoré považujeme za
relevantné.
Praktická časť je postavená na interpretácii a následnej komparácii relevantných faktov,
ukazovateľov a vyslovených názorov zainteresovaných skupín, čo sa týka identifikácie
aktuálnych problémov a navrhovaných spôsobov ich riešenia.

3. ANALÝZA DOSTUPNÝCH NÁSTROJOV A AKTIVÍT SMERUJÚCICH K
ZVÝŠENIU GEOGRAFICKEJ MOBILITY PRACOVNEJ SILY V SLOVENSKEJ
REPUBLIKE

Úvod do problematiky mobility pracovnej sily a budovania integrovanej infraštruktúry v zmysle
relevantných strategických dokumentov
Relevantné Operačné programy:
Pre načrtnutie východísk, smerujúcich z zlepšeniu priestorovej mobility pracovnej sily uvedieme
prehľad relevantných častí dotknutých operačných programov.
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3.1.

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 20201

Stratégia OP pre príspevok k stratégii EÚ pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast a
na dosiahnutie ekonomickej, sociálnej a územnej súdržnosti
Popis stratégie OP z hľadiska prínosu k stratégii Európa 2020 a k dosiahnutiu
ekonomickej, sociálnej a územnej súdržnosti

(Operačný program integrovaná

infraštruktúra, str. 7 - 116)
Operačný program Integrovaná infraštruktúra predstavuje programový dokument
Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov EÚ na roky 2014 – 2020 v sektore
dopravy a v oblasti zlepšovania prístupu k informačným a komunikačným technológiám a
zlepšenia ich využívania a kvality.
Globálnym cieľom OPII je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu,
tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja
dopravnej infraštruktúry, rozvoja verejnej osobnej dopravy a rozvoja informačnej
spoločnosti.
Za implementáciu OPII je z pozície Riadiaceho orgánu zodpovedné Ministerstvo dopravy a
výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „MDV SR“). Pozícia Sprostredkovateľského orgánu
pre prioritnú os 7 Informačná spoločnosť je v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre
investície a informatizáciu.
Implementačná stratégia OPII vychádza z analýzy sektoru a prognózy jeho vývoja, z
hlavných

kľúčových disparít a potenciálnych faktorov rozvoja identifikovaných na

1

Riadiaci orgán pre OP II je Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Sprostredkovateľský orgán pre OP II je Úrad
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
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makroekonomickej národnej úrovni, ako aj tých, ktoré sú špecifické pre sektor dopravy.
Zameranie prioritných osí zodpovedá potrebám identifikovaným v Pozičnom dokumente
Komisie k vypracovaniu Partnerskej dohody a programov na Slovensku na roky 2014 - 2020
(ďalej len „pozičný dokument“) a strategických dokumentoch (ex ante kondicionality) a sú
orientované na podporu faktorov rozvoja v oblasti dopravy a informačnej spoločnosti.
Investície do roku 2020 by mali slúžiť na vypĺňanie medzier a chýbajúcich spojení v základnej
infraštruktúre na národnej aj cezhraničnej úrovni, s dôrazom na trvalo udržateľnú,
ekologickejšiu a nákladovo-efektívnejšiu dopravnú infraštruktúru.
Intervencie do výstavby novej a modernizácie existujúcej dopravnej infraštruktúry by
okrem riešenia naliehavých otázok na dopravnej sieti mali prispieť k hospodárskemu rastu a
tvorbe pracovných miest. V oblasti verejnej osobnej dopravy a udržateľnej mestskej mobility,
budú

podporované

predovšetkým

veľké

sídelno-urbanistické

aglomerácie,

a

to

prostredníctvom podpory integrácie dopravných systémov a obnovy mobilných prostriedkov
zabezpečujúcich železničnú osobnú a mestskú hromadnú (dráhovú) prepravu cestujúcich.
Intervencie v oblasti rozvoja informačnej spoločnosti by mali prispieť k vytvoreniu agilnej
spoločnosti schopnej flexibilne reagovať na meniace sa podmienky a otvárajúce sa
príležitosti a prispieť k naplneniu kľúčových priorít Slovenska akými sú hospodársky rast,
zvýšenie konkurencieschopnosti, posilnenie ekonomiky a zefektívnenie verejnej správy.
Súčasne je nevyhnutné prepojenie s výstupmi súhrnnej správy z procesu

EDP

(entrepreneur discovery procesu) platformy pre doménu „Digitálne Slovensko a kreatívny
priemysel“, ktorý vznikol v rámci jednej z piatich domén Stratégie inteligentnej špecializácie
ako plnenie Implementačného plánu Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú
špecializáciu SR (RIS3). Priorizácia oblastí podpory výskumu a inovácií na tri hlavné trendy a
súvisiace vedľajšie trendy by mala prispieť k rozvoju konkurencieschopného digitálneho
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hospodárstva. Hlavné trendy ako výsledok EDP domény digitálne Slovensko a kreatívny
priemysel:
1) Priemysel 4.0 – pokročilé analytické a predikčné nástroje (pre priemyselné aplikácie)
so zameraním na cloudové riešenia, veľkoobjemové dáta a vysokovýkonné počítanie,
bezpečnosť a komunikácia v priemysle, digitálne dvojča, inovatívne IKT technológie
pre priemyselné aplikácie.
2) Digitálne technológie pre spoločnosť – bezpečnosť, systémové nástroje digitalizácie,
technické

a

telekomunikačné

prostriedky

digitalizácie.

3) Kreatívny priemysel.
Obsah OP je v súlade s odporúčaniami EK, obsahom Národného programu reforiem
Slovenskej republiky (na rok 2013), ako aj agendou stratégie Európa 20203. Pre programové
obdobie 2014 – 2020 bolo vypracovaných 11 tematických cieľov4, ktoré sú spoločné pre
politiku súdržnosti, vidiecky rozvoj a pre námornú a rybársku politiku. Zabezpečujú, aby
zásahy v rámci týchto politík smerovali k dosiahnutiu spoločných cieľov. Tieto tematické ciele
prevádzajú stratégiu Európa 2020 na operačné ciele, ktoré budú podporované práve cez
fondy spoločného strategického rámca.

OPII sa zameriava na plnenie nasledujúcich dvoch tematických cieľov:


Tematický cieľ 7 – Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v
kľúčových sieťových infraštruktúrach,



Tematický cieľ 2 – Zlepšenie prístupu k IKT a zlepšenie ich využívania a kvality.

Tento dokument ďalej obsahuje súbor špecifických cieľov a prioritných osí zahrňujúcich
viacročné opatrenia na ich dosiahnutie. Tie budú realizované využitím finančnej pomoci z
Kohézneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Zároveň vytvárajú prepojenie
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na finančné nástroje zriadené Európskou komisiou, predovšetkým Nástroj na prepájanie
Európy (NPE). OPII taktiež vytvára predpoklady pre využitie finančných nástrojov zriadených
na národnej úrovni.
Všeobecným pravidlom uplatňovaným pri implementácii dopravných stavieb OPII a
zároveň nevyhnutnou podmienkou pre priznanie nenávratného finančného príspevku bude,
aby prijímatelia pred predložením projektu na schválenie preukázali existenciu relevantnej
štúdie realizovateľnosti spracovanej v súlade s požiadavkami EK6. Štúdie by mali potvrdzovať
správnosť navrhovaného riešenia, a to z dopravného, technického, ekonomického a
environmentálneho hľadiska. Všeobecným pravidlom uplatňovaným pri implementácii
projektov rozvoja informačnej spoločnosti a zároveň nevyhnutnou podmienkou pre
priznanie nenávratného finančného príspevku bude existencia schválenej štúdie
realizovateľnosti, potvrdenie prevádzkovateľa centrálnej vládnej cloudovej infraštruktúry o
podmienkach jej využívania, zmluva o partnerstve s poskytovateľom služieb riadenia
informačno - technologických projektov a publicity vo verejnej správe (ÚPPVII).
Doprava
Dopravná

infraštruktúra

predstavuje

dôležitý

faktor

vo

zvyšovaní

konkurencieschopnosti, vytvára spojenie medzi regiónmi a centrálnymi trhmi EÚ,
podmieňuje rozvoj cestovného ruchu, prílev zahraničných investícií, je neoddeliteľnou
súčasťou každodenného života obyvateľov. Bez výkonného dopravného systému
umožňujúceho naplno využiť potenciál vnútorného trhu EÚ a zabezpečujúceho rozvoj
globálneho obchodu je ťažké koncipovať taký silný ekonomický rast, ktorý by vytvoril
predpoklady pre tvorbu nových pracovných miest a umožnil zvyšovať životnú úroveň
obyvateľstva.
Cieľom rozvoja dopravnej infraštruktúry SR je reagovať na existujúce problémy na
infraštruktúre a zároveň predchádzať prognózovaným negatívnym stavom na dopravnej
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sieti. Zameranie rozvoja dopravnej infraštruktúry v SR v programovom období 2014 – 2020
vychádza predovšetkým z požiadaviek na dobudovanie chýbajúcich kľúčových miest na
dopravnej infraštruktúre a zlepšenie kvality existujúcej infraštruktúry, najmä cestnej a
železničnej dopravy, so zameraním na zvyšovanie bezpečnosti, spoľahlivosti, prístupnosti a
efektívnosti dopravy.
V rámci sietí pre medzištátne dopravné väzby je v záujme dosiahnutia priestorovej
kompatibility a vzájomnej rovnocennosti dopravnej sústavy SR s dopravnou sústavou EÚ
nevyhnutná preferencia dobudovania hlavných európskych koridorov a prepojovacích bodov
jednotlivých druhov dopravy identifikovaných na území SR. OPII-D sa preto prioritne
orientuje na výstavbu a modernizáciu dopravnej infraštruktúry v schválených trasách
multimodálnych koridorov základnej transeurópskej dopravnej siete (ďalej len „TEN-T“) a
podporu dobudovania nadradenej dopravnej infraštruktúry medzinárodného významu s
cieľom napojenia infraštruktúry SR na európsku dopravnú sieť, ako aj s cieľom zlepšovania
dostupnosti regiónov SR.
Cieľom OPII-D je súčasne aj zabezpečenie podpory trvalo udržateľnej mestskej a
regionálnej mobility posilňovaním väzieb v rámci jednotlivých aglomerácií vzájomne
spolupracujúcimi módmi ekologickej verejnej osobnej dopravy. Prioritou je zabezpečenie
vyhovujúcich tratí mestskej dráhovej dopravy a prestupných terminálov v regionálnej
železničnej doprave so zabezpečením zodpovedajúceho vozového parku týchto dopravných
módov. Zvyšovanie atraktivity miest a regiónov, zlepšovanie mobility, bezpečnosti,
hospodárnosti a rentability prepravy osôb a tovaru, ako aj znižovanie znečistenia ovzdušia a
zamorenia prostredia hlukom a emisiami musí byť založené predovšetkým na princípe
subsidiarity, t. j. v prvom rade vychádzať z úrovne samotných miest a regiónov. EK vyzýva
členské štáty, aby mestám vytvorili vhodné podmienky na vypracovanie a realizáciu ich
plánov udržateľnej mobility. Bude preto kladený silný akcent na analýzu prostredia
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mestských aglomerácií a tvorbu Plánov udržateľnej mestskej mobility (PUMM) so
zabezpečením ich prepojenia na národné stratégie.
Ambíciou OPII je taktiež prispieť k zmierneniu negatívnych dôsledkov klimatických zmien
a ochrane biodiverzity. Opatrenia vybraných prioritných osí OPII budú významne prispievať k
plneniu cieľov v oblasti znižovania produkcie emisií skleníkových plynov. Negatívne následky
zmeny klímy spôsobujú značné národohospodárske škody v jednotlivých hospodárskych
odvetviach, sektor dopravy nevynímajúc. Preto je nevyhnutné, aby adaptačné opatrenia na
klimatické zmeny boli náležite zvažované v procese plánovania výstavby, či modernizácie
dopravnej infraštruktúry, aby sa zabezpečilo, že investície v sektore dopravy budú odolné
voči klimatickým zmenám a prírodným katastrofám, ktoré so sebou prinášajú.
Návrh OPII plne zohľadňuje základné ciele stanovené v Národnom programe reforiem
Slovenskej republiky (NPR). NPR bol vypracovaný v súlade s požiadavkou Európskej rady, aby
členské štáty identifikovali svoje najdôležitejšie makro-štrukturálne prekážky rastu a navrhli
politiky na ich odstraňovanie s cieľom zabezpečiť vhodné podmienky pre udržateľný a
vyvážený rozvoj a rast zamestnanosti. V NPR sú pre politiku súdržnosti stanovené tri
základné ciele s mimoriadnym významom pre rozvoj slovenskej ekonomiky, konkrétne:


Základná infraštruktúra,



Ľudské zdroje, zamestnanosť a sociálna inklúzia,



Veda, výskum a inovácie s dôrazom na podporu hospodárskeho rastu pri zabezpečení
efektívneho využitia zdrojov.

Celkové zameranie OPII, jeho špecifické ciele a typy aktivít boli stanovené tak, aby
podporovali napĺňanie priorít stratégie Európa 2020. Vyššie uvedený globálny cieľ má priamu
súvislosť s jednou z troch základných priorít stratégie Európa 2020, ktorou je „Udržateľný
rast: podpora ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho hospodárstva, ktoré
efektívnejšie využíva zdroje“. Cieľom tejto iniciatívy EK je, aby Európa efektívne využívala
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zdroje na podporu oddelenia hospodárskeho rastu od využívania zdrojov, podporu prechodu
smerom k nízkouhlíkovému hospodárstvu, zvýšenie využívania energie z obnoviteľných
zdrojov, modernizáciu celého odvetvia dopravy a podporu energetickej účinnosti. Spôsob
napĺňania týchto rámcovo definovaných cieľov je detailnejšie popísaný v ďalších
dokumentoch EÚ, resp. dokumentoch transponovaných na národnej úrovni.
Členské štáty sú priamo vyzývané, aby na vnútroštátnej úrovni zabezpečili mobilizáciu
finančných nástrojov tvoriacich súčasť jednotnej stratégie financovania na koordinované
vykonávanie projektov. Investície by mali primárne smerovať na budovanie infraštruktúry v
rámci základnej siete EÚ, ktorá významne prispieva k efektivite celého systému dopravy.
Zároveň je potrebné sa zamerať na riešenia dopravy v mestách, ktorá výrazne prispieva k
dopravnému preťaženiu a produkcii emisií.
Globálny cieľ OPII je vyjadrený v podobe jednotlivých špecifických cieľov, na dosiahnutie
ktorých sú zamerané jednotlivé typy aktivít. Ich prostredníctvom bude možné podporiť
udržateľný rast, a to nasledovne:


realizáciou cestných projektov európskeho významu, tzn. výstavbou chýbajúcich
úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sa zvýši kvalita napojenia SR na cestnú sieť
susedných štátov a podporí vnútroštátna dostupnosť regiónov. Tým sa vytvoria
predpoklady

a

záujem

v

oblasti

cestovného

ruchu

a

globálne

posilní

konkurencieschopnosť SR,


prínos budovania nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest a s tým súvisiaci presun
dopravného prúdu z ciest nižšej triedy na kvalitnú a modernú infraštruktúru, najmä v
úsekoch s najväčšími kongesciami, je nesporný aj z pohľadu zvyšovania bezpečnosti a
znižovania časových a energetických strát a zvyšovania kvality ovzdušia, čo sa
pozitívne premieta v oblasti hospodárstva a životného prostredia,
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pozitívnym faktorom infraštruktúry železničnej dopravy SR je relatívne vysoká
hustota siete, čo spoločne s vysokou hustotou železničných staníc a zastávok ponúka
vhodné podmienky pre realizáciu predovšetkým osobnej dopravy. Rozvoj
infraštruktúry železničnej dopravy je preto uskutočniteľný hlavne cestou jej
modernizácie, a to najmä na hlavných medzinárodných koridoroch a vo veľkých
aglomeráciách,



prostredníctvom aktivít zameraných na podporu udržateľnej mestskej mobility je
možné prispieť k efektívnejšiemu využívaniu energetických zdrojov a k znižovaniu
negatívnych vplyvov (emisie, hluk) na životné prostredie,



efektívnejšie využívanie zdrojov, znižovanie prepravnej náročnosti a odstraňovanie
prekážok na sieťach negatívne vplývajúcich na odvetvie hospodárstva a životné
podmienky obyvateľov je možné podporiť taktiež intervenčnými zásahmi do ciest I.
triedy, t. j. výstavbou obchvatov miest a obcí, stavebno-technickými úpravami,
zvýšením kapacity úsekov, odstraňovaním kritických nehodových lokalít a kolíznych
bodov, uplatňovaním dopravnej telematiky na manažment prevádzky a pod.,



aktívnym prístupom orgánov verejnej správy k efektívnemu odstráneniu negatívnych
vplyvov rozvoja cestnej dopravy na široký okruh cestujúcej verejnosti pôsobiť na
zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky,



dlhodobo zanedbávaná modernizácia mobilných prostriedkov železničnej osobnej
prímestskej a regionálnej dopravy, ako aj mestskej hromadnej dopravy umožní v
synergii s realizáciou organizačných a prevádzkových opatrení a výstavbou a
modernizáciou súvisiacej dopravnej infraštruktúry ponúknuť cestujúcej verejnosti
dopravný systém spĺňajúci základné kvalitatívne parametre podporujúce efektívne
zabezpečenie základnej dopravnej obsluhy v najväčších aglomeráciách. Tento prístup
vytvorí podmienky pre efektívne využívanie verejných prostriedkov alokovaných v
štátnom rozpočte a rozpočte samosprávnych krajov a miest na zabezpečenie výkonov
verejnej osobnej dopravy,
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systematicky

zvyšovať

prístupnosť

dopravných

prostriedkov

a

dopravnej

infraštruktúry prostredníctvom zvýšenia počtu bezbariérových vozidiel verejnej
dopravy, v nových vozidlách zabezpečiť informačné systémy pre osoby so zrakovým
postihnutím (hlasové oznamovanie zastávok) a informačné systémy pre osoby so
sluchovým postihnutím (vizuálne zobrazovače). Dôležitým aspektom oblasti
prístupnosti je aj systematické zvyšovanie prístupnosti autobusových staníc,
železničných staníc, prístavov a pod.,


dobudovaním a zmodernizovaním infraštruktúry verejných prístavov na Dunaji sa
podnieti oživenie a ďalší rozvoj vodnej dopravy, vytvoria sa podmienky pre rast
prepravných výkonov, prispeje sa k rozvoju hospodárstva a zamestnanosti, pričom
plánované aktivity budú mať priaznivý vplyv predovšetkým na celý priľahlý
podunajský región. Zároveň podporou vodnej dopravy dôjde k rozvoju bezpečného a
environmentálne priaznivého dopravného módu.

Prepojenie stratégie OPII-D s plnením stratégie Európa 2020 a medzinárodných
strategických dokumentov definujúcich vývoj sektora doprava
Stratégia Európa 2020 Stratégia Európa 2020 je tematicky postavená na 3 prioritách,
5 cieľoch a 7 hlavných iniciatívach. Stratégia OPII má oporu v jednej z priorít Stratégie Európa
2020 - Udržateľný rast: podpora ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho hospodárstva,
ktoré efektívnejšie využíva zdroje. S touto prioritou súvisí iniciatíva „Európa efektívne
využívajúca zdroje“ zameraná o. i. na modernizáciu odvetvia dopravy, na podporu prechodu
smerom k nízkouhlíkovému hospodárstvu a podporu energetickej účinnosti. Úsilie je
zamerané predovšetkým na:
- zníženie emisií uhlíka v odvetví dopravy s cieľom prispieť k zvýšenej konkurencieschopnosti;
- realizáciu strategických projektov s vysokou európskou pridanou hodnotou na riešenie
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kritických prekážok, najmä pokiaľ ide o cezhraničné úseky a intermodálne uzly (mestá,
prístavy,

logistické

platformy);

- iniciatívy zamerané na modernizáciu európskych sietí.
Rešpektujúc cieľ maximalizácie efektívnosti vynaložených zdrojov budú v rámci OPII
realizované len priority najväčšieho významu, ktoré prispejú k plneniu stratégie Európa 2020,
konkrétne k týmto jej zámerom:
- do roku 2020 znížiť emisie skleníkových plynov najmenej o 20 %, zvýšiť podiel
obnoviteľných zdrojov na skladbe zdrojov v konečnej spotrebe energie EÚ na 20 % a zvýšiť
energetickú účinnosť o 20 %. K tomuto zámeru bude OPII prispievať najmä plnením
definovaných

špecifických

cieľov

prioritných

osí

1,

3,

4,

a

5,

zaviesť inteligentné dopravné systémy, zefektívniť dopravné a logistické služby, znížiť emisie
CO2 osobných vozidiel. K tomuto zámeru bude OPII prispievať najmä plnením definovaných
špecifických

cieľov

prioritných

osí

1,

2,

3,

4,

a

5,

- urýchliť realizáciu strategických infraštruktúrnych projektov s cieľom odstraňovať zásadné
prekážky, najmä v cezhraničnom styku a budovať intermodálne uzly. K tomuto zámeru bude
OPII prispievať najmä plnením definovaných špecifických cieľov prioritných osí 1, 2 a 4,
- na vnútroštátnej úrovni vyvinúť inteligentnú, zmodernizovanú a plne prepojenú dopravnú
infraštruktúru. K tomuto zámeru bude OPII prispievať najmä plnením definovaných
špecifických

cieľov

prioritných

osí

1,

2,

4,

5

a

6,

- zamerať sa na mestský rozmer dopravy, kde vzniká značná časť dopravného preťaženia a
emisií. K tomuto zámeru bude OPII prispievať najmä plnením definovaných špecifických
cieľov prioritných osí 3 a 6.
Rámec pre implementáciu stratégie Európa 2020 na úrovni členských štátov
stanovuje dokument „Integrované usmernenia stratégie Európa 2020“. Ciele stanovené v
OPII sú v súlade so stratégiou tohto dokumentu a prispievajú k napĺňaniu cieľov: „Zlepšiť
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efektívnosť využívania zdrojov a znížiť emisie skleníkových plynov“, „Zlepšiť podnikateľské a
spotrebiteľské prostredie a modernizácia priemyselnej základne v záujme zabezpečenia
plného fungovania vnútorného trhu“ a tiež cieľov zameriavajúcich sa na vzdelávanie a trh
práce. K týmto zámerom bude OPII prispievať najmä plnením definovaných špecifických
cieľov prioritných osí 1, 2, 3, 4, 5 a 6.
Biela kniha – Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie
konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje
Biela kniha zahŕňa 40 konkrétnych iniciatív pre vybudovanie konkurencieschopného
dopravného systému v budúcom desaťročí. Hlavným novým cieľom je zásadne znížiť závislosť
Európy na dovážanej rope a znížiť uhlíkové emisie o 60 % do roku 2050, prestať používať
konvenčné pohony v mestách, využívať 40% nízkouhlíkových palív v leteckej doprave, o 40 %
znížiť emisie vo vodnej doprave. OPII reflektuje vo svojich špecifických cieľoch najmä tieto
hlavné ciele Bielej knihy:
- sprevádzkovať do roku 2030 v celej EÚ plne funkčnú multimodálnu „základnú sieť“ TEN-T s
vysokokvalitnou a vysokokapacitnou sieťou do roku 2050 a so zodpovedajúcim súborom
informačných služieb. K tomuto zámeru bude prispievať OPII najmä plnením definovaných
špecifických cieľov prioritných osí 1, 2, 4, 5 a 6,
- do roku 2030 previesť 30 % cestnej nákladnej dopravy nad 300 km na iné druhy dopravy,
napr. na železničnú alebo vnútrozemskú vodnú dopravu, a do roku 2050 viac ako 50%.
Zároveň dosiahnuť, aby sa do roku 2050 väčšina cestujúcich na strednú vzdialenosť
prepravovala po železnici. K tomuto zámeru bude OPII prispievať najmä plnením
definovaných špecifických cieľov prioritných osí 1 a 4. V rozhodujúcej miere prispejú taktiež
zdroje z nástroja NPE,
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- do roku 2050 dosiahnuť prepojenie všetkých letísk na hlavnej sieti na železničnú sieť. K
tomuto zámeru bude OPII nepriamo prispievať najmä plnením definovaných špecifických
cieľov prioritných osí 1 a 5,
- usilovať sa o zníženie počtu úmrtí v cestnej doprave do roku 2020 o polovicu v porovnaní s
rokom 2010 a v horizonte roka 2050 znížiť počet usmrtení takmer na nulu. K tomuto zámeru
bude OPII prispievať najmä plnením špecifických cieľov prioritných osí 2 a 6.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o
usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č.
661/2010/EÚ
V nariadení sa stanovujú usmernenia pre rozvoj TEN-T siete s dvojúrovňovou
štruktúrou, ktorá pozostáva zo súhrnnej siete (comprehensive) a základnej siete (core).
Základná sieť je podskupinou súhrnnej siete, ktorá ju prekrýva. Predstavuje strategicky
najvýznamnejšie uzly a prepojenia TEN-T siete v závislosti od dopravných potrieb. Zahŕňa
všetky druhy dopravy a ich prepojenia, ako aj príslušné dopravné a informačné riadiace
systémy. Nariadenie predpokladá ukončenie budovania základnej siete do roku 2030
prostredníctvom vytvorenia novej, ako aj zásadnej modernizácie a obnovy už existujúcej
infraštruktúry.

Základná

sieť

TEN-T

- D1 Bratislava – Trnava – Trenčín – Žilina – Poprad – Prešov – Košice – št. hr. SR/Ukrajina, - D2
-

št.
D3

hr.

SR/ČR

Hričovské

–

Podhradie

Kúty
–

–

Bratislava

Čadca

–

–

Skalité

št.
–

hr.
št.

SR/Maďarsko,
hr.

SR/Poľsko,

- D4 št. hr. SR/Rakúsko – Jarovce, - R3 Martin – Žiar nad Hronom – Zvolen – Krupina – Šahy –
št. hr. SR/Maďarsko, - R6 Beluša – Púchov – Lysá pod Makytou – št. hr SR/ČR.
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Súhrnná

sieť

TEN-T

- R1 Trnava – Nitra – Žiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica – Ružomberok,
- R2 Trenčín – Prievidza – Žiar nad Hronom – Zvolen – Lučenec – Rožňava – Košice,
-

R3

križovatka

s

D1

–

Dolný

Kubín

–

Trstená

–

št.

hr.

SR/Poľsko,

- R4 št. hr. SR/Poľsko – Svidník – Prešov – Košice – Milhosť – št. hr. SR/Maďarsko,
- R5 Svrčinovec – št. hr. SR/ČR, - D4 Jarovce – Ivanka pri Dunaji – Záhorská Bystrica –
križovatka s D2 – št. hr. SR/Rakúsko.

Prepojenie stratégie OPII-D s plnením cieľov významných národných strategických
dokumentov definujúcich vývoj sektora dopravy
Partnerská dohoda Slovenskej republiky sa vzťahuje na všetku podporu z Európskych
štrukturálnych a investičných fondov EÚ (ďalej len „EŠIF“) v príslušnom členskom štáte. Ide o
dokument , ktorý určuje stratégiu, priority a podmienky SR na využívanie týchto fondov
efektívnym a účinným spôsobom, s cieľom dosiahnuť priority stratégie Európa 2020.
Strategické dokumenty vypracované pre potreby programového obdobia 2014 – 2020
Nižšie uvedené strategické dokumenty boli spracované pre potreby programového obdobia
2014 – 2020. Týmito dokumentmi sú identifikované kľúčové potreby a výzvy v príslušnej
oblasti. Zároveň navrhujú systémové, organizačné, prevádzkové a infraštruktúrne opatrenia,
ktoré je potrebné prijať. MDV SR v spolupráci s relevantnými partnermi, s cieľom splnenia ex
ante kondicionalít, vypracovalo tieto dokumenty:
- Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 (ďalej aj „Strategický
plán“),
- Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020 (ďalej aj
„Stratégia

VOD“),
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-

Strategický

plán

rozvoja

a

údržby

ciest

II.

a

III.

triedy,

- Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 (ďalej „Strategický plán 2030“).
Strategický

plán

rozvoja

dopravnej

infraštruktúry

SR

do

roku

2020

Strategický plán predstavuje strategický dokument, ktorým sa vymedzujú základné
strednodobé ciele v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry, stanovujú priority rozvoja a
identifikujú opatrenia a zdroje na ich dosiahnutie. Stratégia OPII, ciele a definované
opatrenia potrebné na dosiahnutie cieľov sú priamo spojené s týmto dokumentom.
Definovaním cieľov a návrhom prioritných osí predstavuje OPII jeden z implementačných
nástrojov týchto vízií strategického plánu:
- v oblasti železničnej dopravy napĺňa OPII vízie budovania rovnováhy medzi dopravnou
ponukou a prepravným dopytom, resp. infraštruktúrnou ponukou a dopravným dopytom a
víziu zaistenia podmienok pre rozvoj intermodálnej prepravy pomocou strategických cieľov
definovaných v prioritných osiach 1 a 5,
- v oblasti cestnej dopravy napĺňa OPII víziu budovania modernej, kvalitnej, bezpečnej a
efektívne fungujúcej siete diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy pomocou strategických
cieľov definovaných v prioritných osiach 2 a 6,
- v oblasti vodnej dopravy napĺňa OPII vízie budovania modernej, bezpečnej a integrovanej
infraštruktúry (vodná dopravná cesta, verejné prístavy) a prevádzky vodnej dopravy
pomocou strategických cieľov definovaných v prioritnej osi 4.
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Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020

Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020 predstavuje
strategický dokument, ktorým sa vymedzujú základné strednodobé a dlhodobé ciele v oblasti
rozvoja verejnej osobnej dopravy na Slovensku, stanovujú priority rozvoja a identifikujú
opatrenia a zdroje na ich dosiahnutie. Stratégia OPII, ciele a definované opatrenia potrebné
na dosiahnutie cieľov sú priamo spojené s týmto strategickým dokumentom. Definovaním
cieľov a návrhom prioritných osí predstavuje OPII jeden z implementačných nástrojov týchto
vízií strategického plánu:
- vízia udržateľnej regionálnej a mestskej mobility s vyšším podielom verejnej osobnej
dopravy na deľbe prepravnej práce,
- vízia dostupnej, spoľahlivej a používateľsky jednoduchej verejnej osobnej dopravy,
- vízia infraštruktúry umožňujúcej prevádzku kvalitnej integrovanej verejnej osobnej
dopravy.
Strategický plán rozvoja a údržby ciest II. a III. Triedy

Strategický plán rozvoja a údržby ciest II. a III. triedy predstavuje strategický dokument,
ktorým sa vymedzujú základné strednodobé a dlhodobé ciele v oblasti rozvoja dopravnej
infraštruktúry v jednotlivých regiónoch, a to ciest II. a III. triedy, stanovujú sa priority ich
rozvoja a identifikujú opatrenia a zdroje na ich dosiahnutie. Financovanie definovaných
investičných zámerov sa predpokladá z Integrovaného regionálneho operačného programu.

41

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk

www.ia.gov.sk

Plány udržateľnej mestskej mobility (PUMM)
Predstavujú strategické plány navrhnuté na uspokojenie potrieb mobility osôb a
podnikov s cieľom zlepšiť kvalitu života. Sú výsledkom integrovaného prístupu plánovania a
venujú sa všetkým druhom a spôsobom dopravy v celej mestskej aglomerácii a priľahlom
regióne vrátane verejnej a súkromnej, osobnej a nákladnej, motorizovanej, nemotorizovanej
a statickej dopravy. Keďže ide o pomerne novú iniciatívu EK súvisiacu s potrebou zlepšovania
a štandardizácie strategického plánovania investícií, plány, ktoré by plne vyhovovali týmto
požiadavkám na Slovensku zatiaľ vo väčšine miest (regiónov) chýbajú. Vypracovanie PUMM
pre všetky dôležité aglomerácie SR bude v ďalšom období financovať RO IROP. Vo vzťahu k
plánovaným aktivitám MDV SR bude dôležité, aby PUMM boli vypracované a slúžili ako
dátová

a

rozhodovacia

báza

pri

tvorbe

2.

fázy

Strategického

plánu.

Stratégia pre redukciu PM10
Cieľom stratégie je prijať účinné opatrenia pre redukciu častíc tuhých znečisťujúcich
látok PM10 v ovzduší. Hlavným dôvodom vypracovania stratégie je prekračovanie
legislatívne stanovených limitných hodnôt imisií častíc PM1011 najmä v oblastiach s vysokou
hustotou obyvateľstva, t. j. v mestách a obciach prevažne v zimnom období. Podľa
vykonaných analýz sú v súčasnosti jedným z rozhodujúcich zdrojov znečistenia ovzdušia
častice emisií z dopravy – zo spaľovania pohonných hmôt, z oderu pneumatík, brzdových
obložení, z povrchu komunikácií znečistených aj zimným posypom a pod. Na základe
uvedených informácií boli v stratégii stanovené pre sektor dopravy priority a opatrenia pre
redukciu PM10 v ovzduší.
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Environmentálny akčný program do roku 2020 „Dobrý život v rámci možností našej
planéty“
Ide o základný koncepčný dokument EK. Dokument je zameraný na zlepšenie kvality
ovzdušia, neprekročenie limitných hodnôt znečisťovania, ochranu pred povodňami a inými
environmentálnymi katastrofami, zefektívnenie odpadového hospodárstva a ďalšie. Jedným
z hlavných opatrení v rámci OPII vo vzťahu k zlepšovaniu kvality ovzdušia je možné zaradiť
najmä výstavbu nových úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy. Prostredníctvom
novej infraštruktúry dôjde k presmerovaniu podstatnej časti dopravy, predovšetkým
tranzitnej, mimo intravilány miest a obcí. Predpokladá sa, že výstavba nových ciest
významne prispeje k snahe SR o pokles emisií PM10 a NO2. Medzi ďalšie opatrenia súvisiace
s dopravou patrí modernizácia železničných tratí, ekologizácia MHD, parkovacia politika,
modernizácia statickej dopravy a iné. Tieto opatrenia budú realizované podľa zamerania z
OPII, resp. IROP. RO OPII bude prostredníctvom relevantných environmentálnych
ukazovateľov v každej prioritnej osi priebežne monitorovať príspevok OPII k znižovaniu emisií
PM10 a NO2 a napĺňaniu cieľov definovaných smernicou Európskeho parlamentu a rady
2008/50/ES o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe.
Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 Ide o strategický dokument
dlhodobého charakteru, ktorý si kladie za cieľ nastaviť efektívny smer rozvoja dopravného
sektora a určuje spôsob realizácie jeho rozvojovej vízie. Dokument predstavuje výstup II. fázy
prípravy stratégie rozvoja dopravy SR do roku 2030 a predstavuje faktické naplnenie ex ante
kondicionalít stanovených Európskou komisiou pre rezort dopravy v programovom období
2014 - 2020.
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Informačná spoločnosť
Stratégia Prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť vychádza z výsledkov analýz a
prognóz vývoja sektoru digitálnej ekonomiky, identifikovaných kľúčových disparít a
potenciálnych faktorov rozvoja. Prioritná os 7 zodpovedá potrebám identifikovaným v
analýze a tematickému zameraniu uvedenému v pozičnom dokumente, ktoré sú orientované
na podporu faktorov rozvoja. Zámerom je tiež zosúladenie sa s politickými prioritami
stratégie Európa 2020 a ex ante kondicionalitami, ako aj výkonnostnými stimulmi, aby bolo
možné dosiahnuť efektívnejšie vynakladanie prostriedkov. Prioritná os 7 svojimi cieľmi a
aktivitami nadväzuje a realizuje priority definované v dokumente Európskej komisie
eGovernment Action Plan.
Prepojenie stratégie OPII - IS s plnením stratégie Európa 2020
Európska únia v roku 2010 prijala stratégiu Európa 2020 - Stratégiu na zabezpečenie
inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, v ktorej je premietnutá vízia európskeho,
sociálneho, trhového hospodárstva zameraná na rast a zamestnanosť. Prioritná os 7
Informačná spoločnosť prispieva prioritne k inteligentnému rastu s následným dopadom aj
na priority udržateľného a inkluzívneho rastu.
Rozvoj informačnej spoločnosti má ambíciu prispieť k nasledujúcim národným cieľom
stratégie:
- zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľstva vo veku 20-64 rokov na minimálne 72 %, a to
vytváraním nových pozícií v dynamickom sektore digitálnej ekonomiky a investíciami štátu
do informačných a komunikačných technológií a ďalších odvetví digitálnej ekonomiky;
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- znížiť počet osôb ohrozených chudobou alebo vylúčením v SR o 170 tisíc obyvateľov, a to
podporou nástrojov pre eInklúziu, zlepšovaním IKT zručností populácie, reformou verejnej
správy, ktorá zjednodušuje prístup k službám a motivuje všetky sociálne vrstvy k participácii;
- zvýšiť energetickú efektívnosť SR znížením konečnej energetickej spotreby o 11 % voči
priemeru rokov 2001 – 2005, a to konsolidovaním informačných systémov a hardvérovej
infraštruktúry do cloudových dátových centier;
- dosiahnuť e-Government index2 na úrovni 90 %.
Pre prioritu inteligentného rastu stratégie Európa 2020 bola navrhnutá iniciatíva
Digitálna agenda pre Európu, ktorá predstavuje sektorovú stratégiu. Zámerom Prioritnej osi
7 je koncipovať nové programové obdobie tak, aby bolo možné účinne implementovať
opatrenia Digitálnej agendy pre Európu, ku ktorým sa Slovensko zaväzuje. Navrhované
aktivity špecifických cieľov Prioritnej osi 7 čerpajú zo všetkých siedmich pilierov Digitálnej
agendy pre Európu.
Prepojenie stratégie OPII-IS s plnením cieľov významných národných strategických
dokumentov definujúcich vývoj sektora IKT
Partnerská dohoda Slovenskej republiky

2

Index sa pre danú krajinu vypočíta ako vážený priemer nasledujúcich troch indikátorov: dostupnosť
e-governmentu (váha 50 %), využitie e-governmentu jednotlivcami (25 %) a využitie e-governmentu
podnikmi (váha 25 %). Dostupnosť e-governmentu meria ponuku dvadsiatich základných služieb egovernmentu. Indikátor udáva podiel služieb dostupných prostredníctvom internetu z definovaných
dvadsiatich verejných služieb. Aby bola služba považovaná za dostupnú, musí dosahovať určitý
stupeň sofistikácie. Využitie e-governmentu jednotlivcami, resp. podnikmi merajú koľko percent ľudí,
resp. podnikov využilo v posledných troch mesiacoch internet na komunikáciu s verejnými
inštitúciami (získanie informácii z web stránky, stiahnutie oficiálneho formulára alebo zaslanie
vyplneného formulára). Zdroj: Eurostat
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Partnerská dohoda Slovenskej republiky (ďalej len „PD SR“) sa vzťahuje na všetku
podporu z Európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ (ďalej len „EŠIF“) v
príslušnom členskom štáte. Ide o dokument , ktorý určuje stratégiu, priority a podmienky SR
na využívanie týchto fondov efektívnym a účinným spôsobom, s cieľom dosiahnuť priority
stratégie Európa 2020.

Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry
prístupovej siete novej generácie (2014 – 2020)
Na dosiahnutie dlhotrvajúcich ekonomických a sociálnych účinkov financovania
pokroku je potrebné adresovať národné a regionálne potreby Slovenska. Identifikovanými
oblasťami, ktoré berú do úvahy aj odporúčania Európskej komisie, sú:
- Zvýšenie konkurencieschopnosti regiónov: V prvom rade ide o potrebu zvýšenia
konkurencieschopnosti regiónov Slovenska brzdených slabým podnikateľským prostredím,
ktoré čelí neefektívnej verejnej správe. Dôsledkom sú zaostávajúce výsledky v ukazovateľoch
trhu s výrobkami a službami, ktoré možno zlepšiť znížením administratívnej záťaže kladenej
na začínajúce podniky.
- Zvýšenie úrovne inovácií a kapacít pre moderné technologické riešenia: Slovensko má
urgentnú potrebu zvýšiť úroveň inovácií a kapacít pre moderné technologické riešenia,
najmä v malých a stredných podnikoch, a to vo všetkých regiónoch tak, aby boli odstránené
regionálne disparity.
- Zvýšenie zamestnanosti: Dlhodobú nezamestnanosť nielen mladých ľudí na Slovensku
možno riešiť prepojením vzdelávania s potrebami pracovného trhu, ako aj podporou nových
kreatívnych pracovných miest pre mladých ľudí v malých a stredných podnikoch pracujúcich
s najmodernejšími technológiami v oblasti IKT.
46

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk

www.ia.gov.sk

- Zefektívnenie využívania zdrojov: Slovensko tiež potrebuje oveľa efektívnejšie využívať
svoje zdroje, ku ktorým sa podľa aktuálnych trendov zaraďujú aj dáta produkované vo
verejnej správe. Vo verejnej správe je nutné zlepšiť riadenie ľudských zdrojov a zvýšiť
analytické kapacity, aby bolo možné vypracovať efektívne politiky pre reformu efektívnej,
spoľahlivej a otvorenej verejnej správy a pre konsolidáciu infraštruktúry.

Na základe špecifických potrieb Slovenska sa Prioritná os 7 venuje dosiahnutiu
tematického cieľa 2: „Zlepšenie prístupu k IKT a zlepšenie ich využívania a kvality“
definovaný čl. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 1303/2013 ktorým sa
stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom
sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj
vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde,
Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje
nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (ďalej len „všeobecné nariadenie“). Tento tematický cieľ
súvisí predovšetkým s dvoma prioritami financovania:

-Podnikateľské prostredie podporujúce inovácie;
- Moderná a odborná verejná správa.
Práve budovaním širokopásmovej infraštruktúry, ktorej dostupnosť je obmedzená
hlavne vo vidieckych oblastiach, a podporou jednotného digitálneho trhu je možné zapojiť
populáciu do ekonomických a spoločenských aktivít z ľubovoľného kúta krajiny3.

3

Napr. Telepráca
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Technologickým a organizačným zapojením väčšieho počtu občanov a podnikateľov do
digitálnej ekonomiky, ktorej rozvoj je priamo podporovaný štátom, možno dosiahnuť
splnenie prvej priority.

Na naplnenie druhej spomínanej priority má v oblasti informačnej spoločnosti zmysel
riešiť samostatne interakciu s verejnosťou (vo forme služieb) a informatizáciu verejnej správy
smerom dovnútra. Vynikajúcu príležitosť k tomu predstavuje prebiehajúca reforma
Efektívna, spoľahlivá, otvorená, verejná správa. Na základe týchto konceptov vytvorilo
Slovensko stratégiu pre tematický cieľ 2 v Strategickom dokumente pre oblasť rastu
digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie (2014 – 2020).
V tomto dokumente MF SR15 definuje investičné priority, ktoré je vhodné podporiť v rámci
OPII.
Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu
Slovenskej republiky
Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky, na
základe analýzy vývoja ekonomiky Slovenskej republiky identifikuje oblasti špecializácie
vychádzajúce z ukotvených tradičných hospodárskych odvetví a perspektívne oblasti
špecializácie z rýchlo rastúcich odvetví na Slovensku, ktoré ukazujú vysoký potenciál rozvoja
pre slovenskú ekonomiku.

OPII vývoju, výskumu a inováciám pomáha nepriamo,

prostredníctvom vytvárania dopytu po inovatívnych riešeniach a produktoch s vysokou
pridanou hodnotou, ktoré budú využívané najmä vo verejnej správe. Rozširovanie príležitostí
je tak možné očakávať v nasledujúcich oblastiach:
- vývoj a výskum aplikácií a algoritmov, schopných spracovávať veľké objemy dát na účely
prediktívnych analýz a rizikových analýz;
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- vývoj systémov schopných optimalizovať rozhodovanie na základe dôkazov; - vývoj
inteligentných a automatizovaných systémov;
- vývoj inovatívnych mobilných riešení;
- vývoj pokročilých bezpečnostných riešení;
- nasadzovanie pokročilých cloudových technológií;
- vývoj riešení pracujúcich s priestorovými informáciami;
- vývoj systémov pre kolaboráciu a zdieľanie informácií.
Ide tak o významné rozšírenie dopytu po inovatívnych riešeniach postavených na báze
informačných a komunikačných technológií.
Zdôvodnenie výberu tematických cieľov a príslušných investičných priorít
Tabuľka 1: Súhrnný prehľad zdôvodnenia výberu tematických cieľov a investičných priorít – Doprava
Vybraný tematický cieľ

Vybrané investičné priority

Zdôvodnenie výberu

7 – podpora udržateľnej 7i) podpora multimodálneho SR
dopravy a odstraňovanie jednotného
prekážok

v

disponuje

nedobudovanou

európskeho a technicky

a kvalitatívne

kľúčových dopravného priestoru pomocou zastaranou infraštruktúrou, ktorá

sieťových

sa negatívne premieta v oblastiach

investícií do TEN-T

hospodárstva,

infraštruktúrach

prostredia,

životného
tvorí

prekážku

v

mobilite obyvateľstva a znižuje
atraktivitu

územia

cestovného

ruchu

z
a

pohľadu
prílevu

investícií. Cieľom SR je prispieť k
homogenizácii

siete

TEN-T,
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zabezpečeniu

plynulého

fungovania vnútorného trhu a
posilneniu hospodárskej, sociálnej
a územnej súdržnosti. Zdôvodnenie
aplikovateľné aj pre investičnú
prioritu 7a).
7b)

posilnenie

mobility

regionálnej Cieľom výberu investičnej priority
prepojením je dosiahnuť komplementaritu s

sekundárnych

a

terciálnych intervenciami do nadnárodnej a

uzlov s infraštruktúrou TEN-T národnej dopravnej infraštruktúry,
vrátane multimodálnych uzlov

umožniť prístup na sieť TEN-T a
zabezpečiť kvalitné spojenia medzi
regiónmi,

medzi

regionálnymi

centrami, regionálnymi centrami a
hlavným mestom, resp. krajskými
sídlami.
7ii)

vývoj

a

zlepšovanie V rámci tejto investičnej priority sa

ekologicky priaznivých (a to aj bude SR zameriavať najmä na
nehlučných) a nízkouhlíkových realizáciu projektov smerujúcich k
dopravných systémov vrátane podpore

udržateľnej

mestskej

vnútrozemských vodných ciest a mobility, ktorá si predovšetkým vo
námornej prepravy, prístavov, veľkých
multimodálnych
letiskovej

spojení

infraštruktúry

a zónach,
na podielom

sídelno-urbanistických
s

enormne

rastúcim

individuálneho

podporu udržateľnej regionálnej automobilizmu, resp. zastaraných
neefektívnych systémov, vyžaduje

a miestnej mobility

intervenčný zásah. Obnovou a
modernizáciou mobilného parku
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verejnej

osobnej

dopravy

a

podporou budovania infraštruktúry
pre integrované systémy je možné
prispieť k cieľom Stratégie EÚ 2020
v

oblasti

znižovania

emisií

skleníkových plynov, zvyšovania
energetickej

efektívnosti/podielu

obnoviteľných zdrojov a kvality
ovzdušia.
7iii)

vývoj

a

modernizácia Cieľom

SR

je

zvýšiť

komplexných, interoperabilných konkurencieschopnosť železničnej
železničných systémov vysokej dopravy
kvality a podpora opatrení na komplexný

–

vytvoriť
a

kvalitný,

interoperabilný

systém – prostredníctvom investícií

znižovanie hluku

do

infraštruktúry,

mobilného

parku, integráciou rôznych typov
dopravy (intermodálna doprava).
Zdôvodnenie aplikovateľné aj pre
investičnú prioritu 7d).
Zdroj: Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Tabuľka 2: Súhrnný prehľad zdôvodnenia výberu tematických cieľov a investičných priorít –
Informačná spoločnosť
Vybraný tematický cieľ

Vybrané investičné priority

2. Zlepšenie prístupu k IKT a 2(a)
zlepšenie

ich

využívania

Zdôvodnenie výberu

Rozšírenie Pozičný dokument Komisie k

a širokopásmového pripojenia a vypracovaniu

Partnerskej

51

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk

www.ia.gov.sk

kvality

zavádzanie vysokorýchlostných dohody

a

programov

na

sietí a podpora zavádzania Slovensku na roky 2014 – 2020
nastupujúcich
sietí

technológií

pre

a

digitálne

hospodárstvo

-

Budovanie

elektronického

hospodárstva.
- Zavádzanie IKT.
-

Podpora

prístupu

k

širokopásmovému internetu v
oblastiach zlyhania trhu.
-

Zlepšenie

ekonomického

prostredia

vo

vidieckych

oblastiach vrátane súvisiacej
infraštruktúry.

Národný program reforiem
-

Rozvoj

širokopásmového

pripojenia internetu

Analýza súčasného stavu
- Potreba investícií do územia,
v ktorom nie je možné využiť
pripojenia s rýchlosťou aspoň
30 Mbit/s (cieľ pokryť všetky
domácnosti vyplýva z Digitálnej
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agendy pre Európu.).
- Odhliadnuc od satelitného
pripojenia, na Slovensku ešte
stále

nie

je

zabezpečené

pokrytie celej populácie ani
základným

širokopásmovým

pripojením.

Príležitosti
-

Spoľahlivé

a

rýchle

širokopásmové pripojenie je
predpokladom

pre

rýchly

rozvoj informačnej spoločnosti
2(b): Vývoj produktov a služieb Špecifické odporúčanie Rady
IKT, elektronického obchodu a pre SR
posilnenia dopytu po IKT

-

Podpora

podnikateľského

priaznivého
prostredia.

Národný program reforiem
-

Zvýšenie

inovačnej

schopnosti MSP.

Analýza súčasného stavu
-

Nedostatočná

inovačná

kapacita slovenskej ekonomiky
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ovplyvnená

slabým

podnikateľským prostredím a
nedostatočne

rozvinutým

systémom výskumu a inovácií.
- Chýbajúce možnosti zdieľania
existujúcich

riešení

technologických

a

platforiem

verejnej správy s MSP.

Príležitosti
-

Vytvorenie

inovatívnych
oblastiach

dopytu

po

riešeniach

v

ako

mobilný

government, dátové analýzy a
pod., ktoré sú vhodné pre
riešenie

prostredníctvom

služieb MSP.
-

Poskytnutie

IKT

infraštruktúry na škálovanie
podnikania

a

inovácií

poskytovaní
prostredníctvom

v

služieb
zdieľaných

služieb verejnej správy.
2(c): Posilnenie aplikácií IKT v Špecifické odporúčanie Rady
rámci

elektronickej

správy,

štátnej pre SR

elektronického
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vzdelávania,

elektronickej - Uskutočnenie reformy VS.

inklúzie, elektronickej kultúry a
elektronického zdravotníctva

- Zlepšenie kvality verejných
služieb.

Národný program reforiem
- Znižovanie administratívneho
zaťaženia firiem a občanov.
-

Prehlbovanie

vzdelania,

zručností a rozvoj životných
podmienok

osôb

so

zdravotným postihnutím.
- Modernizácia kontaktu s
občanom a podnikateľom a
zefektívnenie
zvyšovanie

výkonu

a

transparentnosti

VS.
- Vybudovanie výkonnej a
bezpečnej IKT infraštruktúry.
- Zabezpečenie informačnej
bezpečnosti.

Analýza

súčasného stavu - Súčasný stav
elektronických
neposkytuje

služieb
občanom

podnikateľom

a

dostatočne
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komfortné riešenie.
- Nevyužíva sa plný potenciál
šetrenia zdrojov.
- Potreba znižovania rozpočtu
inštitúcií VS.
- Potreba poskytovať služby VS
v oveľa vyššom štandarde.

Príležitosti
-

Existuje

priestor

na

zefektívnenie

prevádzky

informačných

systémov

vrátane

znižovania

energetickej náročnosti.
- Prichádzajú nové technológie
(inteligentné
pod.),

zariadenia,
stávajúce

a
sa

každodennou súčasťou života
občanov a podnikateľov.
Zdroj: Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Finančná alokácia Operačného programu
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Na realizáciu projektov v oblasti dopravy je v rámci OPII vyčlenených z fondov EÚ
3,139 mld. EUR.
Aj napriek strategickému významu investícií do budovania nových diaľnic a
rýchlostných ciest, keď hustota ich siete výrazne zaostáva za európskym priemerom,
neopomína SR ani rozvoj tzv. environmentálne prijateľnejších módov dopravy, akými sú
železničná, vodná a verejná osobná doprava. V súlade s požiadavkou EK, aby minimálne 50 %
výdavkov z EŠIF a NPE smerovalo na podporu železníc a mestskej dopravy (mimo trolejbusov
a autobusov), bola alokácia OPII-D rozdelená medzi jednotlivé dopravné sektory. Na ciele v
oblasti železníc vrátane mestskej dopravy bolo alokovaných 51,49 % zdrojov OPII-D a NPE.

V rámci programového obdobia 2014 – 2020 bude časť alokácie PO 5 určená na
financovanie projektov zasahujúcich do Bratislavského samosprávneho kraja, teda na území
neoprávnenom pre čerpanie prostriedkov EFRR. Z tohto dôvodu budú v zmysle článku 70
všeobecného nariadenia tieto projekty financované princípom pro rata16 ako neoprávnený
náklad z národných verejných zdrojov.
V rámci PO 5 sa bude uplatňovať jedna premenná pre výpočet „pro rata“, a to v
závislosti od typu územia, kde sa realizuje projekt alebo jeho časť:
- premennou je podiel dĺžky prevádzkovaných železničných tratí normálneho rozchodu v
rámci Bratislavského samosprávneho kraja na celkovej dĺžke prevádzkovaných železničných
tratí normálneho rozchodu v SR (7,05 %).
Navrhovaná finančná alokácia pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť, ktorá sa
zaoberá plnením tematického cieľa 2 je na úrovni 788 mil. EUR za zdroje EFRR a bola
stanovená na základe:
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- Expertného odhadu náročností jednotlivých aktivít v rámci špecifických cieľov z pohľadu
technologickej infraštruktúry a odbornej práce,
- Predpokladaného vývoja cien informačných technológií v období 2014 až 2020,
- Predpokladaného vývoja cien odbornej práce v období 2014 až 2020,
- Absorpčnej kapacity potenciálnych žiadateľov, ktorá je určená na základe skúseností z
predchádzajúceho programového obdobia 2007 až 2013,
- Analýzy nákladov zavádzania širokopásmového pripojenia.
V rámci programového obdobia 2014 – 2020 bude časť alokácie určená na
financovanie národných projektov rozvoja eGovernmentu použitá v Bratislavskom
samosprávnom kraji, teda na území neoprávnenom pre čerpanie prostriedkov OPII. Z tohto
dôvodu budú v zmysle článku 70 všeobecného nariadenia tieto projekty financované
princípom pro rata ako neoprávnený náklad z národných verejných zdrojov.
V rámci PO 7 sa budú uplatňovať dve premenné pre výpočet pro rata, a to v závislosti
od charakteru projektu:
- prvou premennou je podiel obyvateľov Bratislavského samosprávneho kraja na celkovom
počte obyvateľov SR a týka sa projektov PO 7, ktorých výsledky budú využívať občania a
podnikatelia (11,42%);
- druhou premennou je podiel zamestnancov verejnej správy vykonávajúcich prácu v rámci
BSK na celkovom počte zamestnancov verejnej správy a týka sa projektov PO 7, ktorých
výsledky bude využívať verejná správa (21,52%).
Pre konkretizáciu finančnej alokácie Prioritnej osi 7 bola navrhnutá roadmapa
eGovernmentu, ktorá definuje základný rámec pre zásobník projektov obsahujúci:
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- Zoznam projektov, ich prioritu a indikované náklady,
- Základné etapy implementácie v budúcom období – v prvej etape by sa po nevyhnutných
zmenách súvisiacich s technologickým pokrokom a cieľmi OPII realizovali relevantné
projekty, ktoré neboli uskutočnené v programovom období 2007 až 2013,
- Prepojenie projektov s intervenčnou logikou projektu: aktivity pre príslušné špecifické ciele
a prínos k výsledkovým a výstupovým ukazovateľom,
- Prehľad potrebných legislatívnych zmien.
Dá sa očakávať, že realizácia investícií v navrhovanom rozsahu pre investičné priority dokáže
priniesť stanovené prínosy pre napĺňanie tematického cieľa 2 a v konečnom dôsledku
priniesť udržateľný rast a pozitívny ekonomický dopad v dlhodobom horizonte.

Operačný program Integrovaná infraštruktúra v sebe zahŕňa nasledovné ciele
a priority:
PRIORITNÁ OS 1: ŽELEZNIČNÁ INFRAŠTRUKTÚRA (TEN-T CORE) A OBNOVA MOBILNÝCH
PROSTRIEDKOV
INVESTIČNÁ PRIORITA 7i): Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného
priestoru pomocou investícií do TEN-T
Špecifické ciele investičnej priority a očakávané výsledky
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.1: Odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre
prostredníctvom modernizácie a rozvoja hlavných železničných tratí a uzlov dopravne
významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy
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ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.2: Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej
železničnej

dopravy

prostredníctvom

implementácie

vybraných

prvkov

TSI

na

najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu (TEN-T CORE)
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.3: Zvýšenie atraktivity a kvality služieb železničnej verejnej osobnej
dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov

PRIORITNÁ OS 2: CESTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA (TEN-T)
INVESTIČNÁ PRIORITA 7i): Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného
priestoru pomocou investícií do TEN-T
Špecifické ciele investičnej priority a očakávané výsledky
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.1: Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T
prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest

PRIORITNÁ OS 3: VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA
INVESTIČNÁ PRIORITA 7ii): Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane
nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských
vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej
infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility
Špecifické ciele investičnej priority a očakávané výsledky

60

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk

www.ia.gov.sk

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.1: Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom
modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.2: Zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy
prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD
PRIORITNÁ OS 4: INFRAŠTRUKTÚRA VODNEJ DOPRAVY (TEN-T CORE)
INVESTIČNÁ PRIORITA 7i): Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného
priestoru pomocou investícií do TEN-T
Špecifické ciele investičnej priority a očakávané výsledky
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4.1: Zlepšenie kvality služieb poskytovaných vo verejnom prístave
v Bratislave
PRIORITNÁ OS 5: ŽELEZNIČNÁ INFRAŠTRUKTÚRA
INVESTIČNÁ PRIORITA 7d): Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných
železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na znižovanie hluku
Špecifické ciele investičnej priority a očakávané výsledky
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 5.1: Odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre
prostredníctvom modernizácie a rozvoja železničných tratí a súvisiacich objektov dopravne
významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 5.2: Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej
železničnej

dopravy

prostredníctvom

implementácie

vybraných

prvkov

TSI

na

najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu
PRIORITNÁ OS 6: CESTNÁ INFRAŠTRUKTÚTA (mimo TEN-T CORE)
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INVESTIČNÁ PRIORITA 7a): Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného
priestoru pomocou investícií do TEN-T
Špecifické ciele investičnej priority a očakávané výsledky
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 6.1: Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T
prostredníctvom výstavby nových úsekov rýchlostných ciest
INVESTIČNÁ PRIORITA 7b): Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a
terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
Špecifické ciele investičnej priority a očakávané výsledky
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 6.2: Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a
regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
PRIORITNÁ OS 7: INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ
INVESTIČNÁ PRIORITA 2a): Rozšírenie širokopásmového pripojenia a zavádzanie
vysokorýchlostných sietí a podpory zavádzania nastupujúcich technológií a sietí pre
digitálne hospodárstvo

Špecifické ciele investičnej priority a očakávané výsledky
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.1: Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN
INVESTIČNÁ PRIORITA 2b): Vývoj produktov a služieb IKT, elektronického obchodu a
posilnenia dopytu po IKT
Špecifické ciele investičnej priority a očakávané výsledky
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ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.2: Zvýšenie inovačnej kapacity najmä malých a stredných podnikateľov v
digitálnej ekonomike
INVESTIČNÁ PRIORITA 2c): Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy,
elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického
zdravotníctva
Špecifické ciele investičnej priority a očakávané výsledky
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.3: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre
podnikateľov
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.4: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre
občanov
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.5: Zlepšenie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na
otvorené údaje
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.6: Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov
do digitálneho trhu
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.7: Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT
prostriedkami
ŠPECIFICKÝ

CIEĽ 7.8:

Racionalizácia prevádzky informačných

systémov pomocou

eGovernment cloudu
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.9: Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti
Prioritná os 8 – Technická pomoc
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Operačný program Ľudské zdroje 2014 - 20204

1.1.

V rámci popisu priorít a opatrení OPĽZ sa zameriame na tie, ktoré súvisia najmä so
zvyšovaním mobility pracovnej sily:
Slovenská republika si v nadväznosti na cieľ stratégie Európa 2020 v oblasti podpory
zamestnanosti a mobility pracovnej sily stanovila konkrétny cieľ, a to „Dosiahnuť 72 % mieru
zamestnanosti obyvateľstva vo veku 20 – 64 rokov do roku 2020“. Hlavné opatrenia na zvýšenie
zamestnanosti a mobility pracovnej sily sú rozpracované v rámci Národného programu reforiem SR
2013 a Národného programu reforiem SR 2014. Prioritná os je v súlade s plnením úloh prijatých v
rámci národného programu reforiem pre oblasť zamestnanosti (OP ĽZ, str. 17).
V rámci podpory zamestnanosti a mobility pracovnej sily je nevyhnutné odstraňovať prekážky
na pracovnom trhu, ktoré bránia plnému využitiu pracovnej sily, a to najmä pre znevýhodnené
skupiny: dlhodobo nezamestnaných, mladých ľudí, starších ľudí, ľudí so zdravotným postihnutím,
žien, osôb ohrozených sociálnym vylúčením a osôb s viacnásobným znevýhodnením na trhu práce
(OP ĽZ, str. 17).

Na základe výziev a potrieb regiónov SR je nevyhnutné venovať vysokú pozornosť podpore
udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a mobility pracovnej sily, prostredníctvom ktorej sa budú riešiť
opatrenia zamerané na zníženie vysokej miery nezamestnanosti v SR. Cieľom je zlepšiť podmienky v
SR, ktoré budú priaznivo ovplyvňovať trh práce, za využitia adicionálnych zdrojov z ESF. Podpora
bude smerovať do dopytovej aj ponukovej stránky trhu práce.

4

Riadiaci orgán pre OP ĽZ je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Sprostredkovateľský orgán pre OP ĽZ je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky a Implementačná agentúra MPSVR SR.
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Vhodnými nástrojmi sa bude iniciovať tvorba a udržateľnosť pracovných miest, zvyšovanie
odborných zručností a adaptácia na potreby trhu práce, ako aj zlepšenie prístupu k zamestnanosti. V
rámci programov podpory zamestnanosti je potrebné vytvoriť účinné nástroje na podporu zvýšenia
zamestnanosti, zamestnateľnosti a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo
nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a na zdravotne postihnuté osoby. Dôraz sa bude
klásť o. i. aj na podporu mobility za prácou, aby sa znížili rozdiely medzi regiónmi, a to
prostredníctvom uplatňovania nástrojov vedúcich k adaptovaniu regiónov na nové ekonomické a
sociálne podmienky. V zmysle špecifických odporúčaní Rady pre SR vyplývajúcich z národného
programu reforiem SR 2014 je potrebné prijať opatrenia s cieľom zlepšiť schopnosť poskytovania
verejných služieb zamestnanosti uchádzačom o zamestnanie formou individualizovaných služieb (OP
ĽZ, str. 17).

Investičná priorita 3.1 (OP ĽZ, str. 70)
Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo
nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti
zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily.

Špecifický cieľ 3.1.2 (OP ĽZ, str. 74 - 75)
Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti
vrátane podpory mobility na získanie zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo
vidieckych oblastiach

Trh práce SR je poznamenaný nízkou medziregionálnou mobilitou pracovnej sily, pričom vo
väčšine krajov je niekoľko stoviek voľných pracovných miest. V roku 2013 bolo v SR približne 15-tisíc
voľných pracovných miest, z toho najviac v BSK (8,2-tisíc) a v Banskobystrickom kraji (1,3-tisíc),
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najmenej v Trenčianskom kraji (< ako 800). Dlhodobo prevládajúcim typom mobility za prácou v
podmienkach SR je dochádzka do zamestnania z obce do obce spravidla v tom istom okrese. Rozsah
dochádzky do zamestnania nad rámec okresu alebo kraja dlhodobo osciluje na nízkych hodnotách.
Zvýšenie medziregionálnej mobility za prácou (OP ĽZ, str. 71) patrí k významným faktorom,
ktoré môžu napomôcť znižovanie regionálnych rozdielov v životnej úrovni obyvateľstva v danom
regióne a sekundárne ovplyvňovať rast zamestnanosti. Na podporu mobility pracovnej sily sa
využívajú príspevok na dochádzku za prácou, príspevok na pre sťahovanie za prácou a príspevok na
dopravu do zamestnania poskytované v súlade so zákonom o službách zamestnanosti. Príspevok na
dochádzku za prácou bol v r. 2013 tretím najvyužívanejším AOTP na podporu zamestnanosti (12 776
poberateľov a celková čerp. suma 4 076 189 eur). Podpora SZČ je zabezpečovaná prostredníctvom
príspevku. V roku 2013 bolo podporených 4 897 pracovných miest v celkovej výške 16 269 868 eur).
Od mája 2013 sú upravené podmienky na poskytovanie tohto príspevku s cieľom zvýšiť jeho
efektívnosť predĺžením povinnosti prevádzkovať SZČ nepretržite najmenej 3 roky, poskytovaním
príspevku v 2 etapách a predĺžením obdobia jeho opätovného poskytovania.
Podľa údajov MPRV SR miera zamestnanosti (15 – 64 r.) v roku 2012 predstavovala vo
vidieckych oblastiach 55 % (za SR spolu 59,7 %). Miera nezamestnanosti vo vidieckych regiónoch
(17,8 %) prevyšovala celoslovenský priemer (14,0 %). Hlavnými faktormi regionálnej polarizácie
okrem iných faktorov sú slabé začlenenie znevýhodnených skupín na trhu práce a nízka mobilita
vidieckeho obyvateľstva všeobecne vrátane mobility na získanie zamestnania. Preto bude podpora vo
vidieckych oblastiach smerovaná na znevýhodnené skupiny pri hľadaní zamestnania, príprave na
podnikanie alebo pri založení živnosti.

Aktivity na podporu zamestnanosti, spadajúce pod programy AOTP, budú založené na
vyhodnotení doteraz prebiehajúcich projektov.
Zacielené bude na predvídanie zmien, zlepšenie adaptability na zmenené podmienky,
prispôsobenie pracovníkov týmto zmenám a na súvisiacu podporu udržania a tvorby pracovných
miest najmä v oblastiach ponúkajúcich nové zdroje rastu, čo si bude vyžadovať zvyšovanie zručností a
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profesijnej mobility vzhľadom na požadované kvalifikácie pre žiadané alebo avizované prispôsobenie
a pod.

1.2.
Nástroje na zvýšenie priestorovej mobility pracovnej sily z pohľadu
požiadaviek jednotlivých regiónov
Na využitie potenciálu regiónov SR možno nazerať z viacerých hľadísk (Pauhofová –
Stehlíková, 2017, str. 111 - 112):
Prvý prístup je čisto ekonomický, založený na pragmatickom využívaní potenciálu regiónov,
s dôrazom na efektívnosť a dosahovanie zisku. Všetky zložky potenciálu, od prírodného potenciálu po
ľudské zdroje, majú vytvárať takú úroveň ekonomického potenciálu, ktorá je charakteristická
rastúcou ekonomickou výkonnosťou regiónu. Ak sa však vo vývoji ukazuje, že využívanie niektorých
zložiek potenciálu je neefektívne a ekonomická výkonnosť klesá, potom nastupujú aktivity s pomocou
štátnej ingerencie, ktoré majú činnosti vo využívaní potenciálu (najmä ĽZ) naštartovať. Ak sa však
dlhodobo ukazuje, že ani tieto nie sú efektívne, záujem o využívanie týchto regiónov klesá. Záujem
o ne neprejavujú ani zahraniční investori. Tieto regióny sú charakteristické rastúcou mierou
nezamestnanosti, v konečnom dôsledku dlhodobej nezamestnanosti a vysokou migráciou za prácou.
S nedostatkom pracovných príležitostí je spojený odchod za prácou do iných regiónov alebo
presídlenie, teda opustenie územia. Kvalifikovaná pracovná sila odchádza a regióny sa postupne
vyľudňujú.
Druhý prístup má v sebe zakomponovaný dôraz na komplexné zabezpečenie rozvoja ĽZ, ako
základnej zložky potenciálu regiónov. Tento prístup operuje s myšlienkou, že bez prolongovania
adekvátnej účasti ľudí v regióne, stráca jeho potenciál nielen na kvalite, ale z dlhodobého hľadiska
môže byť problematické jeho využívanie opäť naštartovať. Je potrebné, aby kvôli udržateľnosti
viacerých aspektov potenciálu regiónu je nevyhnutné, aby v ňom aktívne fungoval človek. Zvlášť pre
SR, ktorá disponuje špecifickými prírodnými profilmi a ešte stále pretrvávajúcim kultúrno etnickým
zázemím vo viacerých regiónoch, je využívanie potenciálu regiónov na základe tohto prístupu
všeobecne prospešné. Má sa na mysli predovšetkým kombinácia aktivít cestovného ruchu,
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poľnohospodárstva, potravinárstva, zdravotníctva a dopravnej obslužnosti, ktorá predstavuje
rozšírené možnosti využitia ľudského potenciálu na regionálnych trhoch práce, predovšetkým vo
vidieckom priestore.
Vysokým rizikom nedosiahnutia požadovaného rozvoja regiónu je najmä nedostatočná
dopravná dostupnosť (Pauhofová – Stehlíková, 2017, str. 113).
Vo všeobecnosti možno za signifikantné riziko vo využívaní potenciálu regiónov považovať tzv.
dopravnú dostupnosť. Súvisí to s tým, že do regiónov v ktorých nie je dopravná infraštruktúra
dostatočne vybudovania, investori väčšinou odmietajú prísť. Ak sa v mnohých slovenských regiónoch
naďalej počíta s významnou účasťou zahraničných investícií, potom je nevyhnutné cestnú
a železničnú sieť rozšíriť a dobudovať. Len tak je možné uvažovať s tým, že investori prídu, vytvoria
pracovné miesta, zvýši sa zamestnanosť a začne nový cyklus vzostupu regiónu5. Vybudovanie
a dobudovanie dopravnej infraštruktúry v SR je úzko spojené s jej významnou nákladovosťou, preto
je najmä pri financovaní výstavby diaľnic, rýchlostných ciest a pri modernizácii železníc potrebné
využívať prostriedky z eurofondov, doplnené o spolufinancovanie zo strany štátneho rozpočtu. SR
vzhľadom na svoje asymetrické rozloženie potrebuje dopravnú dostupnosť severnou časťou krajiny,
to znamená spojenie Žilina – Poprad – Košice, a južnou časťou, to znamená dopravné spojenie Banská
Bystrica – Zvolen – Rožňava – Košice. Realita v južnej časti SR je taká, že diaľnice sa nebudujú
a v súčasnosti sa objavili analýzy, ktoré odporúčajú v tejto časti stavať len rýchlostné cesty.
V súvislosti s uvedeným treba upozorniť na to, že v južnej časti SR (aj na severovýchode) sa
nachádzajú najzaostalejšie regióny. Veľká oblasť, ktorú reprezentujú okresy Lučenec, Veľký Krtíš,
Rožňava a Rimavská Sobota, je jednou z najchudobnejších oblastí a bez akýchkoľvek hybných
motívov. Technické parky, napríklad pri Kechneci, Košiciach, na juhu pri Rožňave, boli vytvorené
s podporou štátu, ale neuspeli. V súčasnosti sú prázdne, príchod investorov bol minimálny.

5

Samozrejme, len vybudovanie dopravnej obslužnosti územia nezabezpečuje, aby sa niektoré územia rozvinuli,
vytvorili sa pracovné miesta a začala fungovať zamestnanosť, pretože významným faktorom, ktorý obmedzuje
využitie potenciálu niektorých regiónov, je vysoký podiel ľudí s nízkou kvalifikáciou, bez kvalifikácie, resp.
neochotných pracovať.
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Súčasná podoba rozdelenia Slovenska na 8 krajov (vyšších územných celkov) a 79 okresov
nadobudla platnosť v roku 1996 na základe ukazovateľov sociálno-ekonomického rozvoja regiónov,
pričom toto rozdelenie je nasledovné:

Tabuľka 3: Administratívne členenie SR

Samosprávny kraj

Okresy

Bratislavský

Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V,
Malacky, Pezinok, Senec

Trnavský

Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava

Trenčiansky

Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom,
Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín

Nitriansky

Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany, Zlaté Moravce

Žilinský

Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš,
Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín,
Žilina

Banskobystrický

Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec,
Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar
nad Hronom

Prešovský

Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad,
Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad
Topľou

Košický

Gelnica, Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice-okolie,
Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov

Zdroj: vlastné spracovanie
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Najmenej rozvinuté okresy a ich podpora:
Zdroj: https://www.nro.vicepremier.gov.sk/podpora-najmenej-rozvinutych-okresov/index.html
K 2. štvrťroku 2019 predstavuje zoznam najmenej rozvinutých okresov 20 okresov6: Lučenec,
Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou,
Rožňava, Sobrance, Trebišov, Gelnica, Bardejov, Medzilaborce, Košice-okolie, Levoča, Snina,
Stropkov, Michalovce (www.upsvar.sk).
Hospodársky rast a rozvoj na území Slovenskej republiky zvýraznil rozdiely medzi regiónmi a
okresmi Slovenska. Pokiaľ väčšina obyvateľov z rastu benefituje, najmenej rozvinuté regióny trpia
vysokou mierou nezamestnanosti, odchodom mladej a vzdelanej pracovnej sily a nedostatkom
investícií a podnikateľských aktivít.
Po dlhých desaťročiach diskusií o nevyhnutnosti odstraňovania regionálnych rozdielov vláda
Slovenskej republiky ponúkla reálne nástroje, ktoré budú znižovať uvedené rozdiely, zvyšovať
konkurencieschopnosť najmenej rozvinutých regiónov a tým aj kvalitu života. Cieľom podpory je v
prvom rade tvorba pracovných miest.
Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov umožňuje koncentráciu nástrojov, opatrení a prirodzene aj peňažných zdrojov na
rozhýbanie hospodárskeho a sociálneho rozvoja a zamestnanosti.
Predpokladá podporu lokálnej iniciatívy, motivácie pre spoločný postup miest a obcí v okrese,
kombinované s opatreniami na úrovni samosprávneho kraja a na centrálnej úrovni. Všetky uvedené
nástroje slúžia jedinému cieľu – dať ľuďom v zaostávajúcich okresoch prácu, aby mohli zabezpečiť
kvalitnejší život svojich rodín, nemuseli odchádzať za prácou do zahraničia a mali sa kam vrátiť.

6

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/zoznam-najmenej-rozvinutych-okresov.html?page_id=561733
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Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a vedie zoznam najmenej rozvinutých okresov. Do
zoznamu najmenej rozvinutých okresov zapíše okres, v ktorom miera evidovanej nezamestnanosti
vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorú ústredie vykazuje, bola v období
za aspoň deväť kalendárnych štvrťrokov vyššia ako 1,6-násobku priemernej miery evidovanej
nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.
Prijímateľom podpory v najmenej rozvinutom okrese podľa tohto zákona môžu byť obce
nachádzajúce sa v najmenej rozvinutom okrese, iné právnické osoby a ďalšie subjekty územnej
spolupráce v súlade s Akčným plánom rozvoja najmenej rozvinutého okresu.
Osobitná podpora najmenej rozvinutých okresov sa poskytuje na základe akčných plánov,
schvaľovaných vládou Slovenskej republiky pre každý najmenej rozvinutý okres osobitne, keďže každý
z týchto okresov má svoje vlastné príčiny hospodárskeho zaostávania, z ktorých každé vyžaduje iné
konkrétne riešenia.
Z miliónov, poskytnutých zo strany vlády na podporu najmenej rozvinutých okresov však ide
minimum zdrojov na vzdelávanie a inovácie. Náčrt projektových zámerov a finančné alokácie sú
uvedené napríklad tu: Votrubová, 2019, str. 2
V rámci jednotlivých plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávnych krajov, ako aj
akčných plánov najmenej rozvinutých okresov možno badať určité, najčastejšie sa opakujúce a
spomínané opatrenia, ktoré jednotlivé samosprávy plánujú realizovať za účelom zvýšenia
priestorovej mobility pracovnej sily:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na
roky 2014-2020

Opatrenia a aktivity:
Strategický cieľ - Integrovaná a ekologická doprava / Znižovanie energetickej náročnosti
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Názov opatrenia - 7. Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových
infraštruktúrach
7.2 Posilnenie regionálnej mobility
Popis aktivity: Posilnenie regionálnej mobility prostredníctvom prepojenia sekundárnych a
terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T. Investície do cestnej infraštruktúry za účelom zvýšenia
bezpečnosti na cestách.
7.5 Rozvoj integrovanej, udržateľnej, ekologickej a dostupnej mobility aj prostredníctvom investícií
do čerpacej a nabíjacej stanice
Popis aktivity: Rozvoj integrovanej, udržateľnej, ekologickej a dostupnej mestskej mobility,
najmä prostredníctvom udržateľnej mestskej dopravy, vrátane uľahčenia využívania verejnej
dopravy, cyklistiky a chôdze, vnútrozemskej vodnej dopravy a multimodálnych liniek. Investície do
čerpacej a nabíjacej infraštruktúry pre nové vozidlá určené pre mestskú dopravu neprodukujúce
emisie uhlíka.
Strategický cieľ – Rozvoj služieb a turizmu
Názov opatrenia - 8. Podpora zamestnanosti a podporovanie mobility pracovnej sily
Alarmujúcu situáciu, čo sa týka dopravy v Bratislave ilustrujú napr.:


Vrábel, 2018, str. 10



Maťo, 2019, str. 3



Vrábel, 2018, str. 5



Tagliapietra, 2018, str. 7
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Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja
2016 – 2020
1. Prioritná oblasť – Hospodárska
Špecifický cieľ 1.4.
Verejná osobná a nemotorová doprava, prepájanie kraja s dopravnými sieťami a zlepšenie dopravnej
dostupnosti regiónu
Opatrenie 1.4.17 – Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy a
nemotorovej dopravy
Opatrenie 1.4.2 – Podpora nemotorovej dopravy
Opatrenie 1.4.3 – Podpora železničnej, leteckej a vodnej dopravy
Opatrenie 1.4.48 – Tvorba miestnych a regionálnych analytických, koncepčných a strategických
dokumentov za oblasť dopravy, vrátane propagácie
Opatrenie 1.4.5 – Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií, chodníkov, križovatiek a
dopravnej obslužnosti

7

Pre zvýšenie atraktivity je potrebná udržateľná regionálna a mestská mobilita s vyšším podielom verejnej
osobnej dopravy a nemotorovej dopravy na deľbe prepravnej práce, ktorú zabezpečí dostupná, spoľahlivá,
konkurencieschopná a používateľsky jednoduchá verejná osobná doprava a dostatočné informácie o nej, ako aj
infraštruktúra, umožňujúca prevádzku kvalitnej integrovanej verejnej osobnej dopravy a nemotorovej dopravy.
Cieľom opatrenia je podpora aktivít, zameraných na zlepšenie nadregionálnej dopravnej dostupnosti a
obslužnosti územia, zlepšenie dopravnej dostupnosti verejnou osobnou dopravou, ako aj modernizácia
dopravnej infraštruktúry, skvalitnenie a sprístupnenie verejnej dopravy, zníženie miery znečistenia životného
prostredia.
8

Podpora a spracovanie a aktualizácia strategických dokumentov a územnoplánovacích podkladov,
relevantných pre oblasť dopravy (plány mobility, plány dopravnej obsluhy a pod.), spracovanie analytických
dokumentov, preferujúcich ekologické formy dopravy, tvorbu propagačných materiálov, máp, webových
portálov, mobilných aplikácií na propagáciu cyklistickej dopravy a pod.
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Opatrenie 1.4.6 – Zlepšenie kvality vozového parku autobusovej dopravy
Opatrenie 1.4.7 – Celoročná bezpečná a udržiavaná cestná sieť v kraji
Špecifický cieľ 1.6.9
Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho
dopravného systému a podpora regionálnej a miestnej mobility
Opatrenie

1.6.1

–

Spracovanie

strategických

dokumentov,

štúdií,

akčných

plánov

a

miestnych/regionálnych plánov udržateľnej mobility
Opatrenie 1.6.2 – Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy na území TTSK
Opatrenie 1.6.3 – Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba mostných objektov kraja
Opatrenie 1.6.4 – Pravidelná údržba ciest vo vlastníctve TTSK vrátane horského priechodu
Opatrenie 1.6.5 – Odstraňovanie kritických nehodových lokalít, kritických uzlov a križovatiek
Opatrenie 1.6.6 – Zmiernenie negatívnych dopadov cestnej premávky na obyvateľov miest a obcí a
zvýšenie kvality ich života
Opatrenie 1.6.7 – Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja
2016 - 2022

9

Zlepšenie súčasného stavu cestnej siete, posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a
terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T. Zahŕňa investície do rekonštrukcií a modernizácií ciest II. a III. triedy a
miestnych komunikácií, budovanie a rekonštrukcie mostov, chodníkov, odstraňovanie kritických nehodových
lokalít, kritických uzlov a križovatiek, zmiernenie negatívnych dopadov cestnej premávky na obyvateľov kraja.
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Špecifický cieľ 1.1 vo väzbe na Tematický cieľ kohéznej politiky EÚ 2014-2020 Podpora zamestnanosti
a podpora mobility pracovných síl
PROGRAM

HOSPODÁRSKEHO

A

SOCIÁLNEHO

ROZVOJA

TRENČIANSKEHO

SAMOSPRÁVNEHO KRAJA na roky 2013- 2023
PO2 - ROZVOJ UDRŽATEĽNEJ INFRAŠTRUKTÚRY
Pokiaľ ide o cesty, ich vývoj musí byť diktovaný na jednej strane podľa potrieb verejnej osobnej
dopravy TSK a na druhej strane zabezpečením pripojenia vidieckych/odľahlých oblastí na cestnú sieť
vyšších kategórií (diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy) ako je uvedené v regionálnych plánoch
udržateľnej mobility, čo vytvára podmienky pre rozvoj konkurencieschopnosti a udržateľného rastu a
zvýšenie atraktivity VOD. Z hľadiska špecifických potrieb regiónov a hospodárskeho rastu je potrebné
odstraňovanie disparít pre jednotlivé oblasti v rámci celého Trenčianskeho kraja, strategickou
prioritou je prepojenie rýchlostnou komunikáciou Považie a Ponitrie (R2). V oblasti železničnej
dopravy je významným zámerom modernizácia trate Bratislava – Žilina –Košice.

Opatrenie 2.1 PODPORA UDRŽATEĽNEJ DOPRAVY A ODSTRAŇOVANIE PREKÁŽOK V SIEŤOVÝCH
INFRAŠTRUKTÚRACH
Kvalitné dopravné napojenie je kľúčovým faktorom pre rozvoj kraja. Hlavným zámerom podpory v
rámci prioritnej osi 2.1 je podpora trvalo udržateľného regionálneho dopravného systému, ktorý
zaručuje mobilitu a prístup do zamestnania a l hlavným službám pre všetky kategórie občanov TSK.
Ďalším cieľom je podpora verejnej osobnej dopravy a ďalších udržateľných druhov dopravy. Správny
a vyvážený rozvoj dopravného systému je potrebné podchytiť v strategických rozvojových
dokumentoch pre oblasť dopravy.
Aktivita 2.1.2 Podpora regionálnej a miestnej mobility prostredníctvom investícií do cestnej siete
Aktivita 2.1.3 Konkurencieschopnosť verejnej osobnej dopravy
Aktivita 2.1.4 Podpora nemotorovej dopravy
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PO3 ĽUDSKÉ ZDROJE A PODPORA ZAMESTNANOSTI
Opatrenie 3.2 PODPORA OBYVATEĽSTVA ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN
Aktivita 3.2.1 Podpora zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu
vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy
v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky
2014 2020
Ako regionálne centrum zamestnanosti musí Žilina tiež plniť úlohu funkčného centra mobility
pracovnej sily, čomu zodpovedá potreba ďalších investícií do zvyšovania atraktivity verejnej osobnej
dopravy a tiež nemotorovej dopravy.
Strategický cieľ 1 - Dobudovať kvalitné prepojenie kraja s európskymi dopravnými a komunikačnými
sieťami, zlepšiť kvalitu životného prostredia a zabezpečiť udržateľnosť a efektivitu využívania
prírodných zdrojov
Špecifický cieľ 1.2 - Zvyšovať atraktivitu verejnej osobnej dopravy a nemotorovej dopravy
Opatrenie 1.2.6 Tvorba analytických, koncepčných strategických dokumentov na zabezpečenie
zvýšenia atraktivity verejnej osobnej a nemotorovej dopravy vrátane jej propagácie - Spracovanie,
resp. aktualizácia strategických dokumentov a územnoplánovacích podkladov relevantných pre
oblasť dopravy (plány mobility, generely dopravy, plány dopravnej obsluhy a pod.), spracovanie
analytických dokumentov preferujúcich ekologické formy dopravy, tvorba propagačných materiálov,
máp, webových portálov, mobilných aplikácií na propagáciu cyklistickej dopravy a pod.
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Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja
2015-2023
Doprava a dopravná infraštruktúra - Na zabezpečenie funkčného dopravného systému je nevyhnutná
rozvinutá a po technickej a kvalitatívnej stránke vyhovujúca dopravná infraštruktúra. Dostupnosť
regiónov k dopravným sieťam významne ovplyvňuje rozvoj ekonomiky regiónov, mobilitu pracovnej
sily, kvalitu života obyvateľov a odstraňovanie regionálnych disparít medzi regiónmi.
Banská Bystrica - Zvolen
Uvedená oblasť je predpokladom silného rastu prímestskej dopravy z dôvodu nárastu potreby
mobility obyvateľstva. Do oblasti prímestskej dopravy spadajú všetky tarifné body na trati, s veľkým
významom zastávok Banská Bystrica mesto a Zvolen mesto. V rozvoji prímestskej dopravy tu
narážame na problém nízkej priepustnosti trate. Tento nedostatok budeme eliminovať využívaním
regionálnych, prípadne diaľkových vlakov pre potreby prímestskej dopravy. Ďalšou hrozbou
prímestskej železničnej dopravy regiónu je silná konkurencia cestnej dopravy. Prebiehajúca
elektrifikácia a jej ukončenie bude z hľadiska ekológie do istej miery výhodou voči tejto konkurencii.
Prioritná oblasť 1: Zdravé a adaptabilné prostredie - Zelený región
Prioritná oblasť je zameraná najmä na podporu projektov a aktivít v oblasti životného prostredia a
environmentálnej infraštruktúry, ekologickej a bezpečnej dopravy a mobility, a rozvoja vidieka s
dôrazom na chránené oblasti.
Špecifický cieľ 1.1: Vytvoriť predpoklady pre budovanie systému bezpečnej a ekologickej dopravy na
území BBSK zvýšením atraktivity VOD a nemotorovej dopravy
Prioritná oblasť 2 Lepšia kvalita života – služby pre ľudí
Špecifický cieľ 2.4: Vytvoriť predpoklady na zlepšenie dostupnosti bývania pre všetky skupiny
obyvateľstva
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Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky
2016 až 2022
Špecifický cieľ č. 1.4 Tvorba nových pracovných miest v oblasti logistického priemyslu
Cez územie Košického kraja v smere východ – západ prechádza vetva č. Va medzinárodného koridoru
č. V, ktorý spája Taliansko, Slovinsko, Chorvátsko, Maďarsko, Slovensko a Ukrajinu. Zároveň Košický
samosprávny kraj v súčasnosti vyvíja aktivity k podpore severo - južného dopravného koridoru Via
Carpatia. Medzinárodné letisko Košice je druhé najväčšie letisko na Slovensku. Nachádza sa v
blízkosti budovaných logistických parkov. Jeho využitie sa v súčasnosti orientuje na civilnú
vnútroštátnu dopravu, medzinárodnú osobnú a cargo dopravu. Potenciál Košického letiska spolu s
technologickými a logistickými parkmi môže v budúcnosti ďalej narastať. Všetky tieto predpoklady
predurčujú Košický kraj na podporu budovania logistického priemyslu. Logistika sa v súčasnosti stáva
nástrojom získavania a udržania konkurenčnej výhody a v globalizovanom svete je kľúčovým prvkom
pre zlepšenie ziskovosti podnikania. Medzi infraštruktúrou a logistikou existuje veľmi blízky vzťah.
Ten súvisí nielen s diaľnicami, ale aj so širším konceptom podpory efektívnej mobility tovaru, ľudí a
služieb – či už cez modernizované železnice, centralizované sklady a logistické centrá, kvalifikovane
budované priemyselné parky, špičkové internetové prepojenia alebo podporné nástroje pre pohyb
terajších, či potenciálnych pracovníkov.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na
obdobie 2014 – 2020
Opatrenie I.2.1 Optimalizácia dopravnej infraštruktúry pre lepšiu obslužnosť územia
Ciele a aktivity:


Skvalitňovať a rozvíjať dopravnú prepojenosť sídel a ekonomických centier v Prešovskom
kraji,



Pripraviť a zrealizovať výstavbu chýbajúcich úsek ciest I. triedy,
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Zlepšiť technický stav ciest II., III. triedy a miestnych komunikácií a mostov a odstraňovať
dopravne nebezpečné miesta a úseky na pozemných komunikáciách vrátane zlepšenia
dopravného značenia,



Podporovať vytváranie podmienok pre zlepšovanie technického stavu železničných tratí,
mostov a staníc, skrátenie cestovnej doby vrátane skvalitnenia cezhraničného spojenia,



Zavádzať a rozširovať dopravné stavebné riešenia prepájajúce motorovú dopravnú
infraštruktúru s nemotorovou dopravnou infraštruktúrou vrátane rozširovania samostatnej
cyklistickej dopravy na miestach neumožňujúcich využívať motorovú dopravu,



Minimalizovať vplyv klimatických podmienok na kvalitu dopravy,



Podporovať rozvoj integrovaných dopravných systémov prepájajúcich rôzne druhy dopravy a
výstavbu prestupných terminálov,



Podporovať rozvoj leteckej dopravy,



Podporovať rozvoj elektro mobility,



Zachovať rozsah dopravnej obslužnosti verejnou dopravou a rozvíjať ju v nadväznosti na
potreby územia Prešovského kraja,



Zvyšovať atraktivitu a spoľahlivosť verejnej dopravy.

Akčný plán rozvoja okresu Kežmarok
C. Prioritná oblasť „Podpora rozvoja ľudského kapitálu“
Opatrenie 7. - Realizácia NP „Cesta na trh práce“ v okrese Kežmarok
Hlavným cieľom projektu je zlepšiť postavenie UoZ na trhu práce, zvýšiť zamestnateľnosť a
zamestnanosť UoZ a znevýhodnených UoZ podporou vytvárania pracovných miest, znížiť
nezamestnanosť, osobitne dlhodobú nezamestnanosť, podpora rozvoja miestnej a regionálnej
zamestnanosti v najmenej rozvinutých okresoch s vysokou mierou evidovanej nezamestnanosti.
Medzi základné aktivity, okrem podpory vytvárania pracovných miest pre UoZ patrí aj poskytovanie
finančného príspevku na podporu mobility.
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D. Prioritná oblasť „Zvyšovanie atraktivity územia a zlepšenie kvality a dostupnosti služieb pre
život, podnikanie a cestovný ruch“ - integruje opatrenia smerujúce na zlepšenie kvality a dostupnosti
služieb, dobudovanie potrebnej infraštruktúry pre obyvateľov, verejný a podnikateľský sektor a pre
cestovný ruch s cieľom zvýšiť atraktivitu okresu Kežmarok na bývanie, rekreáciu a voľno časové a
ekonomické aktivity. Je koncentrovaný na integrované projekty Dostupné bývanie, Dostupnosť
verejných služieb, Dopravná a technická infraštruktúra.
Vytvoriť aspoň tristo pracovných miest a preinvestovať minimálne 100 miliónov v regióne,
kde je miera nezamestnanosti najmenej 15 percent. To je podmienka, aby investor mohol žiadať
o štatút významnej investície. Práve o štatút významnej investície požiadala aj spoločnosť Mubea
Automotive, ktorá plánuje v Kežmarku preinvestovať 51 miliónov EUR a zamestnať viac ako 500 ľudí
z regiónu, pričom vytvorí výrobné i vývojové centrum. Príchod významného investora to tohto
regiónu preto vláda aj ministerstvo hospodárstva vítajú, keďže môže výrazne prispieť k znižovaniu
regionálnych rozdielov. Podľa odborníkov bude však mať spoločnosť v regióne so získavaním
pracovníkov problémy. A to aj napriek tomu, že práve Kežmarok je jedným z okresov s najvyšším
priemerným počtom reakcií na jednu ponuku na portáli www.profesia.sk. Najčastejšie inzerovanou
pozíciou je operátor výroby (Turza, 2018, s. 13). Treba však dodať, že zamestnávatelia sa často
stretávajú s tým, že títo uchádzači nespĺňajú podmienky.
Pre spoločnosť Mubea bola veľkým lákadlom najmä pomoc vlády (investičná pomoc vo výške
14,95 milióna EUR), mzdové náklady a prevádzkové náklady v regióne. Plusom je rozhodne vyššia
nezamestnanosť v regióne, vďaka čomu spoločnosť môže získať dostatok pracovníkov pomerne
rýchlo. (Bartošová, 2019, str. 11)

Akčný plán rozvoja okresu Lučenec
E. Prioritná oblasť Udržateľná mobilita pracovnej sily
E.1.Mobilita pracovnej sily
Prioritná oblasť zahŕňa podporu ekologickej a udržateľnej mobility a to formou:
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vypracovania koncepcie udržateľnej mobility v okrese Lučenec s väzbami na susediace
okresy,



vybudovania Integrovaného dopravného systému v okrese Lučenec,



budovania účelových cyklotrás pre podporu pracovnej mobility,



budovania obchvatov a prístupových komunikácií podporujúcich rozvoj podnikania a kvalitu
životného prostredia obyvateľov,



pokračovania v procese budovania rýchlostnej cesty R2 v súlade s uznesením vlády SR č.
45/2016,



vybudovania obchvatov v mestách Lučenec a Fiľakovo

D. Prioritná oblasť Moderné a dostupné verejné služby
D.3. Dostupné sociálne bývanie - Vytvorenie podmienok pre cenovo dostupné a kvalitné sociálne
bývanie
Prioritná oblasť je zameraná na zvýšenie atraktívnosti okresu pre prácu, bývanie a podnikanie a tým
stabilizáciu kvalifikovanej pracovnej sily, rozvoj ekonomiky okresu a stabilizáciu mladých ľudí v okrese
a to prostredníctvom:


vybudovania siete CIZS (centier integrovanej zdravotnej starostlivosti) a rekonštrukcie
lokálnych centier v obciach s vysokou mierou nezamestnanosti a zdravotným rizikom,



zlepšenia podmienok pre aktívne starnutie obyvateľstva a dôstojný život v starobe dobudovanie siete sociálnych služieb poskytovaných komunitou,



vytvorenia podmienok pre cenovo dostupné kvalitné bývanie s cieľom stabilizovať ich v
okrese Lučenec,



zvýšenie podielu zhodnocovania odpadov v okrese Lučenec,



podporu ekologickej a udržateľnej mobility - Vybudovanie Integrovaného dopravného
systému v okrese Lučenec, rozvoj verejnej infraštruktúry pre podporu mobility v území,
podpora modernizácie miestnej cestnej infraštruktúry a rozvoja účelových cyklotrás.

Akčný plán rozvoja okresu Poltár
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Medzi systémové opatrenia a kľúčové aktivity Akčného plánu patria:
D. Moderné a dostupné verejné služby
D.3 Stabilizácia pracovných síl prostredníctvom vytvárania podmienok pre bytovú výstavbu

E. Udržateľná mobilita pracovnej sily a nákladná doprava
E.1 Podpora mobility práce MPRV SR,
E.1.1 Budovanie účelových cyklotrás E.1.2 Dopravná infraštruktúra pre investíciu

Akčný plán rozvoja okresu Revúca
Predpokladmi pre využitie potenciálu okresu Revúca okrem iného je:


stabilizácia kvalifikovanej pracovnej sily v okrese vrátane potrebnej infraštruktúry pre
mladých ľudí (dostupné bývanie, školy, podnikateľské inkubátory),



zlepšenie nadregionálneho napojenia dopravnej infraštruktúry,



atď.

Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením z 26. augusta 2015 č. 476 k návrhu zákona o
podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej
pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a svojím uznesením z
10. februára 2016 č. 45 k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok, uznesením č. 251 z 23.
júna 2016 k návrhu Akčného plánu rozvoja Lučenec, uznesením č. 254 z 24. júna 2016 k návrhu
Akčného plánu rozvoja Rimavská Sobota zároveň uložila príslušným ministrom rozsiahly súbor úloh
zameraných na podporu najmenej rozvinutých okresov. Ide konkrétne aj o tieto úlohy, plnenie
ktorých bude mimoriadne významné aj pre okres Revúca:
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Zabezpečiť vypracovanie kritéria, podľa ktorého žiadosti o poskytnutie dotácií na rozvoj
bývania predložené mestami a obcami z najmenej rozvinutých okresov získajú pozitívne
hodnotenie vo výške +100 bodov



zohľadňovať žiadosti o úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania z najmenej rozvinutých
okresov tak, aby v prípade poskytnutia úveru bol mestám a obciam pri obstarávaní
nájomných bytov poskytnutý úver s nulovou úrokovou sadzbou

Akčný plán rozvoja okresu Rimavská Sobota
Prioritný

program

„Podpora

regionálnej

a

lokálnej

ekonomiky

vrátane

podpory

poľnohospodárstva, lesníctva a inovácií“
Opatrenie 8. Podpora subjektov sociálnej ekonomiky a subjektov na podporu lokálnej
zamestnanosti zameraných na verejno-prospešné práce a služby vo vybratých mestách a obciach na
zníženie dlhodobej nezamestnanosti a na zmiernenie chudoby marginalizovaných skupín Založenie
komunálnych podnikov ako subjektov sociálnej ekonomiky alebo na podporu lokálnej zamestnanosti
v mestách a obciach okresu.
Prioritou ich zamerania budú verejnoprospešné práce napr. v nasledujúcich oblastiach:


dostupné sociálne bývanie,



dostupná verejná infraštruktúra,



údržba miestnych komunikácií,



zabezpečenie technického zázemia.

Prioritný program „Zvýšenie investícií do rozvoja technickej a sociálnej infraštruktúry, zlepšenie
atraktivity územia a kvality služieb“ je zameraný na:


využitie svojpomocnej výstavby bytov ako motivačného nástroja na vstup na trh práce a
stabilizáciu pracovnej sily,



podporu projektov nájomného bývania s využitím kapacít podnikov sociálnej ekonomiky,
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zlepšenie dostupnosti a efektívnosti verejnej technickej a sociálnej infraštruktúry.

Opatrenie 9. Pilotné programy svojpomocnej výstavby a rekonštrukcie pre aktivizáciu
marginálnych sociálnych skupín Realizácia pilotných replikovateľných programov svojpomocnej
výstavby, alebo rekonštrukcie sociálnych bytových jednotiek, domov, miestnych pamätihodností,
alebo verejných stavieb pre aktívnych príslušníkov marginalizovaných sociálnych skupín s využitím
kapacít komunálnych podnikov, sociálnej ekonomiky a podnikov na podporu lokálnej zamestnanosti.

Akčný plán rozvoja okresu Veľký Krtíš
Medzi limity ekonomického a sociálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, ktoré je potrebné riešiť v rámci
Akčného plánu patria:
-

odchod mladých a kvalifikovaných ľudí, negatívne demografické ukazovatele, starnutie
regiónu a narastajúce potreby v oblasti sociálnej starostlivosti,

-

nedobudovaná infraštruktúra a zlý technický stav cestných komunikácií II. a III. triedy, ktoré
bránia rozvoju podnikania a majú negatívny dopad na životnú úroveň obyvateľov,

-

zlá dopravná dostupnosť regiónu,

-

chýbajúca rýchlostná komunikácia a železničná preprava negatívne ovplyvňujú potenciálnych
investorov pri výbere lokality pre nové investície,

-

nízka mobilita pracovnej sily,

Akčný plán je zameraný na elimináciu negatívnych ekonomických, sociálnych a spoločenských
problémov prostredníctvom podpory rozvoja, napr. v nasledovných oblastiach:
-

budovanie spolupráce medzi aktérmi regionálneho rozvoja s následnou realizáciou
celoplošnej rozvojovej koncepcie okresu,

-

plánovanie a koordinácia individuálnych projektových zámerov na dosiahnutie dlhodobého
pozitívneho dopadu na rozvoj územia,
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-

znižovanie lokálnej dopravnej izolovanosti územia, jej nepriaznivých dopadov na miestnu
ekonomiku, demografický vývoj a zamestnanosť obyvateľstva, odstránenie havarijného stavu
dopravnej infraštruktúry za účelom podpory mobility pracovnej sily a zlepšenia základných
podmienok pre podnikanie a život,

-

dobudovanie chýbajúcej občianskej infraštruktúry, ako základného predpokladu na zlepšenie
demografického vývoja a zlepšenia podmienok pre život v okrese,

-

využívanie prihraničnej polohy okresu a posilnenie cezhraničnej mobility za prácou

Primárnym cieľom akčného plánu je zvýšiť zamestnanosť v okrese Veľký Krtíš prostredníctvom
realizácie niektorých opatrení, ktoré vychádzajú z existujúceho rozvojového potenciálu územia:
-

Prioritná oblasť Moderné a dostupné verejné služby (napr. D.1.1. Dostupné sociálne bývanie)

-

Prioritná oblasť Udržateľná mobilita pracovnej sily (napr. E.1. Podpora rekonštrukcie a
dobudovania miestnej cestnej infraštruktúry a rozvoja účelových cyklotrás) - je zameraná na
podporu mobility za prácou, do vzdelávacích a sociálnych zariadení, vytvorenie lepších
podmienok na rozvoj podnikania, zlepšenia príťažlivosti regiónu a predchádzaniu škodovým
udalostiam.

-

Systémové opatrenia na realizáciu Akčného plánu okresu Veľký Krtíš na úrovni BBSK

-

Systémové opatrenia na realizáciu Akčného plánu na úrovni ústrednej štátnej správy.

Akčný plán rozvoja okresu Sabinov
Niektoré systémové opatrenia Akčného plánu:
A. Systémové opatrenia na úrovni okresu Sabinov
A.1. Podpora a inštitucionalizácia aktivít sieťovania a kooperačných štruktúr okresu, podpora vzniku
podnikateľských klastrov
A.2. Podpora založenia a budovania koordinačného centra pre rozvoj okresu
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D. Zlepšenie atraktivity územia a kvality služieb
D.1.Pilotné programy svojpomocnej výstavby bytových jednotiek
D.2. Podpora prípravy územia pre bytovú výstavbu a investície spojené s tvorbou pracovných
príležitostí
D.3. Podpora budovania sociálnych zariadení a centier integrovanej zdravotnej starostlivosti
D.5. Dopravná infraštruktúra podporujúca udržateľnú mobilitu pracovnej sily, napr.:
- vybudovanie Integrovaného dopravného systému v okrese Sabinov, rozvoj verejnej infraštruktúry
pre podporu mobility v území,
- podpora modernizácie miestnej cestnej infraštruktúry alebo budovania obchvatov a prístupových
komunikácií podporujúcich rozvoj podnikania a kvalitu životného prostredia obyvateľov
- napojenia na národné a medzinárodne dopravné uzly.
Aktivita D.5.2. Integrovaný dopravný systém – plán udržateľnej mobility
Vybudovanie IDS - prepojenie medzi všetkými regionálnymi a národnými dopravcami v
okrese s dôrazom na zabezpečenie mobility pracovnej sily k novovytvoreným a existujúcim
pracovným miestam, vrátane podpory budovania regionálnych cyklotrás s prepojením na turistické
cyklotrasy. Väčšina ľudských zdrojov zabezpečujúcich tieto činnosti bude z novo zriadených a
podporených sociálnych podnikov a taktiež budú využívané nástroje APTP UPSVaR

Priorita D. Zvýšenie investícií do rozvoja dopravnej, technickej a sociálnej infraštruktúry a
zlepšenie atraktivity územia a kvality služieb
Prioritná oblasť je zameraná na zvýšenie atraktívnosti okresu pre prácu, bývanie a podnikanie a
tým aj stabilizáciu kvalifikovanej pracovnej sily, rozvoj ekonomiky okresu a zastavenie vysťahovania
mladých ľudí z okresu a napríklad prostredníctvom:
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vytvorenia podmienok pre cenovo dostupné kvalitné bývanie s cieľom stabilizovať mladé
rodiny10 v okrese Sabinov,



podpory ekologickej a udržateľnej mobility - vybudovanie Integrovaného dopravného
systému v okrese Sabinov, rozvoj verejnej infraštruktúry pre podporu mobility v území,
podpora modernizácie miestnej cestnej infraštruktúry.

Akčný plán rozvoja okresu Svidník
AP obsahuje opatrenia vo vyššie uvedenej štruktúre rozdelené do nasledujúcich oblastí:
A. Systémové opatrenia na úrovni okresu Svidník,
B. Prioritná oblasť Podnikanie a viac pracovných miest – reprezentujúca dopytovú stránku trhu práce
– podnikanie a lepšie pracovné možnosti,
C. Prioritná oblasť Vzdelávanie, flexibilita a kariéra reprezentujúca ponukovú stránku trhu práce –
vzdelávanie, posilnenie flexibility a mobility,
D. Prioritná oblasť Moderné a dostupné verejné služby,
E. Prioritná oblasť Udržateľná mobilita pracovnej sily,
F. Systémové opatrenia na úrovni PSK,
G. Systémové opatrenia na úrovni štátu.
D. Prioritná oblasť Moderné a dostupné verejné služby
D.3. Dostupné sociálne bývanie - Vytvorenie podmienok pre cenovo dostupné a kvalitné sociálne
bývanie.
E. Prioritná oblasť Udržateľná mobilita pracovnej sily

10

Cielená podpora zamestnávania mladých ľudí
87

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk

www.ia.gov.sk

Táto prioritná oblasť zahŕňa podporu v ekologickej a udržateľnej mobility a to:
- budovaním účelových cyklotrás pre podporu mobility pracovnej sily,
- rozvojom verejnej infraštruktúry pre podporu mobility v území, modernizáciu miestnej cestnej
infraštruktúry, udržiavanie a tvorbu zelenej infraštruktúry,
- budovaním prístupových komunikácií podporujúcich rozvoj podnikania a kvalitu životného
prostredia obyvateľov.

Systémové opatrenia:
E.1. Modernizácia a rozvoj miestnej cestnej infraštruktúry a budovanie lokálnych cyklotrás s
cezhraničným prepojením
E.1.1 Modernizácia prístupových komunikácií verejnej, cestnej infraštruktúry v okrese Svidník
E.1.2 Budovanie cyklotrás a zelenej infraštruktúry v okrese Svidník

Akčný plán rozvoja okresu Vranov nad Topľou
D. Prioritná oblasť Moderné a dostupné verejné služby - zameraná na zvýšenie atraktívnosti
okresu pre prácu, bývanie a podnikanie a tým stabilizáciu kvalifikovanej pracovnej sily, rozvoj
ekonomiky okresu a stabilizáciu mladých ľudí v okrese a to napríklad prostredníctvom:


vytvorenia podmienok pre cenovo dostupné kvalitné bývanie s cieľom stabilizovať ich v
okrese Vranov nad Topľou,



zvýšenia kvality života obyvateľov okresu Vranov nad Topľou, udržania mladej a
vysokokvalifikovanej pracovnej sily v okrese.

E. Prioritná oblasť Udržateľná mobilita pracovnej sily
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Podpora ekologickej a udržateľnej mobility - vybudovanie Integrovaného dopravného systému v
okrese Vranov nad Topľou, rozvoj verejnej infraštruktúry pre podporu mobility v území, podpora
modernizácie miestnej cestnej infraštruktúry a rozvoja účelových cyklotrás. Táto prioritná oblasť
zahŕňa podporu ekologickej a udržateľnej mobility a to formou:


prípravy a následnej modernizácie vybraných úsekov ciest I. triedy,



vybudovania mostného prepojenia cez rieku Ondava Nižný Hrušov – Dlhé Klčovo, Kladzany –
Hencovce,



budovania účelových cyklotrás pre podporu pracovnej mobility.

Akčný plán rozvoja okresu Rožňava
K základným výzvam Akčného plánu patrí aj:
Infraštruktúra s cieľom rozvoja a efektívneho využitia regionálnej sociálnej, technickej a
dopravnej infraštruktúry. Ide o zabezpečenie kľúčových investícií potrebných pre zlepšenie
dostupnosti okresu vybudovaním rýchlostnej cesty R2 a tým zvýšenie atraktivity pre investorov i
návštevníkov.
Obnoviť alebo vytvoriť dostatočné dopravné prepojenie okresu s ostatnými regiónmi za
účelom vytvoriť možnosti zlepšenia mobility obyvateľov ale aj návštevníkov regiónu. Ide tiež o
dobudovanie environmentálnej infraštruktúry umožňujúcej udržateľný rozvoj ekonomických aktivít v
okrese, dobudovanie a modernizáciu elektronických komunikačných sietí, o zlepšenie kvality a
dostupnosti sociálnej infraštruktúry vrátane zdravotnej starostlivosti, dobudovanie špecifických
zariadení sociálnej infraštruktúry reflektujúcich nielen starnutie obyvateľstva, ale aj potreby mladých
rodín s deťmi.
Medzi systémové opatrenia a kľúčové aktivity Akčného plánu patria aj:
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E. Investície do rozvoja technickej a sociálnej infraštruktúry, zlepšenie kvality a dostupnosti služieb,
zvýšenie atraktivity regiónu
E.4 Dostupné sociálne bývanie - pre zlepšenie dostupnosti bývania pre znevýhodnené skupiny
obyvateľstva je potrebné vytvoriť podmienky pre cenovo dostupné kvalitné bývanie.
Finančné prostriedky na obstaranie nájomných bytov je možné poskytnúť po splnení podmienok
ustanovených príslušnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj
bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde
rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z.)“.

E.5 Mobilita pracovnej sily - cieľom opatrenia je skvalitnenie dopravného spojenia verejnou
ako aj individuálnou dopravou tak, aby sa podporilo zvýšenie mobility obyvateľov za prácou v rámci
okresu. Opatrenie je zamerané na budovanie mestských ako aj mimomestských cyklotrás.

Akčný plán rozvoja okresu Sobrance
Prioritná oblasť Stabilizácia kvalifikovanej pracovnej sily a investícií v území zlepšením
podmienok pre život a podnikanie rozvojom technickej a sociálnej infraštruktúry a zlepšením
kvality služieb
Táto prioritná oblasť zahŕňa výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu dopravnej a technickej
infraštruktúry, infraštruktúry na ochranu životného prostredia, vrátane protipovodňových opatrení,
základnej infraštruktúry miest a obcí, podpory zlepšenia odpadového hospodárstva, vrátane
triedenia komunálnych odpadov a zhodnocovania odpadov, sociálnej a zdravotnej infraštruktúry,
vrátane škôl a školských zariadení, budovanie nájomných bytov, skvalitňovanie občianskej
vybavenosti a verejných služieb v prospech obyvateľov, podnikateľského sektora, investorov, ako aj
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návštevníkov a turistov, rozvoj služieb, marketingu územia a aktivít na podporu cestovného ruchu s
využitím kultúrno-historických hodnôt okresu.

Akčný plán rozvoja okresu Trebišov
Prioritná oblasť Moderné a dostupné verejné služby - zameraná na zvýšenie atraktívnosti okresu pre
prácu, bývanie a podnikanie a tým stabilizáciu kvalifikovanej pracovnej sily, rozvoj ekonomiky okresu
a stabilizáciu mladých ľudí v okrese a to napr. prostredníctvom: zvýšenia kvality života a udržania
mladej pracovnej sily.

Akčný plán rozvoja okresu Gelnica
D. Prioritná oblasť - budovanie infraštruktúry, zvýšenie kvality a dostupnosti služieb
Zlepšenie dostupnosti okresu a dostupnosti trhu práce. Táto prioritná oblasť zahŕňa
výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu dopravnej a technickej infraštruktúry, základnej
infraštruktúry miest a obcí, sociálnej a zdravotnej infraštruktúry, budovanie nájomných bytov a bytov
nižšieho štandardu, skvalitňovanie občianskej vybavenosti a verejných služieb v prospech obyvateľov,
podnikateľského sektora, investorov, ako aj návštevníkov a turistov.
Opatrenie D.1. Dopravná infraštruktúra okresu podporujúca ekonomický rozvoj okresu a
mobilitu pracovnej sily – cieľom je vybudovanie dopravného napojenia okresu a sprístupnenia
stredísk pre turistický ruch.
Opatrenie D.2. Podpora nájomného bývania príprava územia pre bytovú výstavbu a podpora
výstavby nájomných bytov nižšieho štandardu
Podpora a rozvoj bývania v obciach je základným nástrojom samosprávy a štátu na
stabilizáciu obyvateľstva a je podporovaná systémovými opatreniami štátu (dotácie, zvýhodnené
úvery), ktoré pozostávajú z podpory obstarávania nájomných bytov bežného štandardu formou
91

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk

www.ia.gov.sk

výstavby alebo kúpy a taktiež je podporovaná výstavba, resp. kúpa prislúchajúcej technickej
vybavenosti (vodovod, kanalizácia vrátane ČOV, prístupová komunikácia vrátane parkovísk).
Cieľom opatrenia je aj podporiť zlepšovanie bytových podmienok obyvateľov vrátane z MRK v
okrese Gelnica, a to zavádzaním systémov prestupného bývania v jednotlivých lokalitách, ako aj
podporou konkrétnych krokov: výstavby nájomných bytov nižšieho štandardu a prípravu území za
týmto účelom. V rámci opatrenia budú podporené aktivity súvisiace s výstavbou technickej
vybavenosti pre IBV a výstavbou obecných nájomných bytov.

Akčný plán rozvoja okresu Bardejov
D. Prioritná oblasť - budovanie infraštruktúry, zvýšenie kvality a dostupnosti služieb

Zlepšenie dostupnosti okresu a dostupnosti trhu práce. Táto prioritná oblasť zahŕňa
výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu dopravnej a technickej infraštruktúry, základnej
infraštruktúry miest a obcí, zdravotnej infraštruktúry, infraštruktúry sociálnych služieb, budovanie
nájomných bytov a bytov nižšieho štandardu, skvalitňovanie občianskej vybavenosti a verejných
služieb v prospech obyvateľov, podnikateľského sektora, investorov, ako aj návštevníkov a turistov.
Opatrenie D.1. Dopravná infraštruktúra okresu podporujúca ekonomický rozvoj okresu a
mobilitu pracovnej sily
Cieľom opatrenia je skvalitnenie dopravného napojenia okresu a sprístupnenia stredísk pre cestovný
ruch, pre potenciálnych investorov, zamestnávateľov a dobudovanie doplnkového dopravného
napojenia. Predmetom opatrenia je podpora aktivít zameraných predovšetkým na:


výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov,



výstavba siete mestských a regionálnych cyklotrás,



vytvorenie podmienok pre statickú dopravu.
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Opatrenie D2. Podpora nájomného bývania, príprava územia pre bytovú výstavbu a podpora
výstavby nájomných bytov nižšieho štandardu
Podpora a rozvoj bývania v obciach je základným nástrojom samosprávy a štátu na stabilizáciu
obyvateľstva a je podporovaná systémovými opatreniami štátu (dotácie, zvýhodnené úvery), ktoré
pozostávajú z podpory obstarávania nájomných bytov bežného štandardu formou výstavby alebo
kúpy a taktiež je podporovaná výstavba, resp. kúpa prislúchajúcej technickej vybavenosti (vodovod,
kanalizácia vrátane ČOV, prístupová komunikácia vrátane parkovísk). Cieľom opatrenia je aj podporiť
zlepšovanie bytových podmienok obyvateľov vrátane z MRK v okrese Bardejov, a to zavádzaním
systémov prestupného bývania v jednotlivých lokalitách, ako aj podporou konkrétnych krokov:
výstavby nájomných bytov nižšieho štandardu a prípravu území za týmto účelom.
V rámci opatrenia budú podporené aktivity zamerané na:


výstavbu technickej vybavenosti pre IBV,



výstavbu obecných nájomných bytov,



svojpomocnú výstavby obecných nájomných bytov.

Akčný plán rozvoja okresu Medzilaborce
Nepriaznivý demografický vývoj naznačuje napr. situácia v obývanosti bytov. Neobývané byty
tvoria viac než 20,76 % z celkového počtu bytov v okrese, čo je o 11% viac ako je priemer v
Prešovskom kraji. Bytov v budovách s jedným bytom je neobývaných 28,58%.

Prioritná oblasť: Služby
Opatrenia
3.2 Zvýšenie dostupnosti nájomného bývania
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Slovensko je spomedzi krajín EU v dostupnosti nájomných bytov druhou krajinou s najnižším
počtom bytov po Rumunsku. Nájomné byty, ktoré môžu v okrese Medzilaborce pôsobiť aj ako
stabilizačný faktor mladých, môžeme vnímať v rámci daného opatrenia najmä z 2 aspektov, a to ako:
a) stabilizáciu pracovnej sily,
b) vytvorenie priaznivejších podmienok pre mladé rodiny.
3.3 Dobudovanie a skvalitnenie technickej a environmentálnej infraštruktúry

Akčný plán rozvoja okresu Košice-okolie
K základným výzvam Akčného plánu patria napríklad:


rekonštrukcia a dobudovanie dopravných komunikácií,



výstavba cyklociest ako alternatívnej formy náhrady automobilovej dopravy,



podpora zvyšovania kapacity predškolských zariadení,



zvýšená mobilita pracovníkov podporujúca využitie voľnej miestnej pracovnej sily.

C. Prioritná oblasť Poľnohospodárstvo, priemysel a služby
C.1. Podpora mobility voľnej pracovnej sily v regióne v oblasti poľnohospodárstva
D. Prioritná oblasť Infraštruktúra a životné prostredie
D.1. Vybudovanie cyklociest ako forma náhrady automobilovej dopravy

Akčný plán rozvoja okresu Snina
D. Prioritná oblasť Zlepšenie kvality života obyvateľov
Opatrenie D.1. Kvalitné životné prostredie a verejná infraštruktúra
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Cieľom opatrenia je zabezpečenie kvalitného života obyvateľov, teda v prvom rade dobudovania
chýbajúcej základnej infraštruktúry ale tiež realizácia činností pre zlepšenie životného prostredia,
vrátane nakladania s odpadmi, ktoré má priamy vplyv na rozvoj regiónu a miestnej ekonomiky.
Aktivity tohto opatrenia sa sústredia napr. na:


rekonštrukciu a dobudovanie chodníkov, miestnych komunikácií, parkovísk,



budovanie cyklotrás/cyklociest za účelom riešenia mobility za prácou, podporu skvalitnenia
dopravného spojenia medzi obcami,



vybudovanie a vyznačenie prepojení oficiálnych cyklotrás v okrese,



využitie obslužných ciest na budovanie prepojení cyklotrás/cyklociest.

Akčný plán rozvoja okresu Levoča
Opatrenie B.1. Cestovný ruch - prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k
zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj
miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily.

Opatrenie C.4. Poskytovanie služieb zamestnanosti - prístup uchádzačov o zamestnanie a
neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od
trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily.
Opatrenie D.4. Infraštruktúra obcí – cyklocesty - vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých,
vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných
ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme
podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility.

Akčný plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Stropkov
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Opatrenie B4. Cestovný ruch - Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k
zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj
miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily
Opatrenie C4. Poskytovanie služieb zamestnanosti - prístup uchádzačov o zamestnanie a
neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od
trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily

3.2.
Systémy verejnej osobnej dopravy v podmienkach SR a ostatných vybraných
krajinách

Prierez rôznorodosti systémov verejnej dopravy s cieľom poukázať na možné využitie na
príslušnom území. Zaujímavé skúsenosti s rôznymi systémami z krajín EÚ, resp. OECD nám pomôžu,
urobiť si objektívny záver o možnostiach využitia v oblasti mobility obyvateľstva. Príslušným
systémom verejnej osobnej dopravy sa budeme venovať najmä z hľadiska základného druhového
členenia dopravy a spomenieme aj doplnkové systémy, ktoré v súčasnosti vhodne dopĺňajú základné
nosné systémy verejnej osobnej dopravy. Nesnažíme sa preferovať iba jeden druh verejnej osobnej
dopravy, ale upriamiť pozornosť na rôzne systémy s danými charakteristikami a možnosťami ich
využitia. Budeme klásť dôraz najmä na integráciu systémov verejnej osobnej dopravy, čo môže
predstavovať reálnu alternatívu voči individuálnej doprave. (Gogola – Lokšová – Poliaková, 2013, str.
9)
Konkurencia verejnej osobnej dopravy voči individuálnej automobilovej doprave naráža v našich
podmienkach na viaceré prekážky, či už vo forme rôznorodosti požiadaviek od zákazníka, ako aj
v obmedzení súčasných technických možností. (Gogola – Lokšová – Poliaková, 2013, str. 9)
Cieľom VOD je poskytnúť takú dopravnú obslužnosť v danom regióne, aby sa zabezpečilo
spojenie obyvateľov na vidieku a periférií s centrom ekonomických, sociálnych, vzdelávacích
a kultúrnych aktivít.
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a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1370/2007 o službách vo verejnom
záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave „verejná osobná doprava“ sú služby osobnej dopravy
a všeobecného hospodárskeho záujmu, ktoré sa poskytujú verejnosti na nediskriminačnom
a nepretržitom základe.
Systémy VOS môžeme rozdeliť podľa viacerých hľadísk alebo kritérií, pričom základné rozdelenie
je podľa druhu dopravy (Gogola – Lokšová – Poliaková, 2013, str. 11):
Cestná VOD: autobusová doprava, systém rýchlych autobusov (BRT), trolejbusová doprava
Dráhová VOD: prímestská železnica, regionálna železničná osobná doprava, podzemná rýchlodráha –
metro, električková doprava, rýchlovlaky, monorail, lanovky, automaticky vedená VOD, Personal
Rapid Transit11 (PRT), pohyblivé chodníky a eskalátory.

Letecká VOD
Vodná VOD
Doplnkové systémy: Carpooling12, Carsharing13, Kolektívne taxi, Systémy verejných bicyklov14
(bikesharing), Park and Ride15, Bike and Ride16, Kiss and Ride17.

11

https://en.wikipedia.org/wiki/Personal_rapid_transit

12

https://sk.wikipedia.org/wiki/Carpooling

13

https://sk.wikipedia.org/wiki/Car-sharing

14

Napríklad: https://slovnaftbajk.sk/

15

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%2BR

16

https://cs.wikipedia.org/wiki/B%2BR alebo napr. http://www.cyklodoprava.sk/malmo-otvorilo-noveparkovacie-bike-and-ride-miesta-pre-cyklistov/
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Ak chce VOS (železničná alebo autobusová) konkurovať individuálnemu motorizmu, musí poskytnúť
kvalitné služby, teda sa musí pružne prispôsobiť požiadavkám trhu a cestujúcich. Medzi
znevýhodňujúce faktory, ktoré negatívne ovplyvňujú prepravný výkon, patria rezervy v konštrukcii
cestovného poriadku, nižšia kvalita prepravy osôb spočívajúca v nedostatočnom cestovnom pohodlí
či nepružná tarifná politika. Kvalitu VOS ovplyvňuje mnoho kritérií, ktoré vlastne predstavujú
požiadavky cestujúcich na VOS. (Gogola – Lokšová – Poliaková, 2013, str. 12)

Tabuľka č. 4: Kritériá kvality dopravy

ČAS



dochádzka na a zo zastávky

PREMIESTNENIA



čakanie na spoj



jazda v dopravnom prostriedku



čas prestupov v sieti VOD



celkový čas cesty („od dverí k dverám“, „z domu do práce“)

POHODLIE



Vo vozidle

PREMIESTNENIA

dimenzie plôch pre cestujúcich
(sediacich a stojacich)



obsadenosť

dopravného

prostriedku


pomer

počtu

stojacim

sediacich

ku

pri

normálnej

výstup

a priechod

obsaditeľnosti


nástup,
vozidlom



17

hygienická bezchybnosť, čistota

https://cs.wikipedia.org/wiki/K%2BR
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Mimo vozidla



mikroklíma a estetika vo vozidle



osvetlenie, hluk vibrácie



dynamika jazdy



vypravovanie a informácie



cesty a zariadenia pre príchod
a odchod



ochrana

pred

nepriaznivým

počasím


početnosť prestupov



kvalita prestupných uzlov18

PREPRAVNÁ PRÍLEŽITOSŤ



dochádzková vzdialenosť

PRAVIDELNOSŤ



početnosť ponuky (intervaly)

SPOĽAHLIVOSŤ



ponuka prepravnej kapacity vo

Priame / nepriame spoje

PRESNOSŤ

vzťahu k dopytu

BEZPEČNOSŤ DOPRAVY
CENA ZA PREPRAVU (CESTNOVNÉ) A TARIFNÝ SYSTÉM
Zdroj: Gogola – Lokšová – Poliaková, 2013, str. 12

Východiskom je podstúpenie náročných procesov zmien v oblasti prevádzky a techniky, ale
tiež v ekonomickej a sociálnej oblasti. Zmeny v doprave musia zohľadňovať potrebu orientácie na
požiadavky cestujúceho. Cestujúci uprednostní ten druh dopravy, ktorý bude spĺňať jeho požiadavky,
ktorými sú predovšetkým rýchlosť prepravy, kvalita ponúkaných služieb a v neposlednom rade
primeraná cena.

18

Jankovič, 2018, str. 4
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Z hľadiska pravidelnosti môžeme cestujúcich rozdeliť na tých čo cestujú pravidelne
a nepravidelne. Do skupiny pravidelných cestujúcich patria cestujúci, ktorí sa prepravujú do
zamestnania alebo za vzdelaním. Do skupiny nepravidelných cestujúcich patria tí, ktorí sa prepravujú
z dôvodov, ktoré sú nepravidelné, napr. nakupovanie zábava, úradné vybavovanie, šport, rekreácia
a pod.
Cestujúci očakávajú, že VOS bude spĺňať ich potreby základnej mobility a uspokojí ich potreby
dostupnosti. Spoločnosť sa mení, je čoraz staršou a očakáva inteligentnejšie riešenia mobility, medzi
ktoré patria napríklad riešenia poskytujúce dostupnosť osobám so zníženou pohyblivosťou, alebo
zabezpečenie akustických či vizuálnych informačných systémov.

V prípade VOD je pri vytváraní ponuky potrebné zodpovedať na tieto otázky:


koho budeme prepravovať?



Majú cestujúci špecifické požiadavky?



Budú sa prepravovať v rovnakom alebo odlišnom čase?



Budú potrebovať špeciálne vozidlá alebo prístupové body?

Súčasné systémy VOD ponúkajú celý rad služieb, zameraných na jednotlivé skupiny cestujúcich,
medzi ktoré patria:


preprava detí a študentov do škôl, tzv. školské autobusy,



preprava zamestnaných do práce – zamestnanecké autobusy,



preprava zdravotne postihnutých osôb či preprava starších a menej mobilných osôb.

Cestujúci tiež očakávajú pružnejšie dopravné riešenia v oblasti mobility cestujúcich ako aj tovaru.
Výzvu predstavujú aj sociálne aspekty mobility, najmä v mestách. „Systémy rýchlej autobusovej
dopravy“ ponúkajú rýchle a časté verejné dopravné autobusové služby v pruhoch, ktoré sú im
určené. Turistický ruch môže prispieť k hospodárskemu rozvoju a zamestnanosti. Turisti sú
špecifickou skupinou užívateľov dopravy so svojimi vlastnými požiadavkami, ktoré však môžu vyvinúť
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osobitný tlak na systémy mestskej dopravy a toto je potrebné mať na mysli pri posudzovaní
dostupnosti mestskej zóny. Prístupov ako skvalitniť VOD je viacero. Napríklad v Anglicku majú
dôchodcovia vo veku nad 60 rokov a zdravotne postihnutí zadarmo prepravu vo verejnej autobusovej
doprave mimo dopravnej špičky.
Vzhľadom na prevládajúcu potrebu obyvateľstva premiestniť sa rýchlo a pohodlne, sa čoraz viac
rozvíja individuálna automobilová doprava na úkor VOD. Ako najčastejšia príčina tohto stavu sa
uvádza nízka kvalita VOD, pričom kvalitu poskytovanej služby je možné popísať kritériami, ktoré
musia dosahovať určitú úroveň, t.j. kvalitatívne hranice, v ktorých rozmedzí by sa táto verejná služba
zabezpečovala.
Celková kvalita VOD obsahuje veľký počet kritérií. Kritériá reprezentujúce hľadisko cestujúceho
na poskytovanú službu na boli v norme STN EN 13816 Preprava, logistika a služby, boli rozdelené do
ôsmich kategórií (Gogola – Lokšová – Poliaková, 2013, str. 15):
1. dostupnosť – rozsah ponúkanej služby z hľadiska geografie, času, frekvencie a dopravného
prostriedku;
2. prístupnosť – prístup do systému VOD, vrátane prepojenia s inými dopravnými
prostriedkami;
3. informovanosť – vyjadruje úroveň komplexného riešenia informovanosti cestujúcich, kvalitu
statickej informovanosti (cestovné poriadky, orientačné mapy, schémy dopravnej siete,
označenie dopravných prostriedkov a pod.) a dynamickej informovanosti (informácie
o priebehu jazdy spoja, o situácii na dopravnej sieti a pod.);
4. čas – aspekty času dôležité pre plánovanie a uskutočnenie ciest;
5. starostlivosť o zákazníka – prvky služby zavedené preto, aby sa uskutočnila čo možno
najtesnejšia zhoda medzi štandardnou službou a požiadavkami individuálneho zákazníka;
6. pohodlie – prvky služby zavedené preto, aby cesty VOD boli pohodlné a príjemné;
7. bezpečnosť – vyjadruje mieru bezpečnosti dopravných prostriedkov, ako aj úroveň plnenia
súhrnu opatrení smerujúcich k maximálnemu obmedzeniu príčin vzniku dopravných nehôd
a súhrnu opatrení znižujúcich následky už vzniknutých nehôd;
8. dopad na životné prostredie – vplyv na ŽP, ktorý je výsledkom poskytovania VOD.
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Str. 20 - 21: Súčasný stav VOD v SR je možné charakterizovať nasledujúcou analýzou silných
stránok, slabých stránok, príležitostí a ohrození VOD - SWOT analýza:
Tabuľka č. 5 - SWOT analýza VOD

Silné stránky
-

Slabé stránky

rozvinutý systém VOD z hľadiska

-

plošného pokrytia územia,
-

decentralizácia

v oblasti

verejnej

v rámci

prebiehajúca
železničných

-

plánovania

slabá

ponuka

štrukturálne zmeny v spoločnosti,
na

diferencované

potreby a preprave osôb, nárast
modernizácia

koridorov,

počtu osobných vozidiel,

vrátane

-

nízka

úroveň

obnovy

dopravných

v rámci

programov

parku

prostriedkov

a obmedzené

možnosti

podpory

spolufinancovaných zo zdrojov EÚ

obnovy

mobilných

prostriedkov

podpora

verejnej

dopravy

(prímestská,

železničnej

verejnej

dopravy – obnova mobilného parku,
vytváranie

mestská),

infraštruktúry

-

nízka

úroveň

integrovaných dopravných systémov

a komunikačných

a podpora

verejnej doprave,

inteligentných

dopravných systémov,
-

viacúrovňové

nereagovanie

železničných staníc,
-

(neexistencia

a konkurencia dopravcov),

dopravných služieb,
-

VOD

kompetencie,

prvé kroky na úrovni samosprávnych
krajov

kvalita

integrácie,

autobusovej dopravy,
-

nízka

-

nevyhovujúci

informačných
technológií

technický

vo

stav

celospoločenský záujem na podpore

železničnej

verejnej dopravy, nárast verejných

nekvalitné prestupové terminály,

zdrojov na financovanie verejnej

-

dopravy,

znižovanie

infraštruktúry,

počtu

prepravených

cestujúcich v osobnej doprave, čo
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-

politická

priorita

dopravnej

–

znižovanie

nehodovosti

má vplyv na vyššie požiadavky

a jej

verejných zdrojov,

následkov.

-

výška cestovného, ktoré v porovnaní
s marginálnymi

nákladmi

na

individuálnu dopravu nie je výrazne
nižšie
dvoma

(pri

obsadenosti

cestujúcimi

sú

vozidla
náklady

porovnateľné),
Príležitosti
-

Ohrozenia

zabezpečenie
mobility

-

-

trvalo

podporou

udržateľnej

-

ekologických

dopravy

postupná internalizácia externých

individuálny motorizmus spôsobený

nákladov v súlade s postupom EÚ,

rastom životnej úrovne obyvateľstva

dosiahnutie

a nedostatočnou kvalitou služieb,

efektívnejších
služieb

pre

-

zvyšovanie

a

dopravy

(železničnej

cestujúcich,

autobusovej)

kvality,

bezpečnosti

časových

a hospodárskych strát znižujúcich

a spoľahlivosti dopravy na báze

konkurencieschopnosť

inteligentných

SR,

dopravných
-

riadenie

a redukcia

(spoplatnenie

na

kongescie spôsobujúce zvyšovanie
energetických,

systémov,
-

z verejnej

druhov dopravy,

a atraktívnejších

-

vzrastajúci trend presunu osobnej

IAD

zvýšenie
dopravy

infraštruktúry,

negatívneho
na

životné

ekonomiky

vplyvu
prostredie

a zvýšenie energetickej náročnosti
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parkovania),
-

dopravy a zvyšovanie závislosti od
kongescií19

zníženie

dovozu ropných produktov,

a proporcionálny rozvoj jednotlivých

-

-

dopravnej

dostupnosti

spojené

zníženie

druhov dopravnej infraštruktúry,

a s tým

zníženie

atraktívnosti regiónov,

externalít

multimodálnych

rozvojom
dopravných

-

systémov,
-

zníženie

zvyšovanie

negatívnych

účinkov

dopravy na životné prostredie.

zníženie počtu obetí a následkov
dopravných nehôd.

Zdroj: Gogola – Lokšová – Poliaková, 2013, str. 20 - 21

Systémy verejnej osobnej dopravy môžeme rozdeliť na cestné, dráhové, vodné, letecké
a doplnkové (Gogola – Lokšová – Poliaková, 2013, str. 23 – 93)

Cestné systémy verejnej osobnej dopravy
Do skupiny cestných systémov VOD patria všetky systémy a subsystémy, ktoré využívajú
dopravnú infraštruktúru pozemných cestných komunikácií. Ich prepravná kapacita je 3 000 až 6 000
cestujúcich za hodinu. V praxi existuje viacero typov vozidiel, najčastejšie autobusov (vrátane
autobusov s rôznymi typmi pohonov alebo ostatných vozidiel), ktoré sa prevádzkujú v cestnej
premávke s ostatnou cestnou dopravou.

Základná charakteristika:
Dopravná sieť: pozemné komunikácie pre cestné vozidlá
19

https://slovnik.aktuality.sk/synonyma/?q=dopravn%C3%A1+kongescia
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Kapacita: 3 000 až 6 000 cestujúcich za hodinu
Preferencia: možná na samostatných pruhoch
Autobusová doprava sa prevádzkuje prevažne na uliciach zmiešanej cestnej premávky, avšak
v súčasnosti narastá počet miest, ktoré preferujú autobusy na svojej dopravnej infraštruktúre
prostredníctvom vyhradených pruhov pre autobusy (tzv. bus pruhy). Okrem autobusových pruhov
existujú aj samostatné ulice vyhradené iba pre autobusy, resp. verejnú osobnú dopravu. Potvrdilo sa,
že investície do týchto vyhradených bus pruhov priniesli zvýšenú kvalitu verejnej osobnej dopravy,
a tiež zvýšenie počtu cestujúcich. V niektorých krajinách (napr. USA, Nemecko), môžu tieto bus pruhy
využívať aj ostatné druhy verejnej osobnej dopravy, ako napríklad taxíky, alebo vozidlá individuálnej
automobilovej dopravy pod podmienkou, že v danom vozidle budú minimálne traja cestujúci. Tiež
niektoré mestá umožnili využívanie týchto bus pruhov pre cyklistickú dopravu.
Výhodou autobusovej dopravy je jej flexibilita, t.j. že sa využíva či už na krátke vzdialenosti
v meste, stredné vzdialenosti v rámci kraja, alebo aj na medzinárodnú osobnú dopravu. Obsluhuje
malé alebo stredne veľké mestá, alebo zváža cestujúcich na železničnú dopravu. Autobusová verejná
osobná doprava prešla viacerými vývojovými etapami, kedy z jednoduchšieho klasického
autobusového systému sa stal systém kvalitnejší a integrovaný s ostatnými systémami VOD v danom
území (napr. 70. roky 20. storočia v Nemecku).
V rámci zabezpečovania VOS existujú v súčasnosti tri základné systémy:


Klasický systém autobusovej dopravy, ktorý je v mestách alebo regiónoch založený na
vytváraní liniek a pravidelnej prevádzke. V prípade miest sú súčasťou týchto liniek zastávky,
ktoré sú umiestnené blízko seba, cca. 300 – 600 metrov. Tento systém zohráva dôležitú úlohu
pre dané územie, avšak jeho nevýhodou je, že nedokáže konkurovať.



Systém verejnej autobusovej dopravy s vlastnosťami preferencie, t.j. že existuje preferencia
na dopravnej infraštruktúre, pričom sú definované štandardy kvality prevádzky, čím pre
cestujúcich predstavujú isté známky atraktivity.
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Systém rýchlych autobusov, alebo BRT (Bus Rapid Transit), ktorý je charakteristický tým, že
je prevádzkovaný výlučne na vyhradenej dopravnej infraštruktúre, ktorú dopĺňajú prvky
technickej vybavenosti ako samostatné stanice a zastávky, ktoré slúžia výlučne pre tento
systém (napr. v Nemecku, Švédsku, Dánsku, Francúzsku, USA, Južnej Amerike a v Austrálii).

Základné charakteristiky autobusovej dopravy:


schopnosť prevádzky na väčšine pozemných komunikácií,



trasy autobusov môžu byť vedené na ľubovoľnej pozemnej komunikácii,



jednotlivé zastávky môžu byť umiestnené flexibilnejšie na najrozličnejších bodoch popri trati,
ale samotné rozmiestnenie zastávok by sa malo realizovať na základe optimálneho rozloženia
dopravnej siete,



relatívne nízke investičné a prevádzkové náklady20 – hlavne v menších a stredne veľkých
mestách, kde autobusy zabezpečujú MHD,



obmedzená kapacita (napr. v porovnaní s vlakom) – autobusy predstavujú ideálny druh
dopravy pre obslužnosť územia, ktorá požaduje vozidlá s kapacitou od 15 do 60 miest,
v prípade dvojkĺbových autobusov je možná kapacita až do 200 miest.

Výhody autobusovej dopravy:


voľnosť pohybu po dopravných cestách, neviazanosť na prívod energie, operatívnosť
v prevádzke vozidiel i vo vedení trás liniek podľa situácie na komunikačnej sieti21,

20

Pričom však je nutné poznamenať, že malé investície sú charakteristické iba pre autobusovú dopravu
prevádzkovanú v najjednoduchšej forme a akákoľvek preferencia, či už v rámci dopravnej infraštruktúry alebo
technického vybavenia, si vyžaduje väčšie investície.
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možnosť hospodárneho uspokojenia malých a stredných prepravných požiadaviek,



možnosť vytvorenia relatívne hustej dopravnej siete s krátkym intervalom a tým aj menším
počtom prestupov,



možnosť stanoviť na linkách kratšie intervaly dopravy a tým menší počet spojov
v požadovanom čase prevádzky,



väčšia možnosť vedenia trás na veľkých sklonových pomeroch v porovnaní s dráhovou
dopravou,



najmenšia investičná náročnosť zo všetkých používaných vozidiel MHD, odpadá nutnosť
investícií na tvorbu vlastnej dopravnej cesty a na trakčné energetické zariadenia.

Nevýhody autobusovej dopravy:


ak sa na danom úseku dopravnej siete vyskytne napríklad nehoda alebo kongescia vozidiel,
autobusy sa stanú jej súčasťou, t.j. autobusová doprava podlieha všetkým vplyvom ostatnej
cestnej premávky, pokiaľ nie je od nej oddelená samostatnými cestnými



pomerne malá obsaditeľnosť autobusu,



menšia preťažiteľnosť (prekročenie obsaditeľnosti) počas prepravnej špičky v porovnaní
s električkovou dopravou,



pružnosť a flexibilita autobusovej dopravy môžu byť vnímané ako nevýhody preto, že pre
nedostatok zastávkových zariadení, dopravných úprav a informačných systémov bývajú
cestujúcimi považované za menej isté, menej spoľahlivé a tým aj menej pohodlné.

Využívanie nových trendov v autobusovej doprave, napríklad systém rýchlych autobusov (BRT)

21

V prípade vzniknutých porúch na trase možno vykonať zmenu vo vedení trasy v relatívne krátkom čase,
pričom porucha v autobusovej sieti podstatne menej ovplyvní prevádzku ďalších autobusových spojov.
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Systém metrobus (metropolitný autobus) nazývaný aj Bus Rapid Transit (BRT) je systém
rýchlych autobusov, umožňujúci odviezť viac cestujúcich ako klasickými autobusmi. Konvenčná
autobusová doprava je flexibilná tým, že dokáže obsluhovať v rámci cestnej dopravnej siete všetky
miesta dostupné verejnou cestnou infraštruktúrou. Oproti tomu systém rýchlych autobusov je
kvalitnejší autobusový systém, ktorého prevádzka sa plánuje na samostatnej vyhradenej dopravnej
infraštruktúre, pričom využíva túto výhodu a tým konkuruje individuálnej automobilovej doprave a to
predovšetkým v rýchlosti prepravy (šetrenie času pri ceste do práce). Prvé systémy vznikli v štátoch
Južnej Ameriky v 60-tych rokoch 20. storočia ako alternatívne riešenie k električkovému systému
alebo metru. V súčasnosti takéto systémy môžeme nájsť napr. v Nemecku, Švédsku, Dánsku,
Francúzsku, USA, Južnej Amerike, Austrálii, pričom neustále rastie počet miest, ktoré tento systém
zavádzajú.
Všeobecne systém BRT (metrobus znamená):


Prevádzku s prednosťou v jazde vo vyhradených jazdných pruhoch,



aplikovanie špeciálneho dispečerského zariadenia,



štandardizované zastávky so zvláštnou výbavou a vybavením,



jednoduchý nástup pre cestujúcich so zníženou mobilitou,



špeciálne konštruované vozidlá,



prevádzku v optimálnom režime,



menšiu záťaž pre ŽP,



adaptabilitu požadovanú zákazníkom,



moderný vzhľad vozidiel a príslušnej infraštruktúry,



vysokú prepravnú kapacitu,



nízke nároky na infraštruktúru v porovnaní s trakčnými systémami.

Podstatou systému sú prehľadné „kostrové - nosné“ autobusové linky, prostredníctvom ktorých
sú zabezpečované prepravné väzby so silným dopytom, ktoré sú spravidla prevádzkované
prostredníctvom

viacčlánkových

veľkokapacitných

vozidiel.

Linky

metrobusov

predstavujú

v porovnaní s ostatnými autobusovými linkami určitú nadradenú sieť, pričom všeobecne sú
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propagované ako samostatný druh dopravy, tzv. sieť v sieti. Vytvorené môžu byť buď prevzatím
existujúcich autobusových liniek, alebo ako úplne nové spojenia. Základnou charakteristikou systému
je priame vedenie trás bez rôznych zachádzok a časových strát, ktoré umožňujú prepravu cestujúcich
na dlhé vzdialenosti bez potreby prestupovania a vďaka preferenčným opatreniam na trase, aj
v relatívne krátkom čase. Jazdia prevažne vo vyhradených jazdných pruhoch, majú prednosť v jazde
na križovatkách predovšetkým pred individuálnou osobnou dopravou (čo prispieva k väčšej
bezpečnosti ich prevádzky) a disponujú vysokou prepravnou kapacitou.
Moderné špeciálne vozidlá, krátke intervaly (6 – 8 min. v prepravnej špičke), informácie
v reálnom čase, vhodné skĺbenie s ostatnými druhmi MHD prípadne so železničnou dopravou,
predstavujú kvalitnú ponuku pre cestujúcich a úspornejšie prevádzkovanie MHD pre jej
objednávateľov. Metrobusy predstavujú z ekonomických, časových a kapacitných dôvodov
konkurenciu koľajovej električkovej doprave.
V prípade nepredvídavých situácií nie je problémom operatívna zmena ich trasy po bežných
komunikáciách. Optimalizácia ich prevádzky znamená nižšiu záťaž pre ŽP (nižšie hodnoty exhalácií a
hluku), pričom v porovnaní s trakčnými systémami majú nižšie požiadavky na infraštruktúru.
K medzi ďalšie subsystémy cestnej verejnej dopravy môžeme zaradiť trolejbusový subsystém,
pre názornosť uvedieme základné charakteristiky a porovnanie trolejbusov s autobusmi.
Trolejbus je nekoľajové elektrické vozidlo slúžiace na hromadnú prepravu osôb, poháňané trakčným
motorom, ktorý odoberá trakčnú energiu zberačmi z dvojvodičového trolejového vedenia. Je to
vozidlo, ktorého pohyb je obmedzený polohou trolejového vedenia a dĺžkou tyčových zberačov.
Na pozemných komunikáciách sa trolejbusová doprava, rovnako ako autobusová, riadi podľa
pravidiel cestnej premávky.
Výhody trolejbusov oproti autobusom:


lepšia akcelerácia, rýchlosť, schopnosť jazdiť do stúpania, ako aj ostatné výhody elektrickej
trakcie,



nižšie znečistenie ŽP v mieste prevádzky,
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lepšia akceptácia v centrách miest vzhľadom na svoje environmentálne charakteristiky,



približne dvojnásobná životnosť.

Nevýhody trolejbusov oproti autobusom:


vyššie investičné náklady,



závislosť od elektrickej energie,



pomalšia prevádzka cez križovatky, zákruty,



problematickejšia prevádzka počas nižších teplôt,



prevádzka je limitovaná iba na úseky s trolejovým vedením.

Dráhové systémy verejnej osobnej dopravy
Môžeme rozlišovať tri základné typy dráhovej alebo koľajovej dopravy:


Prímestská železničná doprava



Medzimestská železničná doprava



Rýchla železničná doprava na území mesta a ostatné

Prímestská železnica
Ide o samostatnú dopravnú infraštruktúru s prepravnou kapacitou 25 000 až 40 000 cestujúcich
za hodinu, pričom v rôznych krajinách môže mať rôzny rozchod koľajníc.
Železničná doprava sa vybudovala z dôvodu dopravy na veľké vzdialenosti, existovali aj prvé linky,
ktoré spájali napríklad stred mesta s jeho okrajmi. S nárastom populácie a novou urbanizáciou miest
sa zvyšovali aj objemy cestujúcich, ktoré videli k zavedeniu častejšej MHD, ktorá sa považuje za
začiatok prímestskej železničnej dopravy.

110

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk

www.ia.gov.sk

Na prevádzku železničnej dopravy má veľký vplyv samotný návrh dopravnej siete, pričom sa budovali
dva základné typy takýchto železničných sietí.

Prvý typ je radiálna sieť, pozostávajúca z liniek vedúcich z miest do prímestských častí.
Využívajú ju najmä cestujúci, ktorí dochádzajú do centra miest. V nadväznosti na tento typ siete tvorí
doplňujúci spôsob dopravy napríklad metro, električka alebo autobusy.
Druhý typ mestskej dopravnej infraštruktúry predstavoval diagonálnu sieť a bol vytvorený
v mestách, ktorých linky viedli cez centrálne oblasti, zvyčajne spojujúce prímestské časti na
protiľahlých stranách mesta. Tento typ siete má niekoľko staníc v centrálnej oblasti a ponúka oveľa
väčšiu oblasť, ktorú môže obslúžiť v porovnaní s radiálnou sieťou.
Viaceré mestá sa usilovali o zmenu prímestských železníc na železnice regionálne. Napojením
dôležitých terminálov poskytli pokrytie nielen v rámci prímestskej oblasti, ale v rámci celého regiónu.
Dobrým príkladom takejto modifikácie môžu slúžiť mestá ako Brusel, Mníchov, Oslo, Paríž
a Philadelphia. To znamená, že trend sa vyvíja od tradičných prímestských železníc k multifunkčnej
regionálnej železnici, ktorá je viac decentralizovaná.
Regionálna železničná doprava
Tento typ pozostáva z jednotlivých vysokorýchlostných vozidiel alebo krátkych súprav vlakov
prevádzkujúcich na elektrifikovaných tratiach. Typická medzimestská sieť spája skupinu miest alebo
obcí v rozmedzí 15 až 80 km. Dobrým príkladom využívania tohto typu siete je Nemecko22, ktoré
v súčasnosti využíva medzimestskú železničnú dopravu na napojenie viacerých dôležitých miest
v Porýní a Porúrí, t.j. v husto osídlených a vysoko industrializovaných zónach.
Podzemná rýchlodráha – metro

22

V celosvetovom meradle má najrozsiahlejšiu sieť medzimestskej železnice Japonsko, ktorá odvezie milióny
cestujúcich za deň, napr. v oblastiach Tokia, Osaky, Kobe a v iných veľkých japonských mestách
a aglomeráciách..
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Je to dopravná infraštruktúra, samostatne vedená bez kolízie s ostatnými druhmi dopravy
s prepravnou kapacitou 40 000 až 70 000 cestujúcich za hodinu.
Systémy metra sú v jednotlivých mestách odlišné, pričom môžeme rozlišovať dopravnú sieť ktorá je
komplexná (napr. Londýn, Paríž, Praha) a čiastkovú, kde sú vedené linky metra iba v určitom smere
(napr. Rím, Varšava).

Charakteristika električkového subsystému
Električka je elektrické koľajové vozidlo mestskej dopravy s trolejovým prívodom trakčného
prúdu, určené pre koľajové trate. Koľajová trať je uložená do vozovky cestnej komunikácie. Temeno
koľajnice je na úrovni vozovky, čím tvorí koľajová dráha súčasť jazdnej komunikácie.

Vodné systémy verejnej osobnej dopravy
Verejná vodná doprava má svoje miesto najmä v mestách alebo oblastiach, ktoré poskytujú
dostatočné podmienky na jej prevádzku, napr. holandské a talianske mestá. Hlavnou črtou tohto
systému je závislosť od dopravnej cesty, ktorá je založená na vhodných vodných podmienkach. Vodná
doprava môže byť:


vnútrozemská,



mestská,



regionálna,



diaľková,



medzinárodná.

V rámci tzv. zmiešanej vodnej verejnej doprave sa využívajú napríklad trajekty, ktoré spájajú
kontinent s ostrovmi a okrem cestujúcich umožňujú aj prepravu osobných alebo nákladných vozidiel.
Letecké systémy verejnej osobnej dopravy
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Letecké systémy VOD predstavujú najrýchlejšiu, ale zároveň aj najdrahšiu dopravu na svete.
Využíva sa na dopravu cestujúcich na veľké vzdialenosti.
Leteckú dopravu poznáme:


vnútroštátnu,



medzinárodnú kontinentálnu,



medzinárodnú medzikontinentálnu.

Doplnkové systémy verejnej osobnej dopravy
Systémy podielovej dopravy
Predpokladom je vytvorenie funkčného medzičlánku medzi individuálnou automobilovou
dopravou a verejnou osobnou dopravou. Systémy využívajú výhody obidvoch druhov dopravy
a zároveň prinášajú pre spoločnosť široké spoločenské, ekonomické a environmentálne výhody ako
výsledok efektívnejšieho využívania vozidiel.
Podielovú dopravu je možné definovať ako nový druh osobnej dopravy, pri ktorom v rámci
uspokojenia individuálnych prepravných potrieb dochádza vo vnútri systému k využívaniu niekoľkých
motorových vozidiel viacerými účastníkmi. Systém je tvorený určitým počtom vozidiel, počtom
účastníkov a v špecifických prípadoch aj koordinačným prvkom. Vzhľadom na to, o aký druh
využívania vozidiel ide, rozlišujeme dva systémy. Systém carpool (Carpooling) a systém carshare
(Carsharing).
Výhodou je najmä zdieľanie nákladov spojených s údržbou a prevádzkou vozidiel.
Carpooling spočíva v preprave aspoň dvoch osôb vozidlo, ktoré môže, ale aj nemusí patriť
jednej z nich. Vodičom je jeden z účastníkov, prípadne sa striedajú. Spoločná trasa, ako aj čas začiatku
jazdy je vopred naplánovaný a známy všetkým cestujúcim.
Tento druh prepravy môžeme nájsť v určitej forme aj v niektorých mestách SR. V prvom prípade ide
o zmluvnú prepravu zamestnancov niektorého z podnikov do a zo zamestnania, ktorú vykonáva
dopravca na základe prepravnej zmluvy. Systém označujeme názvom buspool a v podmienkach
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podnikov SAD „zmluvná doprava“ v rámci pravidelnej dopravy. V druhom prípade ide o spoločné
dochádzanie do a zo zamestnania osobným automobilom, ktorý je v osobnom vlastníctve jedného
z účastníkov. Daný spôsob prepravy je vo väčšine prípadov menej náročný a výhodnejší v porovnaní
s použitím prostriedku VOD.
Forme systému carpool však chýba koordinačný prvok, ktorý by systém riadil a optimalizoval,
plánoval jednotlivé trasy a zabezpečoval čo najefektívnejšie využívanie motorových vozidiel. Systémy
organizované takýmto spôsobom existujú napr. v USA alebo v krajinách, kde je vyšší stupeň
automobilizácie a teda vyšší predpoklad, že sa bude využívať. Tu existuje buď v dotovanej alebo
nedotovanej forme. Plánované trasy sú vopred známe všetkým účastníkom, pričom informácie
o trase obsahujú čas, zdroj a cieľ cesty. Vytváranie týchto trás vedie k riešeniu optimalizačných úloh,
keď je známy počet vozidiel s danými parametrami (spotreba, náklady), počet aktívnych užívateľov
s plánovanými trasami charakterizovanými časom začiatku a konca cesty, miestom zdroja a cieľa
cesty, prípadne požiadavkami na kvalitu vozidla. V rámci dopravnej infraštruktúry môžu mať
preferenciu v rámci vyhradených pruhov, ktoré sa niekedy označujú ako HOV (High occupacy vehicle
– vozidlá s vyššou obsadenosťou).
V niektorých krajinách, napr. USA je carpooling (spolucestovanie) podporované buď priamo
zamestnávateľmi, alebo vzdelávacími inštitúciami pre svojich študentov (prideľovanie kreditu
v určitej finančnej hodnote).
Existuje aj podpora zamestnaneckých programov napr. na Floride v USA majú zamestnanci
nárok na dotáciu od príslušného okresu, ak splnia podmienku minimálne 5 osôb vo vozidle.
Zamestnanci majú pritom nárok aj na ostatné benefity ako poistenie vozidla alebo neobmedzené
využívanie ostatných druhov verejnej dopravy. Pracujúci, ktorí dochádzajú na bicykli, MHD,
carpoolom alebo vanpoolom23 do práce minimálne 3x do týždňa majú nárok na 6 bezplatných
odvozov taxíkom za rok.

23

https://en.wikipedia.org/wiki/Vanpool
114

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk

www.ia.gov.sk

Systém carshare je špecifickým druhom autopožičovne (organizovaný krátkodobým
prenájmom vozidiel). Carsharingová organizácia umožňuje svojim členom individuálne používanie
jednotlivých vozidiel spoločnosti. Je definovaný pozitívnym vzťahom k ŽP a spoločnosti, navrhnutý je
pre lokálnych užívateľov s účelom zlepšenia ich mobility v rámci daného prostredia. Jeho cieľom je
tiež nadväznosť na ostatné systémy VOS a nemotorovej dopravy. Je dostupný 24 hodín denne a 7 dní
v týždni na vopred definovaných stanovištiach.
Vo všeobecnosti je možné carsharing charakterizovať ako využívanie výhod súkromného použitia
automobilu bez nákladov a zodpovednosti vlastníctva jednotlivcami, zatiaľ čo spoločnosť získava
potenciálne výhody efektívnejším využitím vozidla. Systém carshare môže byť prevádzkovaný vo
viacerých formách, napr. v obytných štvrtiach zabezpečuje prepravu miestnym alebo prechodne
bývajúcim obyvateľom za prácou. Okrem úspor nákladov spojených s prevádzkou vozidiel je tu
najväčší prínos vo forme úspor v nákladoch na budovanie cestnej infraštruktúry a parkovísk (menší
počet vozidiel, vyplývajúci z možností zdieľania a predpoklad, že vozidlá nezostanú stáť na
parkovacích miestach v blízkosti staníc, škôl, atď.), ako aj nižšie priestorové nároky vyplývajúce
z intenzívnejšieho používania vozidiel.
Prínos v obmedzení cestovania osobným automobilom sa uskutočňuje dvoma spôsobmi: jednoduchší
prístup k verejnej osobnej doprave (použitie vozidla na premiestnenie zo zdroja cesty na zastávku
MHD alebo zo zastávky určenia do cieľa cesty, napr. do zamestnania), fixné náklady sú prenesené do
nákladov na cestovanie a vodiči tak reagujú na skutočnú cenu prepravy. Pohodlie cestovania je
zvýšené práve možnosťou použitia vozidla na premiestnenie medzi zdrojom cesty a zastávkou VOD,
alebo použitie vozidla len v zriedkavých prípadoch (len v prípade potreby).
V súčasnosti existuje viacero systémov carsharingu, napr.:
Americký: https://www.zipcar.com/
Nemecký: https://www.teilauto.net/
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Medzi ďalšie typické systémy VOD môžeme zaradiť taxislužby, kde cestujúci v porovnaní
s IAD nevlastní automobil a využíva ho iba na prepravu, alebo tzv. VOD na zavolanie24, kde cestujúci
si privolá autobus, avšak ten nepríde okamžite, ale v určitom očakávanom čase25.
V ostatných rokoch sa v rámci systémov VOD objavil nový trend a to systém verejných
bicyklov, ktoré sa nazývajú aj ako „bike-sharing“. Ich hlavnou charakteristikou, ktorá spája VOD je
skutočnosť, že tieto bicykle nie sú vlastnené obyvateľmi, ale sú verejné a po splnení určitých
podmienok ich môže využívať každý obyvateľ.
Systémy Bike-sharing poznáme:


registračné – na využívanie je nutnosť registrácie (napr. Londýn, Paríž, Lyon, Barcelona),



zálohové – na využívanie je nutná platnosť určitej zálohy, ktorá sa po využití bicykla vráti
(napr. Helsinky, Kodaň26),



voľné – tento systém využíva tzv. voľné bicykle na určitom území, ktoré môže využiť
ktokoľvek.

Ďalšie systémy predstavujú doplnkové systémy k VOD. Doplnkové systémy pre VOD predstavujú
spôsob prepojenia IAD takým spôsobom, aby sa dali využiť v rámci existujúcich systémov VOD.
Park and Ride je systém, ktorý umožňuje využívanie IAD s verejnou hromadnou dopravou.
Parkoviská sa zväčša umiestňujú na vstupoch pri dôležitých komunikáciách s dobrým dopravným
napojením do centra mesta a informujú o nich dopravné značky. V niektorých prípadoch je v cene
parkovného už zahrnutý cestovný lístok na VOD v rámci danej oblasti. Tým sa vlastne eliminuje

24

Napr. v Českej republike prevádzkujú systém Radio bus – pre cestujúcich zostávajú k dispozícii ako klasické
pravidelné spoje, avšak s tým rozdielom, že spoj vykonajú iba v prípade, že ich cestujúci zavolá. Požiadavku
musí zrealizovať minimálne 30 minút pred plánovaným odchodom spoja zo zastávky podľa cestovného
poriadku. Spoje na zavolanie sa prevádzkujú napr. v čase prepravného sedla, alebo počas vybraného obdobia.
25

Okrem systému, ktorý je otvorený pre všetkých cestujúcich existujú systémy, ktoré sú zamerané napríklad na
zdravotne postihnuté osoby alebo starších cestujúcich.
26

Maťo, 2019, str. 3
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používanie osobných automobilov v danej oblasti. Je vhodné, ak parkoviská ponúkajú viaceré služby
pre cestujúcich, či už spojenie na MHD, občiansku vybavenosť a pod.
Bike and Ride je doplňujúci systém, ktorý kombinuje v sebe výhody cyklistickej dopravy a VOD.
Cestujúci, ktorí využívajú na dopravu bicykel, si ho môžu schovať na staniciach, pričom ďalej do práce
cestujú verejnou hromadou dopravou. Takéto systémy sú rozšírené napríklad v Nemecku, Holandsku,
Francúzsku a USA. Bike and Ride neznamená iba vymedzenie parkovania pre bicykle, ale i ďalšie
služby v súvislosti s využívaním bicyklov.
Integrované systémy verejnej osobnej dopravy (Gogola – Lokšová – Poliaková, 2013, str. 125)
Integrovaný dopravný systém (IDS) je jedným zo spôsobov, ako lepšie podporiť využívanie
verejnej osobnej dopravy v mestách a ich regiónoch a zároveň ju zatraktívniť pre jej užívateľov.
Cieľ IDS spočíva v zabezpečení účelnej a hospodárnejšej dopravnej obslužnosti záujmového
územia, z hľadiska systémom dotknutých ekonomických a mimo ekonomických

potrieb osôb

a organizácií.
Na tomto základe preto IDS chápeme a definujeme ako komplexný, organizovaný dopravný
systém, ktorého základom je spolupráca jednotlivých subjektov pôsobiacich v oblasti VOD s cieľom
trvalo zabezpečovať dopravnú obslužnosť územia regiónu.
Integrácia rôznych druhov VOD je teda určité dobrovoľné združenie a v tomto zmysle je
založené na:


kombinovanom používaní niekoľkých druhov dopravy pre uspokojenie prepravných potrieb
užívateľov,



koordinácii v oblasti prepravno-prevádzkovej smerujúcej k zabezpečeniu optimálnych väzieb
medzi

spojmi

a dopravnými

prostriedkami

prevádzkovanými

rôznymi

dopravcami

a v spoločnom alebo vzájomne previazanom poskytovaní súvisiacich služieb,


koordinácii v oblasti tarifnej, spočívajúcej v používaní jednotnej tarify pri zúčastnených
dopravcoch, pričom by nebola dotknutá platnosť iných taríf, používaných týmito dopravcami,
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kooperácii v oblasti ekonomiky, organizácie a riadenia medzi dopravcami a ďalšími subjektmi
zodpovednými za hromadnú osobnú dopravu.
Na rozhodnutie o budovaní IDS v konkrétnom regióne, nadväzuje celý rad postupných

krokov, ktorého záverom je fungovanie IDS. Vznikajúci systém sa súbežne vyvíja tak po stránke
organizačnej, ako aj po stránke ekonomickej. V určitom zmysle slova však ide o proces trvalo
prebiehajúci, pretože s rozvojom miest a regiónov dochádza aj k rozvoju dopravných systémov
v nich.
Tento proces obsahuje:


definovanie cieľov IDS,



vymedzenie územia a koncepcie obslužnosti,



technické a organizačné zabezpečenie (vznik organizátora IDS),



etapizáciu zavádzania IDS,



finančné zabezpečenie fungovania IDS,



prevádzkové a prepravné podmienky IDS,



tarifné podmienky27 a systém cestovných dokladov,



informačný systém28.
Neintegrované systémy VOD majú tendenciu zanedbávať potreby zákazníkov, čo nakoniec

vedie k poklesu počtu cestujúcich v každom z týchto systémov. Výsledkom je zníženie záujmu
cestujúcich použitie niektorého druhu VOD pre svoje cesty (napr. za prácou) v rámci mesta alebo
regiónu, pričom z hľadiska pohodlia, času a nákladov sa tak bezkonkurenčnou stáva individuálna

27

V súčasnosti môžeme tarifu používanú v mestských aglomeráciách rozdeliť do dvoch základných skupín:
výkonová tarifa (pásmová, zónová, časová, zastávková); voľná tarifa.
28

Jedným z prvkov RITS pre orientáciu cestujúcej verejnosti v dopravných prostriedkoch, resp. na zastávkach
MHD sú informačné systémy, delia sa na optické a akustické informačné systémy. Pozostávajú z vonkajších
smerových tabúľ, zobrazovača presného času a pásma, digitálneho prehrávača, prijímača signálov telesne
a zrakovo postihnutých cestujúcich a tiež zo vstupného a výstupného akustického zariadenia.
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automobilová doprava. Na odstránenie tohto stavu sa v mnohých krajinách začali úspešne
používať IDS.
Vo všeobecnosti integrácia znamená možnosť využívať celý systém VOD v rámci miestnej
alebo regionálnej oblasti (napr. mesto, mestská aglomerácia, kraj), nezávisle od druhu dopravy,
tarifách, cestovného, cestovných poriadkov a pod.
IDS prepravy osôb je teda možné charakterizovať ako systém viacerých druhov hromadnej
dopravy (vrátane riadených nadväzností na IAD, cyklistickú alebo pešiu dopravu), smerujúci
k zabezpečeniu účelnej, hospodárnej a jednotnej dopravnej obslužnosti záujmového územia
z hľadiska ekonomických i mimoekonomických potrieb osôb a organizácií. Všeobecne to znamená
časovo a priestorovo koordinovaný spôsob prepravy osôb a použitie spoločného cestovného
dokladu bez ohľadu na prevádzkovateľa. Základná úloha IDS spočíva predovšetkým v tom, aby sa
cestujúcemu ponúkla natoľko vyhovujúca VOD, ktorá predstavuje alternatívu k IAD29.
Integrácia viacerých druhov dopravcov a druhov dopravy teda predstavuje nový prístup
k riešeniu problému, akým spôsobom zabezpečiť, aby obyvatelia, ktorí potrebujú cestovať za
prácou, vzdelaním alebo iných dôvodov pre svoje cesty v rámci miest (pri cestách do a z miest),
uprednostnili hromadnú osobnú dopravu pred individuálnou automobilovou dopravou. Pri
integrácii sa z konkurenčných spoločností stávajú spolupracovníci, ktorých hlavným záujmom je
zvýšenie využívania VOD čo najväčším počtom cestujúcich a tomuto cieľu podriaďujú činnosť,
ktorú vzájomne koordinujú a zjednocujú svoje doterajšie prístupy v oblasti poskytovania
dopravných služieb.
Funkčný IDS je tvorený tromi nadväznosťami – časovou, priestorovou a tarifnou:
- časová nadväznosť, je určená časovou previazanosťou rôznych liniek, koordináciou
cestovných poriadkov,

29

Medzi základné princípy IAD môžeme zaradiť napr. princíp alternatívy – IDS ako účinná alternatíva k IAD na
čoraz viac zaťažených komunikáciách; princíp ŽP – nezaťažovanie ŽP; princíp využitia dopravnej siete –
efektívne využívanie komunikačnej siete a ďalšie.
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- priestorová nadväznosť je charakterizovaná minimalizáciou prestupových vzdialeností, čo sa
dosahuje úpravou existujúcej infraštruktúry, vytváraním alebo vylepšovaním prestupných
uzlov,
- tarifná nadväznosť je daná jednotlivými tarifnými podmienkami.
Postupnosť krokov smerujúcich k integrácii VOD na danom území
Pri tvorbe IDS je nutné uvažovať o viacerých fázach nevyhnutných pre úspešný návrh, tvorbu
a samotné prevádzkovanie systému.
Prvým krokom je nutnosť začať iniciatívu k vytvoreniu IDS v príslušnej miestnej alebo
regionálnej dopravnej oblasti. Bez ohľadu na subjekt (napr. samosprávny orgán, alebo
prevádzkovateľ či potenciálny prevádzkovateľ VOD na danom území), ktorý

príde s takouto

iniciatívou, základom je jednak politická vôľa zmeniť existujúci systém VOD, a tiež spoločné chápanie
stratégie rozvoja VOD jej prevádzkovateľmi a samosprávnymi orgánmi30.
V nadväznosti na túto iniciatívu a ochotu všetkých zainteresovaných subjektov vytvoriť integrovaný
dopravný systém, nasledujú ďalšie fázy:
Predintegračná etapa – vytvorenie vzájomných dvojstranných zmlúv a dohôd medzi
subjektmi IDS, hľadanie najvhodnejšieho spôsobu spolupráce dopravcov, oboznamovanie sa
s dopravným prostredím, jeho potrebami a možnosťami ich zabezpečenia vzájomnou spoluprácou
dopravcov, prevádzkujúcich VOD na danom území. V tejto fáze neexistuje žiadna organizačná forma.
Zakladateľská etapa – formálne založenie IDS cestou deklarácie subjektov o ich začlenení sa
do IDS. V tejto fáze by mal zriadený administrátor IDS, ktorého hlavnou činnosťou v tejto fáze by bolo
administratívne a organizačné zabezpečovanie ďalších krokov pri tvorbe IDS. Súčasťou zakladateľskej
etapy je príprava všetkých relevantných podkladov, ktoré sú nevyhnutné pre spustenie prevádzky IDS

30

Obe strany sa vzájomne potrebujú pre úspešnú realizáciu systému integrovanej dopravy. Samosprávne
orgány alebo ich predstavitelia nastavujú politický a strategický rámec, prevádzkovatelia musia realizovať
systém na úrovni každodenného prevádzkovania.
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– ide o vymedzenie záujmového územia, návrh tarifného systému, delenia finančných prostriedkov,
návrh predajného a vybavovacieho systému, návrh dopravnej integrácie z hľadiska časovej
a priestorovej koordinácie liniek zapojených dopravcov a návrh informačného systému. Nevyhnutnou
časťou tejto etapy musí byť aj informovanie verejnosti (obyvateľov dotknutého územia) o tvorbe IDS,
o výhodách, ktoré pre nich ako cestujúcich prinesie, ale aj o zmenách, ktoré sa cestujúcich po
spustení IDS budú priamo dotýkať.
Vyspelá etapa predstavuje etapu po spustení IDS na vybranom území a jeho ďalší rozvoj. Je
konštituovaný organizátor IDS, ktorý jednak zabezpečuje prevádzku systému, ako aj pripravuje
podklady k ďalšej integrácii. Pokračovanie integrácie môže zahŕňať rozširovanie územia, na ktorom
dané IDS pôsobí, prehlbovanie stupňa integrácie zvyšovaním rozsahu a kvality služieb. Súčasťou
vyspelej etapy je neustále mapovanie využívania IDS dopravnými prieskumami, overovanie
úspešnosti zavedených zmien, analýza jednotlivých častí IDS z hľadiska cestujúcich, dopravcov,
samosprávy ako objednávateľa na danom území.
Integrácia prebieha v troch hlavých oblastiach, a to v oblasti:
a) dopravnej,
b) tarifnej,
c) organizačno-ekonomickej.
IDS v zahraničí
V zahraničí sa IDS rozvíjajú už dlhší čas. V niektorých mestách európskych krajín sú
prevádzkované už od konca 70. rokov 20. storočia. Ich existencia a doterajšie výsledky potvrdzujú, že
práve IDS sú správnym riešením ako zaistiť, aby nedochádzalo k neustálemu zvyšovaniu pomeru
využívania individuálnej automobilovej dopravy oproti hromadnej osobnej doprave.
Rakúsko
Lokálna a regionálna verejná doprava je v Rakúsku organizovaná do dopravných zväzov.
Dopravný zväz slúži na spoluprácu územných správnych orgánov a dopravných spoločností. Úloha
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dopravných zväzov je integrovať všetky dopravné spoločnosti v rámci zväzu, zjednotiť cestovné
a vytvoriť priestor pre výber ľubovoľného dopravného prostriedku v rámci územia dopravného zväzu.
Z dôvodu plnenia úloh územných správnych orgánov, ktoré dopravné spoločnosti nemôžu
efektívne zvládnuť, § 17 Zákona o lokálnej a regionálnej doprave31 (Öffentlicher Personennah- und
Regionalverkehrsgesetz) ustanovuje vytvorenie tzv. riadiaceho výboru v rámci každého dopravného
zväzu s vylúčením dopravných spoločností

Česká republika
IDS je riešený nepriamo v rámci § 3 o dopravnej obslužnosti Zákona o verejných službách
v preprave cestujúcich32, kde je uvedené, že kraje a obce si vo svojej samostatnej pôsobnosti stanovia
rozsah dopravnej obslužnosti a zabezpečujú dopravnú obslužnosť verejnými službami v preprave
cestujúcich verejnou železničnou osobnou dopravou a verejnou linkovou dopravou a ich prepojením.
Kraj zabezpečuje dopravnú obslužnosť v rámci svojho územného obvodu a so súhlasom iného kraja
na jeho územnom obvode.
Priamo zmienená integrácia je v § 5 o dopravnom plánovaní a integrovaných verejných
službách. Tu je uvedené, že pokiaľ sa štát alebo kraj podieľa na organizácii integrovaných verejných
služieb, musí plán dopravnej obslužnosti obsahovať o. i. harmonogram a spôsob integrácie, pričom
pojem „integrované verejné služby“ je priamo prevzatý z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1370/200733.

31

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20000097

32

http://www.epi.sk/zzcr/2010-194

33

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32007R1370

„Integrované služby vo verejnom záujme v osobnej doprave“ sú podľa tohto Nariadenia (článok 2): vzájomne
prepojené dopravné služby vo vymedzenej geografickej oblasti s jednotnou informačnou službou, systémom
predaja lístkov a harmonogramom dopravy.
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Verejná osobná doprava v dopravnom plánovaní (Gogola – Lokšová – Poliaková, 2013, str.
169 - 170)
Úloha dopravného plánovania spočíva v kvalitnej príprave územia z pohľadu obslužnosti
dopravných systémov. Keďže mestské špecifiká sú charakteristické malou plochou s vyššou hustotou
osídlenia, je logické, že práve pre ne sú najvhodnejšie systémy VOD. Tieto systémy majú
nespochybniteľnú výhodu, a to prepravu väčšieho počtu cestujúcich za kratší čas. Avšak nie všetky
mestá dokázali presadiť, aby VOD zohrávala najvýznamnejšiu úlohu pre zabezpečenie mobility
v rámci daného územia. Mesto by sa malo opierať o koncepčné územnoplánovacie dokumenty, ako
je územný plán a následne aj o dopravno – inžinierske dokumentácie a to generel dopravy. V nej by
mala byť stanovená deľba prepranej práce, ktorá je pre mesto výhodná.
V Slovenskej republike je napríklad stanovená zákonom NR SR č. 56/2012 Z.z. pre
samosprávne kraje a obce povinnosť vypracovať plán dopravnej obslužnosti, ktorý by mal obsahovať
spôsob obslužnosti daného územia verejnou osobnou dopravou, jednak vzhľadom na frekvenciu ako
aj kvalitu poskytovania prepravných služieb pre obyvateľstvo. V zahraničí však takéto dokumenty
predstavujú skutočný – strategický dokument, podľa ktorého sa jednotlivé samosprávy skutočne aj
riadia. Plán obsahuje nielen spôsob obslužnosti, ale i konkrétne ciele do budúcnosti, ako napríklad
dosiahnuť zvýšenie počtu cestujúcich.
Súčasný trend dopravného plánovania je existencia systematického prístupu, ktorý dokáže v sebe
integrovať34 jednotlivé druhy dopravy. Územné plánovanie, ktoré iba vymedzí jednotlivé druhy
dopravy v rámci územného plánu ako je to často v Slovenskej republike, je zastaraným prístupom,
ktorý už stratil svoje opodstatnenie.

34

Integrovaný prístup v dopravnom plánovaní znamená napríklad budovanie mestskej mobility s dobrou
dostupnosťou centra mesta.
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Marketing a verejná osobná doprava (Gogola – Lokšová – Poliaková, 2013, str. 181)
VOD je služba ako každá iná (poskytuje ju dopravca a využíva ju zákazník). Aj ona potrebuje
propagáciu a starostlivosť o zákazníkov35. Prevádzkovatelia by si mali položiť nasledujúce otázky:


Aké záujmy alebo požiadavky má môj zákazník?



Čím ho môžem osloviť?



Skutočne sa snažím plniť jeho požiadavky?

Systémy VOD by sa mali priblížiť k cestujúcim skutočne vo všetkom. Jednak v poskytnutí takých
podmienok, ktoré dokážu v maximálnej miere, v čo najkratšom čase zabezpečiť prepravu z bodu A do
bodu B, bez ohľadu na to, koľko jednotlivých druhov VOD by využil, ako i v ponúknutí pohodlia
a možnosti efektívne využiť čas trávený prepravou, napr. pripojením na internet.
Preferencia systémov verejnej osobnej dopravy (Gogola – Lokšová – Poliaková, 2013, str.
197 - 198)
Pre verejnú osobnú dopravu je charakteristické postupné znižovanie prepravného výkonu
napriek tomu, že požiadavky na mobilitu, súvisiacu aj so zmenou životného štýlu obyvateľstva
a výskyt tzv. nových druhov práce naopak narastajú. Takýto vývoj, ktorý je známy aj z iných
európskych krajín, zapríčiňuje nárast individuálneho automobilizmu, ktorý sa však v porovnaní s VOD
vyznačuje viac nepriaznivými účinkami na životné prostredie, nižšou bezpečnosťou a zapríčiňuje
kongescie, ktoré zvyšujú náklady na dopravu, čím následne sa znižuje konkurencieschopnosť
ekonomiky.
Pokles dopytu po VOD je ovplyvnený faktormi ako je výška cestovného36, príjem cestujúceho,
úroveň nezamestnanosti, úroveň vlastníctva osobných vozidiel, spoľahlivosť, kvalita a úroveň služieb.

35

Žiaľ, nie všetci poskytovatelia týchto služieb si tento fakt uvedomujú. Viaceré štúdie dokázali, že ak raz
cestujúci prejde od VOD k IAD, už sa nevráti späť k využívaniu VOD.
36

Resp. výška cestovného ku nákladom prevádzky osobného auta
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Výška cestovného má vplyv na dopyt po VOS a na ekonomickú situáciu dopravných podnikov, a teda
na výšku potrebných dotácií od obcí, miest, resp. samosprávnych celkov.

Na zvýšenie podielu VOD voči individuálnej doprave je potrebné neustále zvyšovať jej kvalitu
a rozsah ponuky. Základnými parametrami, ktoré ovplyvňujú výber dopravného prostriedku, a teda aj
podiel VOD, je predovšetkým cestovný čas37 tvorený časom stráveným v dopravnom prostriedku
a časom stráveným mimo neho – čas na prestup, dostupnosť zastávok, ktorá má výrazný vplyv na
jeho výber. Okrem toho je dôležitá cena pre cestujúceho, pohodlie, kvalita vozového parku
a prístupnosť pre cestujúcich s obmedzenou schopnosťou pohybu a informovanosť cestujúcich.
Z uvedeného vyplýva, že znižovanie podielu VOD je možné zmierniť jej podporou,
preferenciou, dopravným plánovaním a harmonizáciou systémov jednotlivých VOD navzájom.
S cieľom uprednostnenia mestskej hromadnej dopravy je možné uplatniť niektoré z nasledujúcich
opatrení:


komunikácie s veľkou intenzitou dopravného prúdu mestskej hromadnej dopravy ustanoviť
ako komunikácie s prednosťou v jazde,



na mimoriadne dopravne zaťažených smeroch vyhradiť pre MHD samostatné jazdné pruhy,
prípadne aj celé komunikáciu,



vyhradiť samostatné jazdné pruhy alebo celé komunikácie pre MHD v čase dopravnej špičky
(súvisiacej práve s cestou do alebo zo zamestnania), prípadne s využitím dopravných značiek
s premenlivou symbolikou zmeniť na určité obdobie komunikácie na jednosmerné v hlavnom
prepravnom smere MHD,



umožniť nekoľajovej MHD jazdu po koľajnicovom páse električkovej dopravy tam, kde sú na
to vhodné technické a prevádzkové podmienky,

37

S použitím čoraz dostupnejších komunikačných prostriedkov (smartfóny, tablety, malé notebooky)
a infraštruktúry (WiFi) je možné určitú časť práce vykonať aj v čase prepravy z miesta bydliska do práce a
naopak, napríklad odpovedať na e-maily, či telefonáty.
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v dopravne najviac zaťažených centrách miest previesť MHD do inej dopravnej roviny (nad
alebo pod povrch), prípadne zmeniť vedenie trás mimo takéhoto centra,



zakázať odbočenie vľavo cestným vozidlám na spoločných komunikáciách s koľajovou
dopravou v miestach veľkej intenzity dopravného prúdu električkovej dopravy,



priechody pre chodcov zriaďovať v blízkosti zastávok MHD,



zastávky MHD situovať za križovatky v smere jazdy vozidiel MHD,



zriadiť účelové svetelné signalizačné zariadenie pre uľahčenie výjazdu vozidiel MHD z plôch
mimo verejnej premávky (miesta garážovania, odstavenia vozidiel),



zásobovanie obchodov, čistenie mesta a krátkodobé opravy komunikácií zabezpečovať mimo
dopravnej špičky,



zriaďovať záchytné parkoviská pre osobné automobily v blízkosti zastávok staníc MHD,



uprednostniť prejazd križovatky vozidlám MHD s využitím statickej a dynamickej preferencie.

Preferencie VOD ako systematické riešenie (Gogola – Lokšová – Poliaková, 2013, str. 199 208)
Spôsob preferencie VOD ako systematického riešenia musí byť determinovaný už
v základných územnoplánovacích dokumentoch daného sídelného útvaru. Napr. v USA sa pre tento
pojem ustálil termín „Transit oriented development“ (Orientovaný rozvoj VOD).
Základnými faktormi pre posudzovanie vhodného druhu dopravy sú:


funkčná úroveň,



prevádzkové náklady alebo náklady všeobecne,



vplyv dopravy na mesto, kraj a jeho rozvoj.

Dôležitým faktorom, ktorý zohráva kľúčovú úlohu pri výbere vhodného druhu dopravy, je
funkčná úroveň druhu dopravy. Z hľadiska prednosti v premávke poznáme tri druhy preferencie
VOD:
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Úroveň A
Charakteristická samostatnou dopravnou cestou, ktorú neovplyvňuje premávka na pozemných
komunikáciách. Má vysokú cestovnú rýchlosť a kapacitu. Patrí sem metro a rýchlovlaky.

Úroveň B
Samostatná dopravná cesta, ktorá sa križuje s podzemnou komunikáciou. Patria sem rýchle
električky a rýchle autobusy.
Úroveň C
Druh dopravy zdieľa dopravnú infraštruktúru s ostatnými druhmi dopravy, ktoré naň vplývajú.
Má nižšiu cestovnú rýchlosť a kapacitu. Patria sem autobusy, trolejbusy a električky.
Rozhodujúcim nástrojom pre preferenciu38 VOD je zrealizovanie integrovaného dopravného
systému (IDS). IDS je zatiaľ jediným účinným nástrojom úspešného riešenia dopravných
problémov v aglomeráciách veľkomiest. Umožňuje realizovať účinné reštrikčné opatrenia
v oblasti IAD, pretože zároveň vytvára ponuku dostatočne kvalitnej a atraktívnej MHD. Všetko
vhodne doplnené parkovacou politikou39, s dobrou dopravnou politikou mesta a príslušného IDS
vedie prinajmenšom k zastaveniu rastu IAD.
Problémom SR je hlavne fakt, že v prípade mestského prostredia, nie je definovaný žiaden systém
VOD ako hlavný a nie sú im zabezpečené podmienky pre trvalú preferenciu v rámci daného
mestského prostredia. Riešenie jednotlivých MHD závisí iba od financií, ktoré im poskytne

38

Preferencia môže byť napríklad v prípade nekoľajovej VOD uskutočňovaná formou trvalo vyhradených
pruhov, alebo dočasne vyhradených pruhov (napr. počas dopravnej špičky)
39

Napr. fyzické znemožnenie parkovania pre pravidelne dochádzajúcich do centra v kombinácii s vybudovaním
záchytných parkovísk typu Park and Ride
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jednotlivá obec alebo mesto, pričom opatrenia, ktoré by mali redukovať využívanie IAD
v mestskom prostredí sú často veľmi nedostatočné.
Vplyv preferencie na ekonomiku prevádzky MHD
MHD je sociálnou službou, bez ktorej mesto nie je mestom a uplatňovanie preferencie MHD je
zasa svojim spôsobom politickým rozhodnutím. Je však nesporné, že nepreferencia MHD zvyšuje
energetickú náročnosť prevádzky MHD, znižuje obecnú rýchlosť dopravných prostriedkov dopravcu
a tým ako špirála smerovaná nadol vyžaduje ešte väčšie investície v kapitálových položkách
(dopravné prostriedky) a prevádzkových nákladoch (výkonní dopravní zamestnanci - vodiči), obslužný
personál (dielne, infraštruktúra). Bez preferencie MHD nemožno plne využiť jej najväčšiu prednosť
a síce prepravu viacerých cestujúcich s menším počtom vozidiel za kratší čas.
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4. ZÁVERY

Kvalitatívne zmeny v zamestnanosti sú signifikantne závislé od kvality trhu práce aj so všetkými
nástrojmi pôsobenia na strane štátu, podnikov a odborárskych organizácií.
Programové vyhlásenie vlády je štruktúrované v oblastiach výkonu exekutívnej činnosti vlády
Slovenskej republiky, ktorými sa uchádza o vyslovenie dôvery v Národnej rade Slovenskej republiky
(Zdroj: Programové vyhlásenie vlády SR):
1. Posilniť spoločenskú a politickú stabilitu.
2. Pružne reagovať na príležitosti a negatíva vonkajšieho prostredia.
3. Plynule pokračovať v podpore hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja krajiny.
4. Prehĺbiť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť Slovenska.
5. Posilniť úlohu štátu a ochranu verejného záujmu.

3. Plynule pokračovať v podpore hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja krajiny.
Oblasť dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Budovanie dopravnej infraštruktúry a podpora moderných a efektívnych spôsobov dopravy je
jednou z priorít vlády Slovenskej republiky v rokoch 2016 až 2020. Špeciálnu pozornosť bude vláda
venovať výstavbe a modernizácii dopravnej infraštruktúry v regiónoch, ktoré patria medzi menej
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rozvinuté, keďže dostupnosť dopravnej siete je jedným zo základných predpokladov ich ďalšieho
rozvoja.
Medzi ďalšie priority vlády bude patriť zjednodušenie pravidiel a skrátenie stavebného
konania, zabezpečenie zvýšenej ochrany spotrebiteľov pri bytovej výstavbe a pokračovanie v cielenej
podpore menej rozvinutých regiónov.

Národný generel dopravy pre Slovenskú republiku
Vláda podporí spracovanie Národného generelu dopravy SR. Jeho cieľom bude zabezpečenie
ekonomicky efektívnej, bezpečnej, kapacitnej, kvalitnej a plynulej dopravy. Základom bude
vypracovanie celonárodného socio-demografického prieskumu definujúceho dopravný dopyt
obyvateľstva, podloženého podrobnými dopravnými prieskumami pre všetky relevantné druhy
dopravy. Generel dopravy zohľadní aj medzinárodné dopravné vzťahy využívajúce Slovenskú
republiku ako tranzitnú krajinu a bude úzko prepojený s územnými generelmi dopravy realizovanými
na úrovni samosprávnych krajov a výstupov rozvojových dokumentov jednotlivých krajských miest.
Cieľom tohto dokumentu bude získať komplexný pohľad na riešenie všetkých dopravných vzťahov na
Slovensku, čo umožní jasne nastaviť priority v oblasti dopravy.

Cestná doprava
Vláda sa zaväzuje udržať vysoké tempo výstavby diaľnic a rýchlostných ciest. Výstavba
diaľnice D1 medzi Bratislavou a Košicami je aj naďalej najdôležitejšou prioritou vlády pri výstavbe
diaľnic. Cieľom vlády je umožniť motoristickej verejnosti už od roku 2020 využívať všetky diaľničné
úseky.

Vláda bude pokračovať v rozvoji dopravnej infraštruktúry, osobitne rýchlostných ciest R2,
R3, R4, R7. Bude pokračovať v budovaní diaľničného prepojenia s Poľskom. Okrem pokračovania vo
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výstavbe na diaľnici D3 naprieč regiónom Kysúc sa sústredí na prípravu výstavby východného
prepojenia od Prešova na Poľsko prostredníctvom rýchlostnej cesty R4. Najvyššou prioritou na tomto
cestnom ťahu je severný obchvat Prešova a v závislosti od výšky disponibilných zdrojov financovania
sa bude pokračovať smerom na sever v úsekoch s najvyššou intenzitou. Na Orave sa sústredí na
výstavbu rýchlostnej cesty R3. V záujme vlády je pokračovať aj vo výstavbe južného ťahu R2 medzi
mestami Zvolen a Košice. Vláda bude pripravovať prepojenie Banskej Bystrice s D1 rýchlostnou
cestou.
Kritickú dopravnú situáciu v okolí hlavného mesta bude vláda riešiť podpísaním koncesnej
zmluvy na výstavbu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 prostredníctvom projektu verejno-súkromného
partnerstva (PPP). Použitie tejto metódy financovania bude vláda zvažovať aj pri ďalších projektoch
cestnej infraštruktúry.
Pokračovať budú prípravné práce aj na ďalších úsekoch rýchlostnej cesty R7, a to aj s
dôrazom na možnosť napojenia rýchlostnej komunikácie na nový most cez Dunaj v Komárne.
Realizácia významných investícií do cestnej dopravnej infraštruktúry má nespochybniteľne
pozitívne ekonomické a sociálne vplyvy nielen regionálneho významu, ale pozitívne vplýva aj na
znižovanie regionálnych rozdielov.
Aj napriek zintenzívneniu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest v posledných rokoch a
ambicióznych plánoch nastupujúcej vlády sú z pohľadu dopravy pre Slovensko stále mimoriadne
dôležité cesty prvej triedy, po ktorých sa realizuje takmer polovica dopravných výkonov na cestnej
sieti. Stav ciest prvej triedy do veľkej miery ovplyvnilo dlhodobé podfinancovanie. Vláda má ambíciu
začať s modernizáciou viac ako 180 kilometrov ciest prvej triedy. Prioritou budú cesty prvej triedy na
významných cestných koridoroch, na ktorých nie sú vybudované paralelné diaľničné úseky.
Dobudovaním a zmodernizovaním niektorých úsekov ciest prvej triedy vláda podporí regióny, cez
ktoré neprechádza diaľnica alebo rýchlostná cesta, ale práve kvalitné cesty prvej triedy ich dokážu
aspoň dočasne nahradiť.

131

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk

www.ia.gov.sk

Vláda počas nasledujúcich štyroch rokov (2016 - 2020) zmodernizuje približne 60 mostov na
hlavných cestných ťahoch a prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu
2014 až 2020 podporí opravu a modernizáciu ciest druhej a tretej triedy v regiónoch.

Železničná doprava
V súlade s plánmi Európskej únie bude vláda podporovať ďalší rozvoj koľajovej dopravy na
Slovensku. Prioritou bude podpora verejnej osobnej dopravy ako najekologickejšieho a zároveň
jedného z najbezpečnejších spôsobov dopravy. Vláda sa zaväzuje optimalizovať rozsah objednaných
výkonov vo verejnom záujme v oblasti vlakovej dopravy, a to v rozsahu potrebnom na nastavenie
cieľového grafikonu do roku 2020. Cieľom je vytvorenie dostatočnej ponuky a intenzity vlakového
spojenia na trasách, ktoré majú potenciál byť efektívne z pohľadu železničnej dopravy tak, aby sa
vytvoril nosný systém verejnej osobnej dopravy pre najväčšie prúdy cestujúcej verejnosti.
Vláda sa zaväzuje naďalej poskytovať sociálne zľavy pre zraniteľné skupiny obyvateľstva,
zjednodušiť vydávanie cestovných lístkov a odstrániť formality, ktoré sú so zvýhodneným cestovaním
spojené.
Vláda bude pokračovať v modernizácii železničných koridorov a podnikne kroky, aby sa
podarilo vyčerpať celú alokáciu fondov EÚ, určenú pre oblasť železničnej infraštruktúry. Začnú sa
prípravné práce na modernizácii asi 250 kilometrov železničných tratí a vláda zváži aj rozšírenie a
modernizáciu v súčasnosti preťažených regionálnych tratí.
Vláda vytvorí vhodné podmienky pre Železnice Slovenskej republiky a samosprávy na
budovanie záchytných odstavných plôch v okolí železničných staníc a zastávok tak, aby sa zvýšila
atraktivita vlakovej dopravy pri dennom dochádzaní do regionálnych centier. Vláda podporí proces
revitalizácie železničných staníc a zastávok s cieľom zvýšiť kultúru a kvalitu cestovania, a to aj
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prostredníctvom premiestňovania existujúcich a budovania nových staníc a zastávok s možnosťou
bezbariérového prístupu. Zámerom je zabezpečiť vysoký komfort cestujúcej verejnosti počas pobytu
na staniciach a zastávkach nosných dopravných uzlov aj prostredníctvom zabezpečenia
internetového pripojenia.

Ostatné druhy dopravy
Prioritou bude aj efektívnejšia spolupráca verejnej autobusovej a železničnej dopravy. Vláda
pripraví podmienky pre vznik dopravnej autority, ktorá by zastrešila objednávanie výkonov vo
verejnom záujme tak v železničnej, ako aj autobusovej doprave, a zabezpečila nevyhnutnú
synchronizáciu jednotlivých spojov za účelom zvýšenia dostupnosti a komfortu kombinovanej
dopravy.
Vláda bude podporovať aj intenzívnejšie budovanie systémov integrovanej dopravy,
zabezpečenie stabilného, dostatočného a udržateľného spôsobu financovania verejnej osobnej
dopravy a modernizáciu vozidlového parku podnikov mestskej hromadnej dopravy. V spolupráci so
samosprávami má vláda ambíciu podporiť budovanie záchytných parkovísk na hlavných prístupových
ťahoch, ktoré spolu s nadväzujúcimi opatreniami budú smerovať k odľahčeniu vnútromestských
komunikácií od cieľovej a statickej dopravy.
Po úspešnom začlenení cyklodopravy medzi štandardné druhy dopravy bude v tomto trende
vláda pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Rovnako ako pri leteckej doprave aj tento druh dopravy
má veľký potenciál podporiť rozvoj cestovného ruchu a regionálny rozvoj. Za účelom zvýšenia podielu
cyklodopravy na výkonoch v osobnej doprave vláda podporí budovanie cyklotrás zo zdrojov EÚ s
dôrazom na kvalitnú projektovú prípravu cyklistickej infraštruktúry s prednostným využitím
pozemkov v majetku štátu. Výzvou je aj očakávaný rozmach elektromobility, ku ktorému vláda
prispeje podporou budovania potrebnej infraštruktúry.
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Výstavba a bývanie
Vláda bude naďalej prijímať opatrenia na efektívnejšiu podporu nájomného bývania, a to aj
cestou zapojenia súkromných zdrojov. Výstavba nájomných bytov bude jedným z prostriedkov
podpory menej rozvinutých regiónov.

4. Prehĺbiť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť Slovenska.
Politika odstraňovania rozdielov medzi regiónmi
Regionálna politika je priesečníkom rôznych sektorových politík v území a je hnacou silou
rastu. Strategickou prioritou vlády v oblasti regionálnej politiky bude na základe existujúceho
vnútorného potenciálu jednotlivých regiónov zvýšenie ich konkurenčnej schopnosti a ekonomickej
výkonnosti pri súčasnom raste kvality života obyvateľov a rešpektovaní princípov trvalo udržateľného
rozvoja Slovenska. Zvyšovanie hospodárskeho rastu a zamestnanosti v regiónoch Slovenska bude
založené na intenzívnejšej spolupráci všetkých subjektov na úrovni štátu, regionálnej a miestnej
samosprávy a sociálnych partnerov.
Pre podporu udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti vláda zabezpečí zvýšenie
podielu verejných výdavkov do zaostávajúcich regiónov.
Vláda bude venovať mimoriadnu pozornosť najmä regiónom zasiahnutým zmenami v
hospodárstve, regiónom spĺňajúcim charakteristiku závažne a trvalo znevýhodnených prírodných a
demografických podmienok a vidieckym regiónom.
Vláda bude programovo vytvárať a uplatňovať také sociálno-ekonomické nástroje, ktoré
budú znižovať regionálne disparity, zvyšovať konkurencieschopnosť regiónov, a tým aj kvalitu života
občanov regiónu. Princíp zvyšovania regionálnej konkurencieschopnosti znamená posilnenie
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schopnosti regiónov pružne reagovať na meniace sa podmienky, prispôsobovať im svoju sociálnoekonomickú štruktúru, predvídať zmeny a usmerňovať ich.
Za účelom zvýšenia miery zamestnanosti sa vláda zameria najmä na zlepšenie miestneho
podnikateľského prostredia stimuláciou podpory samozamestnávania a mobility pracovnej sily.
Vláda si je vedomá nevyhnutnosti zabezpečiť podmienky pre lepší výkon a koordináciu
územného rozvoja so špeciálnym zreteľom na najmenej rozvinuté okresy.

Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov umožňuje koncentráciu nástrojov, opatrení a finančných zdrojov na rozhýbanie
hospodárskeho a sociálneho rozvoja a zamestnanosti. Predpokladá podporu lokálnej iniciatívy,
motivácie pre spoločný postup miest a obcí v okrese, kombinované s opatreniami na úrovni
samosprávneho kraja a na centrálnej úrovni.
Podľa tohto zákona bude vláda podporovať špeciálny zvýhodnený režim, ktorý sa vzťahuje na
definované okresy. Ide predovšetkým o uprednostnený prístup k podpore z európskych fondov,
zásadne výhodnejšie podmienky pre získanie investičných stimulov a zvýhodnené podmienky pre
tvorbu pracovných miest. Jedná sa o maximálnu koncentráciu a tiež automatické zvýhodňovanie
najmenej rozvinutých okresov. V lehote určenej zákonom vláda v roku 2016 schváli akčné plány pre
všetky najmenej rozvinuté okresy.
Vláda navrhne nárokovateľnosť daňových úľav pre malé a stredné podniky s cieľom vytvoriť
nové pracovné miesta s dôrazom na najmenej rozvinuté okresy.

Ďalšie Strategické plánovacie dokumenty SR
(Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020, 2013. str. 19 - 20)
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Deklarácia štátnej dopravnej politiky SR prezentovaná v súčasnosti sa v zásade neodlišuje od
trendov EÚ, pričom dôraz sa kladie aj do oblasti využívania železničnej dopravy ako environmentálne
prijateľnejšieho druhu dopravy.

Rozsah, smerovanie a kvalita dopravnej politiky samostatnej SR sú vyjadrené v dokumentoch:


Zásady štátnej dopravnej politiky SR



Stratégia rozvoja dopravy Slovenskej republiky do roku 2020



Programové vyhlásenie vlády SR z roku 2012



Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KURS 2001) v znení KURS 2011 – Zmeny a doplnky č.
1 KURS 2001



Program modernizácie železničnej infraštruktúry



Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike



Rozvoj verejnej osobnej dopravy pred dopravou individuálnou

V roku 2000 došlo k aktualizácii Zásad štátnej dopravnej politiky SR, ktorú schválila vláda SR
uznesením č. 21/2000 ako základný systémový dokument rezortu dopravy. Uznesením vlády č. 445 z
8. júna 2005 bol schválený dokument Dopravná politika Slovenskej republiky do roku 2015.
Aktualizovaná štátna dopravná politika SR bola formulovaná v konkrétnych zásadách, ktorých
následná implementácia zabezpečila plynulú integráciu SR do európskych štruktúr v oblasti dopravy.
V uvedenom dokumente bol stanovený globálny cieľ – zabezpečenie trvalo udržateľnej
mobility, ktorý je rozdelený na 8 špecifických cieľov:

1. Vytvoriť transparentné a harmonizované podmienky hospodárskej súťaže na dopravnom trhu.
2. Zabezpečiť modernizáciu a rozvoj dopravnej infraštruktúry.
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3. Zabezpečiť primerané financovanie v sektore dopravy.
4. Znižovať negatívne vplyvy dopravy na životné prostredie.
5. Zvyšovať kvalitu a rozvoj služieb v doprave.
6. Zvyšovať bezpečnosť dopravy a bezpečnostnej ochrany.
7. Podporovať výskum a vývoj v doprave.
8. Zvládnuť dopady globalizácie dopravy.

Stratégia rozvoja dopravy Slovenskej republiky do roku 2020 je základný dokument, ktorým sa
vymedzujú základné dlhodobé ciele, priority rozvoja dopravy v SR, nástroje a zdroje nevyhnutné na
dosiahnutie cieľov. Je východiskom pre vypracovanie ďalších koncepčných materiálov MDVRR SR a
formulovanie pozície SR k budúcej európskej dopravnej politike v nasledujúcom období. Je v súlade s
koncepčnými materiálmi, ktoré boli prijaté na úrovni EÚ ako napr. Lisabonská stratégia, Göteborská
stratégia a Dopravná politika EÚ.
Stratégia rozvoja dopravy zároveň rešpektuje koncepčné materiály prijaté vládou SR ako
Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001, Dopravná politika Slovenskej republiky do roku 2015,
Operačný program Doprava na roky 2007 – 2013 a pod. Vo vzťahu k verejnej osobnej doprave hovorí
o investičnom rozvoji siete železníc a terminálov verejnej osobnej dopravy, posilnení regulačného
úradu vzhľadom na predpokladanú liberalizáciu železničnej dopravy, certifikácii rušňovodičov, novom
systéme spoplatnenia infraštruktúry, potrebe zavádzať do praxe európsky úzus práv a povinností
cestujúcich v železničnej doprave a potrebe rozvíjať integrované dopravné systémy.
Uvedený materiál konkretizuje integráciu a prerozdelenie módov verejnej dopravy:


spojenie spádových regionálnych centier s krajským mestom a spojenie samotných centier
navzájom budú spravidla zabezpečované prímestskou železničnou dopravou a kde je
nedostatočná železničná infraštruktúra bude dané spojenie realizované prímestskou
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verejnou autobusovou dopravou a tieto služby budú prepojené s mestskou hromadnou
dopravou a podporované zmluvou o službách vo verejnom záujme


mestská hromadná doprava zabezpečovaná na úrovni miest bude postupne súčasťou IDS vo
väzbe na prímestskú a regionálnu dopravu s prepojením na diaľkovú dopravu



plošné spojenie obcí so spádovými regionálnymi centrami bude prevažne realizované
verejnou autobusovou dopravou a bude podporované zmluvou o službách vo verejnom
záujme medzi samosprávnym krajom a dopravcom



IDS sleduje za cieľ zvýšenie ekonomickej efektivity prevádzky verejnej osobnej dopravy,
jednotný tarifný systém, jednotnú sústavu cestovných dokladov, jednotný informačný systém
a predajný systém cestovných dokladov



realizovať prestupné body verejnej dopravy a individuálnej automobilovej dopravy (IAD)
vrátane budovania záchytných parkovísk (park & ride), parkovísk bike & ride a podpory kiss &
ride



vytvorenie podmienok na to, aby líniová (radiálna) dopravná obslužnosť bola zabezpečovaná
železničnou dopravou a autobusová doprava zabezpečovala nadväznú prepravu k
prestupným uzlom (tzv. tangenciálne väzby)

Regionálna úroveň plánovania
(Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020, 2013. str. 19 - 20)
Samosprávne kraje vychádzajú pri organizovaní verejnej osobnej dopravy z Plánov
hospodárskeho a sociálneho rozvoja a z územných plánov, a ak sú spracované, aj z Plánov dopravnej
obslužnosti a Územných generelov dopravy.
Mestá organizujú mestskú hromadnú dopravu ako aj mobilitu nemotorovými dopravnými
módmi a vychádzajú pritom z územných plánov, Dopravných plánov alebo Generelov dopravy a tiež z
Plánov dopravnej obslužnosti, projektov organizácie dopravy a prípadne aj Plánov nemotorovej
dopravy.
Bratislavský samosprávny kraj
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Spracované strategické dokumenty:


Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2014 – 2020



Územný plán regiónu – Bratislavský samosprávny kraj 2013



Územný generel dopravy



Koncepcia Bratislavskej integrovanej dopravy (2007)



Plán dopravnej obslužnosti BSK (2007)

Bratislava
Spracované strategické dokumenty:


Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2010 – 2020



Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení zmien a doplnkov



Územný generel automobilovej dopravy a komunikačnej siete hl. m. SR Bratislavy (1997)



Koncepcia Bratislavskej integrovanej dopravy (2007)



Koncepcia rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013 – 2025; časť:
Rozvoj a modernizácia technickej infraštruktúry dopravnej siete električkových a
trolejbusových tratí (2013)



Hlavné výstupy strategického plánu mesta vo vzťahu k mestskej hromadnej doprave



Hlavné ciele a opatrenia dopravnej politiky vo vzťahu v k verejnej osobnej doprave



Schválená dopravná politika parkovania so schválením použitia na podporu verejnej osobnej
dopravy

Nitriansky samosprávny kraj
Spracované strategické dokumenty:
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Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja NSK 2012 – 2018



Územný plán regiónu – Nitriansky samosprávny kraj 2012



Územný generel dopravy (2008)



Plán dopravnej obslužnosti NSK (2008)



Štúdia rozmiestnenia cyklotrás (I. etapa)

Nitra
Spracované strategické dokumenty:


Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2005 – 2008, s výhľadom do roku 2013



Územný plán mesta Nitra v znení zmien a doplnkov



Generel dopravy (2007)



Plán dopravnej obslužnosti (2009)

Trnavský samosprávny kraj
Spracované strategické dokumenty:


Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2009 – 2015



Územný plán veľkého územného celku Trnavský kraj v znení zmien a doplnkov



Územný generel dopravy



Plán dopravnej obslužnosti



Projekty dopravnej obslužnosti

Trenčiansky samosprávny kraj
Spracované strategické dokumenty:
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Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2007 – 2013



Územný plán veľkého územného celku Trenčiansky kraj v znení zmien a doplnkov



Plán dopravnej obslužnosti TSK (zo dňa 08.12.2008)

Žilinský samosprávny kraj
Spracované strategické dokumenty:


Územný plán veľkého územného celku Žilinský kraj v znení zmien a doplnkov



Plán dopravnej obslužnosti – 2008



Urbanistická štúdia Slovensko-českého prihraničného územia



Územný generel cestovného ruchu Žilinského kraja



Stratégia systémovej spolupráce medzi Žilinským samosprávnym krajom a Moravskosliezskym krajom



Stratégia systémovej spolupráce medzi Žilinským samosprávnym krajom a Sliezskym



vojvodstvom



Princípy harmonizácie a integrácie dopravnej obslužnosti v ŽSK so zameraním na nákladovosť
zúčastnených druhov dopravy



Prognóza vývoja prímestskej autobusovej dopravy



Územný generel dopravy a Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému
v ŽSK.

Žilina
Spracované strategické dokumenty:


Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina 2008 – 2013



Územný plán mesta Žilina v znení zmien a doplnkov



Strategický plán rozvoja mesta Žilina



Plán mobility
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Plán dopravnej obslužnosti Územný generel dopravy, pracuje sa na aktualizácii Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja na obdobie 2014 – 2020.

Banskobystrický samosprávny kraj
Spracované strategické dokumenty:
Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja BBSK 2007 – 2013
Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj v znení zmien a doplnkov
Plán dopravnej obslužnosti BBSK

Banská Bystrica
Spracované strategické dokumenty:
Program sociálneho a hospodárskeho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2007 – 2013
Územný plán aglomerácie Banská Bystrica v znení zmien a doplnkov
Územný generel dopravy mesta Banská Bystrica
Generel nemotorovej dopravy mesta Banská Bystrica
Plán dopravnej obslužnosti mesta Banská Bystrica
Spracováva sa Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2014 – 2020.

Košický samosprávny kraj
Spracované strategické dokumenty:
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Územný plán veľkého územného celku Košický kraj v znení zmien a doplnkov



Regionálny plán dopravnej obslužnosti Košického kraja - spracovaný ako pilotná štúdia MDPT
SR združením PRODOS (VÚD, a.s., Žilinská univerzita v Žiline, Chaps, s.r.o.) (2007)

Ďalšie spracované dokumenty:


Inštitucionalizácia integrovaného dopravného systému verejnej osobnej dopravy Košického
kraja (2007)



Technicko-ekonomická štúdia, ktorá posudzuje realizovateľnosť dopravných stavieb
budovaných pre IDS (2011)



Koncepcia budovania prestupných terminálov IDS - v štádiu spracovania



Územný generel dopravy.

Košice
Spracované strategické dokumenty:


Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice 2009 – 2015



Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice v znení zmien a doplnkov



Generálny dopravný plán sídelného útvaru Košice (1982)



Plán dopravnej obslužnosti (zobraný na vedomie vedením mesta, 2008)



Plán a metodika riadenia projektu Integrovaný dopravný systém mesta Košice (2008)

Prešovský samosprávny kraj
Spracované strategické dokumenty:
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Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja 2008 – 2015



Územný plán veľkého územného celku Prešovský kraj v znení zmien a doplnkov

Prešov
Spracované strategické dokumenty:


Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prešov 2008 – 2013



Územný plán mesta Prešov v znení zmien a doplnkov



Akčný plán cyklistickej dopravy

Ďalšie spracované dokumenty:


Projekt nízkonákladových opatrení v cyklistickej doprave na území mesta



Projekt „Cykloželeznička Prešov – Zlatá baňa“



Projekt plynofikácie autobusov verejnej dopravy (2009)



Projekt nákupu duobusov (2009)



Generel cyklistickej dopravy mesta Prešov



Štúdia statickej cyklistickej dopravy v meste Prešov

Vízie, ciele a priority
(Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020, 2013. str. 224 - 226)
Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy je formulovaná prostredníctvom
vízií pre organizáciu, prevádzku a infraštruktúru verejnej dopravy a nemotorovej dopravy,
nadväzujúcich strategických cieľov, priorít realizácie strategických cieľov a opatrení na naplnenie
strategických cieľov. Vízie, ciele, priority a opatrenia vychádzajú zo záverov situačnej analýzy,
položiek SWOT analýz a ich zhrnutia do formy definície hlavných problémov.
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Na naplnenie cieľov a ich priorít boli definované opatrenia ako aktivity vedúce k využitiu
príležitostí a eliminácii hrozieb zistených v analýze verejnej dopravy. Každý projekt stratégie vychádza
z konkrétnej priority a jej opatrení.

Vízie stratégie
S ohľadom na dopravné politiky a aktuálny stav v oblasti verejnej dopravy, ktorej hlavné
problémy a z toho vyplývajúce potreby sú zhrnuté v kapitole , sú vízie tohto dopravného podsektora
definované ako:
Vízia pre organizáciu verejnej osobnej dopravy
Vízia VD1: Udržateľná regionálna a mestská mobilita s vyšším podielom verejnej osobnej
dopravy a nemotorovej dopravy na deľbe prepravnej práce oproti súčasnosti.

Vízia pre prevádzku verejnej osobnej dopravy
Vízia VD2: Dostupná, spoľahlivá, konkurencieschopná a používateľsky jednoduchá verejná
osobná doprava a dostatočné informácie o nej.
Vízia pre infraštruktúru verejnej osobnej dopravy
Vízia VD3: Infraštruktúra umožňujúca prevádzku kvalitnej integrovanej verejnej osobnej
dopravy a nemotorovej dopravy.
Realizácia vízií VD1, VD2 a VD3 bude uskutočnená prostredníctvom napĺňania čiastkových
špecifických cieľov, ku ktorým patria nasledujúce:

Ciele a priority
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Realizácia vízií sa bude uskutočňovať prostredníctvom opatrení zaradených do systému
strategických cieľov a ich priorít navrhnutých v organizačnej, prevádzkovej a infraštruktúrnej rovine.
Následne sú pre každú prioritu navrhnuté opatrenia, ktoré predstavujú činnosti, ktoré je potrebné
vykonať pre dosiahnutie cieľov a ich priorít.



Strategický cieľ 1: Zabezpečenie kvalitnej legislatívy, technických noriem a
strategických dokumentov na podporu verejnej osobnej dopravy a nemotorovej
dopravy - strategický cieľ

je zameraný na organizačné aspekty spočívajúce v

zabezpečení kvalitnej legislatívy, technických noriem a strategických dokumentov na
podporu verejnej osobnej dopravy a nemotorovej dopravy, zabezpečenie
primeraných rozpočtových zdrojov na prevádzku a infraštruktúru verejnej osobnej
dopravy a nemotorovej dopravy, zabezpečenie efektívnej organizácie a integrácie
verejnej osobnej dopravy tak, aby si jednotlivé módy dopravy nekonkurovali, ale sa
navzájom dopĺňali.


Strategický cieľ 2: Zabezpečenie atraktívnej ponuky vrátane kvalitných a dostupných
dopravných informácií - strategický cieľ 2 je zameraný na prevádzkové aspekty
spočívajúce vo zvýšení alebo udržaní počtu prepravených osôb verejnou osobnou
dopravou a poskytovanie kvalitných a dostupných dopravných informácií.



Strategický cieľ 3: Zvýšenie kvality vozidlového parku verejnej dopravy a
infraštruktúry verejnej a nemotorovej dopravy - strategický cieľ 3 je zameraný na
infraštruktúrne

aspekty

spočívajúce

vo

zvýšení

ekologickosti,

energetickej

efektívnosti a prístupnosti vozidiel verejnej osobnej dopravy, zabezpečenie kvalitnej
infraštruktúry verejnej osobnej dopravy, dostupnej a kvalitnej infraštruktúre
nemotorovej dopravy.
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Uľahčovanie mobility pracovnej sily prostredníctvom služieb Európskeho orgánu práce (ELA)
Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk/ulahcovat-obcanom-mobilitu-by-mal-europsky-organ-prace-ela
Približne 17 miliónov občanov Európskej únie v súčasnosti žije alebo pracuje v inom
členskom štáte – dvojnásobne viac než pred desiatimi rokmi. EÚ vytvorila rozsiahly súbor právnych
predpisov, ktoré regulujú rôzne aspekty mobility vrátane vysielania pracovníkov a koordinácie
sociálneho zabezpečenia. Komisia v marci 2018 preto v snahe riešiť tieto otázky navrhla zriadiť
Európsky orgán práce (ELA).
Európsky orgán práce bude jednotlivcom, podnikom a vnútroštátnym správnym orgánom
pomáhať v tom, aby čo najviac vyťažili z príležitostí, ktoré prináša voľný pohyb pracovníkov a bude
zabezpečovať

spravodlivú

mobilitu

pracovnej

sily.

V prvom rade bude orgán poskytovať občanom a podnikom informácie o možnostiach zamestnania,
stáží, schém mobility, náboru a odbornej prípravy, ako aj poradenstvo týkajúce sa práv a povinností
súvisiacich so životom, s prácou a/alebo pôsobením v inom členskom štáte EÚ. Zodpovednosťou
orgánu práce bude podporovať Európsku sieť služieb zamestnanosti (EURES), pričom preberie a
zintenzívni aktivity európskej platformy na posilnenie spolupráce pri riešení problému
nedeklarovanej práce.
Nevytvorí žiadne nové kompetencie na úrovni Európskej únie a členské štáty zostanú plne
zodpovedné za presadzovanie pravidiel v oblasti práce a sociálneho zabezpečenia. Pridaná hodnota
orgánu spočíva v skutočnosti, že uľahčí spoluprácu medzi členskými štátmi, zjednoduší existujúce
štruktúry a bude poskytovať operačnú podporu. Cieľom je zabezpečiť efektívnejšie presadzovanie
pravidiel v prospech občanov, podnikov a rovnako aj vnútroštátnych orgánov.
Toto zjednodušenie prinesie aj finančné výhody, pretože racionalizácia existujúcich orgánov
na úrovni EÚ umožní úspory. Navyše členské štáty s podporou orgánu práce budú môcť vymáhať
príspevky na sociálne zabezpečenie efektívnejšie a v plnej miere, na rozdiel od súčasnej situácie. V
neposlednom rade technická a logistická podpora, ktorú orgán bude poskytovať členským štátom,
povedie k zníženiu ich zaťaženia. Z tohto hľadiska sa očakáva, že finančné výhody budú kompenzovať
veľkú časť operačných nákladov orgánu. Odhaduje sa, že jeho ročný rozpočet sa bude pohybovať na
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úrovni 50 miliónov eur. Bude mať približne 140 zamestnancov, z toho 60 expertov, ktorých vyšlú
členské štáty a ktorí budú zastávať aj úlohu národných styčných úradníkov.
Ako sa zriadením Európskeho orgánu práce zjednoduší súčasná štruktúra orgánov EÚ v
oblasti mobility pracovnej sily?
Zriadením Európskeho orgánu práce sa súčasná inštitucionálna organizácia v oblasti mobility
pracovnej sily a koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia zjednoduší, pretože dôjde k združeniu
operatívnych úloh, ktoré dnes vykonáva niekoľko orgánov EÚ, do trvalej štruktúry. Tá sa tak stane
solídnejším základom pre spoluprácu a spoločné vyšetrovacie činnosti.
Do orgánu práce sa začlenia štyri existujúce orgány EÚ: Technický výbor pre voľný pohyb
pracovníkov, Výbor odborníkov pre vysielanie pracovníkov, európska platforma na posilnenie
spolupráce pri riešení problému nedeklarovanej práce, koordinačný úrad siete EURES.
Európsky orgán práce sa zriadi ako nová decentralizovaná agentúra EÚ a po ukončení
legislatívneho procesu EÚ by mal začať fungovať v roku 2019 a do roku 2023 by mal dosiahnuť plnú
kapacitu. Slovensko sa bude uchádzať o získanie sídla Európskeho orgánu práce (ELA). Záujem
prejavujú aj Cyprus, Chorvátsko, Lotyšsko a Rumunsko.

Lacné bývanie a mobilita pracovnej sily
Zdroj: https://hnonline.sk/expert/26659-lacne-byvanie-a-mobilita-pracovnej-sily
Na Slovensku sa postupne zvyšuje podiel aktívnych účastníkov trhu práce, ktorí priebežne
vyhľadávajú možnosti ďalšieho rastu a uplatnenia. Aktívne sledujú ponuky vo svojom odbore,
využívajú dlhodobé kariérové plány, od ktorých odvádzajú potrebné kroky v kariérovom raste,
zabezpečujú si ďalšie vzdelávanie a sledujú novinky vo svojom odbore.
Ruka v ruke s tým sa zvyšuje podiel ďalšieho vzdelávania financovaného z vlastných zdrojov.
Konštatuje sa to v Správe o stave podnikateľského prostredia 2003, ktorú prezentovala Podnikateľská
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aliancia Slovenska.

Základnou požiadavkou na uplatnenie v poznatkovo založených odboroch sa stáva schopnosť
komunikovať aspoň v jednom svetovom jazyku (prioritou je angličtina), práca so základným balíkom
kancelárskeho softvéru a zvládnutie minimálnych manažérskych a organizačných zručností.
Tieto charakteristiky odporúča správa podporovať aj vo vekovej skupine nad 40 rokov,
pretože práve v nej podľa aktuálnych prieskumov klesá počet ľudí, ktorí sa ďalej vzdelávajú.

Na rozvoj trhu práce na Slovensku je podľa autorov správy nevyhnutné zaviesť efektívnu
politiku podpory mobility obyvateľstva. Okrem fixného jednorazového finančného príspevku z
verejného rozpočtu by sa podpora mala zamerať aj na rozvoj trhu s nehnuteľnosťami. Rast mobility v
blízkosti regionálnych centier a technologických parkov môže okrem verejnej výstavby pozitívne
ovplyvniť sériová (radová) výstavba malých rodinných domov na tzv. mikropozemkoch.
Toto riešenie je prioritne určené predovšetkým pre rodiny, ktorých príslušníci sú ochotní
častejšie meniť bydlisko a sťahovať sa za zamestnaním. Zreálniť takúto myšlienku by mohol pomôcť
systém kombinovaného financovania (financie z verejného rozpočtu, príspevok od zamestnávateľa,
hypotekárny úver), nižšie náklady z hľadiska jednoduchosti výstavby, spoločná infraštruktúra a nižšia
cena pozemku v akceptovateľnej vzdialenosti dochádzania do zamestnania. Na pracovnú mobilitu
priamo vplýva aj rozvoj infraštruktúry. Vybudovaná infraštruktúra podmieňuje prílev investícií do
regiónu a zároveň zvyšuje dostupnosť regiónu z hľadiska dochádzania do zamestnania a zlepšuje jeho
prepojenie

s

okolím.

Slováci sú podľa zistení čoraz ochotnejší zmeniť prácu. V závislosti od dĺžky obdobia, v ktorom
pôsobia na súčasnej pracovnej pozícii, sami plánujú odchod do inej oblasti alebo za lepšou ponukou.
Trend, ktorý možno označiť slovami "určitý počet rokov a dosť", sa postupne stáva bežnou súčasťou
pracovnej kariéry. Dĺžka zotrvania v jednom zamestnaní závisí od špecifík práce. Ak je práca
dynamická s častou zmenou typov úloh, zamestnanci zostávajú u jedného zamestnávateľa dlhšie. V
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rámci kariérového manažmentu môže odchod pracovníka oddialiť ponuka na zmenu pracovného
zaradenia,

ktorú

možno

chápať

ako

ekvivalent

zmeny

zamestnania.

V súčasnosti na Slovensku, ako dodáva správa, chýbajú funkčné pracovné štandardy pre
jednotlivé pracovné oblasti a pozície. Najhoršie sú na tom pracovné štandardy v oblastiach, v ktorých
sa pracuje prevažne s poznatkami. Štandardy, v závislosti od odboru, definujú požadované kritériá na
jednotlivé pracovné pozície. Sú potrebné aj na zavedenie transparentného a merateľného systému
vzdelávania.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vypracovalo opatrenia pre pracovnú
mobilitu cudzincov
Zdroj: https://ekonomika.sme.sk/c/20928021/ministerstvo-prace-vypracovalo-opatrenia-napracovnu-mobilitu-cudzincov.html
Ministerstvo práce už vypracovalo Návrh stratégie pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej
republike. Zadefinovalo viaceré opatrenia, ktoré sú zamerané na riešenie nedostatku pracovnej sily v
krajine v niektorých odvetviach, pričom na ich zavádzaní sa majú podieľať viaceré ministerstvá.
"Cieľom je prijatie dočasných, mimoriadnych opatrení na riešenie aktuálneho nedostatku
kvalifikovanej pracovnej sily na slovenskom trhu práce, s výhľadom neskoršieho zváženia nutnosti
ponechania prijatých mimoriadnych opatrení, vzhľadom k aktuálnym potrebám trhu práce, resp.
aktuálneho počtu cudzincov na Slovensku," uviedlo ministerstvo práce.

V priebehu nasledujúcich 30 rokov klesne počet ľudí schopných pracovať priemerne o 5,5
percenta. Medzinárodný menový fond radi opatrné prijímanie cudzincov. Európska populácia totiž
prirýchlo starne. Tento problém sa týka aj Slovenska. Aj keď je nezamestnanosť nízka, pracovníci
u nás stále chýbajú.
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Okrem zlej demografie vidia odborníci problém aj v štruktúre absolventov, ktorá vôbec
nekorešponduje s dopytom na trhu práce. Firmy pociťujú dosť aj nekvalifikovaných pracovníkov,
personalisti narazili na dno svojich možností a vidia ako dočasné riešenie zamestnávanie pracovnej
sily zo zahraničia. Zamestnávanie cudzincov je dočasné riešenie, dlhodobým by bola reforma nášho
školstva. Podľa odhadov je na Slovensku voľných až stotisíc pracovných miest. Veľká časť z nich je pre
nevyhovujúcu štruktúru neobsadená a pre nízku mobilitu pracovnej sily neobsaditeľná z domácich
zdrojov.
Od prvého mája 2018 preto začala platiť zmena, ktorá umožní ľahšie zamestnávať cudzincov.
Zjednodušujú sa podmienky na zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných
profesiách, kde je preukázaný nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a iba v okresoch s priemernou
mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako päť percent. (Zemko, 2018, str. 3)

Potrebné budú zmeny legislatívy
Niektoré krátkodobé mimoriadne opatrenia si vyžadujú zmenu legislatívy. Napríklad má byť
štvrťročne, nie ročne, aktualizovaný zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily.
Zaviesť sa má povinnosť nahlásenia voľného pracovného miesta na úrad práce, prípadný
centrálny portál pracovných miest by totiž umožňoval pružnejšie reagovať na potrebu obsadenia
daného miesta.

Firmy by taktiež mali mestám a obciam poskytovať informácie o mieste ubytovania
zamestnancov z tretích krajín, upraviť sa majú podmienky predkladania dokladov o dosiahnutom
vzdelaní, pričom by sa pri tomto úkone mala znížiť administratívna záťaž.
Túto povinnosť by mali mať len regulované povolania napríklad v oblasti zdravotníctva,
školstva.
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Podľa súčasnej legislatívy sa pri rozhodovaní o udeľovaní prechodného pobytu na účel
zamestnania posudzuje obdobie dva roky spätne, avšak pri sezónnom zamestnaní až päť rokov.
Cieľom je preto zjednotenie dĺžky preverovaného obdobia na päť rokov.
Agentúram dočasného zamestnávania by sa mohlo umožniť dočasne prideľovať štátnych
príslušníkov tretích krajín na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi, ak ide o výkon
zamestnania s nedostatkom pracovnej sily.
Počet takýchto zamestnancov by však nesmel prekročiť 30 % z celkového počtu
zamestnancov vo firme.

Ďalšie zmeny
Odstrániť sa majú aj niektoré duplicity pri informačných povinnostiach zamestnávateľa pri
zamestnávaní cudzincov.
Zrušiť sa má povinnosť cudzinca priložiť k žiadosti o udelenie pobytu zabezpečenie
ubytovania v prípade, ak bude zamestnaný v cestnej hromadnej doprave.
Prehodnotiť sa má aj počet predkladaných podporných dokladov k žiadosti o udelenie
prechodného pobytu, ak sa chce cudzinec na Slovensku zamestnať.
Lehota na posúdenie žiadosti o udelenie prechodného pobytu sa má pritom skrátiť z 90 dní
na 30 dní pre zamestnancov technologických centier. Skrátiť sa majú aj niektoré lehoty pri sezónnom
zamestnávaní.

Niekoľko ďalších opatrení si nevyžaduje zmenu právnych predpisov. Vypracovať sa má
napríklad jednotná metodika postupu pri identifikovaní zamestnaní s nedostatkom ľudí, personálne
sa majú posilniť i konzulárne úseky na zastupiteľských úradoch.
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Špecifické problémy majú regióny, v ktorých je výrazné zastúpenie ľudí zo sociálne
znevýhodnených komunít. Je potom na zamestnávateľovi, či pracovnú silu dovezie, alebo načrie do
segregovaných, sociálne vylúčených oblastí. Múdrejší zamestnávateľ si však povie, že radšej investuje
do potenciálu napr. rómskych zamestnancov a akútny nedostatok pracovníkov tak vyrieši investíciou
do školenia domácej pracovnej sily, ako jej dovozom zo zahraničia. (Lauková, 2019, str. 11)

Dlhodobé ciele stratégie
Ministerstvo v stratégii počíta aj s dlhodobými cieľmi. Za prioritné oblasti označilo udržateľný
ekonomický rast a zlepšovanie kvality života, nové technológie a zmeny na trhu práce, demografický
vývoj, starnutie obyvateľstva a systém sociálneho a dôchodkového zabezpečenia.
Ďalšími prioritami sú nelegálna práca a integrácia na lokálnej úrovni. V rámci týchto priorít
stratégia hovorí o tom, že by sa mal zvážiť systém príchodu pracovnej sily na základe národných víz
udeľovaných na obdobie jedného roka, na základe ktorých by mohli ľudia z tretích krajín okamžite
začať pracovať.
Podľa ministerstva je potrebné aj komplexné riešenie elektronizácie niektorých postupov
prostredníctvom nového a moderného informačného systému.
Zefektívniť sa má aj integrácia cudzinca, ktorého pracovná špecializácia bola identifikovaná
ako vysoko nedostatková profesia na trhu práce, podľa osobitného režimu. Do legislatívy by sa mala
tiež zaviesť definícia pojmu sociálny dumping.

Prijať sa majú i opatrenia súvisiace s riešením sociálneho a dôchodkového poistenia
cudzincov s prechodným pobytom, ktorí v súčasnosti napríklad nemajú možnosť čerpať poistenie v
nezamestnanosti.
Príchod automobilky Jaguar do Nitry je pre Nitriansky región určite významný. Príchod
významného investora sa však

neprejavuje len na vyššej životnej úrovni, ale i na cenách
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nehnuteľností, pričom v decembri 2018 stál štvorcový meter nehnuteľnosti priemerne 810 EUR
a v čase oznámenia zámeru stavby automobilky Jaguar v roku 2015 to bolo iba 556 EUR. Trh tak
reaguje na príchod tisícok ľudí do mesta (Révészová, 2018, str. 1 a 3).
Predpoklad je, že ceny nehnuteľností stúpli z dôvodu šoku v dopyte po bývaní, nakoľko nový
závod prináša stovky pracovných miest, ktoré nie je možné pokryť len lokálnou pracovnou silou.
Realitní makléri sa stretávajú nielen so slovenskými záujemcami o bývanie, ale aj s klientmi zo
zahraničia, najmä zo Srbska, ktorí majú záujem sa v meste usadiť a kupujú si byt. Aj v roku 2019
pretrváva veľký záujem o jednoizbové byty, najmä pre ľudí z blízkych priemyselných parkov.
(Púpavová, 2019, str. 3)
Viac k danej téme - Votrubová, 2018, str. 5

Ministerstvo dopravy chce v novele podporiť mobilitu pracovnej sily
https://www.teraz.sk/ekonomika/stavebnictvo-mdv-chce-v-novele-podpori/373391-clanok.html

Novelu zákona, ktorá bude slúžiť podpore mobility pracovnej sily zavedením nového účelu
výstavby - ubytovacieho domu, pripravuje Štátny fond rozvoja bývania s Ministerstvom doprava a
výstavby (MDV) SR. TASR o tom informoval fond v rámci plánov na rok 2019. Uvedený pojem bude
definovaný v pripravovanej novele.

Návrh rezortu je v procese prípravy a je po vnútrorezortnom pripomienkovom konaní. "V súčasnosti
prebieha zapracovávanie pripomienok a rokovania k uplatneným pripomienkam, preto je v tejto fáze
predčasné hovoriť o možnostiach čerpania, výške príspevku a podobne," uviedla hovorkyňa MDV SR
Karolína Ducká.
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V súvislosti s fyzickými osobami - občanmi je v parlamente predložený poslanecký návrh
novely zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktorý sa bude týkať poskytovania výhodných
mladomanželských pôžičiek v oblasti bývania. Novela by mala nadobudnúť účinnosť v druhej polovici
roka 2019, uviedol ďalej štátny fond.

Prioritami fondu sú aj obnova bytových budov formou dlhodobých úverov a podpora
výstavby alebo kúpy nájomných bytov pre širokú skupinu občanov, ako aj pre sociálne slabšie skupiny
obyvateľstva a stimulácia podnikateľského prostredia stavať nájomné byty.
Situácia s nájomnými bytmi je v súčasnosti na Slovensku alarmujúca. Ceny nájmov naprieč
celou Európou v posledných rokoch dosahujú historické maximá. Problém je alarmujúci a ohrozuje
najmä mladých ľudí. Medzi príčiny patrí aj migrácia do metropol jednotlivých krajín. Nájomné bývanie
vo všeobecnosti nie je drahé. Drahé je nájomné bývanie pre mladých ľudí. Zvyšovaním veku sa
zamestnancom zvyšujú mzdy a príjmy, takže ľahšie dokážu zaplatiť rastúce ceny nájmu. Mladí ľudia
vysoké príjmy nemajú. Riešením je tzv. sociálne bývanie, s regulovaným nájmom, čo znižuje náklady
na bývanie. (Púpavová, 2019, str. 11)
Budovanie SMART regiónov na Slovensku
Zdroj: https://www.itapa.sk/data/att/4850.pdf
V rámci operačného programu Efektívna verejná správa pripravuje Ministerstvo vnútra SR
výzvu na smart regióny, v rámci ktorej plánuje najprv podporiť vyššie územné celky a následne
pripraví výzvu pre mestá, obce a mikroregióny.

Cieľom výzvy je prispieť k transformácii slovenských regiónov na moderné európske regióny,
ktoré poznajú svoje potreby, vnímajú svetové trendy, implementujú SMART politiky a riešenia,
fungujú efektívne a orientujú sa na potreby a problémy občanov.
Priority výzvy pre regióny:
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smart koncepcia & smart implementácia - Analýza, plánovanie, tvorba koncepcie, aktualizácia
stratégií, podpora implementácie, zapojenie miest a obcí.



organizačná a procesná optimalizácia - analýza a nastavenie organizačného a procesného
fungovania vyšších územných celkov. Podpora pri obnove a zavádzaní systémov manažérstva
kvality a lepšia kontrolná činnosť.

Akčný plán transformácie hornej Nitry
Na Slovensku sú okrem najmenej rozvinutých okresov identifikované aj regióny, ktoré s určitých
dôvodov musia zvládnuť transformáciu v nich dominantnom odvetví hospodárstva na iné odvetvie.
Necelého pol roka po tom, ako minister hospodárstva ohlásil koniec dotáciám na výrobu
elektriny z uhlia, sa budú môcť obyvatelia Handlovej, Novák či Prievidze zapojiť do diskusie
o ekonomickej budúcnosti regiónu po zatvorení baní. Projekty majú priniesť zamestnanie s vyššou
pridanou hodnotou – napr. riešenia z energetiky a strojárstva. cieľom je, vytvoriť prostredie
zaujímavé aj pre zahraničných investorov. Regionálny pracovný trh by si mal s útlmom ťažby uhlia
poradiť. Veľká časť zamestnancov sa totiž blíži k dôchodkovému veku, zatváranie baní tak
zamestnanosťou výrazne nezamáva. Naopak, zamestnávatelia uvádzajú skôr nedostatok pracovníkov
a ak nedôjde k novej ekonomickej kríze, je vysoko pravdepodobné, že trh práce bude schopný
vyrovnať dôsledky uzavretia bane. (Lauková, 2019, str. 2)
Pripravovaný akčný plán transformácie hornej Nitry dostane podobu vládnej stratégie.
Súčasťou transformácie má byť vybudovanie cesty R2, železnice, prepojenie Prievidze a Trenčína, ale
aj Prievidze s Nitrou. Cieľom je priniesť do regiónu nové pracovné miesta a nové investície. Podstatná
bude diverzifikácia aktivít, namiesto doterajšieho jednostranného zamerania. Príležitosti sa črtajú
v sektoroch poľnohospodárstva, strojárstva, energetike, či cestovnom ruchu. (Lauková, 2018, str. 5)
Rozvoj infraštruktúry na hornej Nitre je jedným z pilierov akčného plánu transformácie
uhoľného regiónu. Hlavnými témami sú cestovné poriadky, modernizácia železnice a rekonštrukcia
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železničných priecestí. Železničná doprava je kostrou dopravy v Trenčianskom kraji a železnica
potrebuje modernizáciu. A to nielen na koridorových, ale aj na regionálnych tratiach. Je vhodné nájsť
riešenia, ktoré pomôžu regiónu presúvať časť automobilovej dopravy na lacnejšiu a ekologickejšiu
železničnú dopravu.
Do tohto konceptu zapadá aj modernizácia železničného úseku Prievidza – Jelšovce. Doprava
na tejto trase by sa mala skrátiť až o 10 až 15 minút. Tento zámer si vyžiada investíciu vo výške asi 50
miliónov EUR, pričom financovať by sa mala z operačného programu Integrovaná infraštruktúra.
Dôležitá je aj príprava plánu udržateľnej mobility v kraji spoločne s plánom dopravnej
obslužnosti. Analýza výskumného centra EK konštatuje, že región má podpriemernú dostupnosť, čo
sa týka slovenského aj európskeho priemeru. Akčný plán transformácie z dielne vicepremiéra pre
investície a informatizáciu (Raši, 2016, str. 6) preto ráta s výstavbou zhruba 150 kilometrov
rýchlostných ciest za 2,5 miliardy EUR. Oblasť by sa tak okrem posilnenia koľajovej dopravy mala
dočkať aj nového napojenia na diaľnicu. Nosnou časťou má byť železničná doprava a ŽSR sú v prípade
schválenia plánu pripravené oživiť niektoré regionálne trate. (Kubíková, 2019, sr. 4)
Roky zanedbávaný kút Slovenska dostane tiež miliardovú injekciu na cesty, pričom v regióne
hornej Nitry sa má vybudovať 150 kilometrov ciest. Viac - Kubíková, 2019, str. 1 a 3.
Nástroje vedúce k zvýšeniu priestorovej mobility pracovnej sily
Nástroje, resp. návrhy vedúce k zvýšeniu priestorovej mobility pracovnej sily sme pre účely tohto
dokumentu rozdelili do nasledovných kategórií40:

A) Dochádzanie za prácou


vybudovania Integrovaného dopravného systému,

40

Vymenované nástroje na zvýšenie priestorovej mobility pracovnej sily sa, čo do svojich východísk, ale aj
účinkov prelínajú.
157

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk

www.ia.gov.sk



budovania účelových cyklotrás pre podporu pracovnej mobility,



budovania obchvatov a prístupových komunikácií podporujúcich rozvoj podnikania a kvalitu
životného prostredia obyvateľov,



stabilizácia kvalifikovanej pracovnej sily v okrese vrátane potrebnej infraštruktúry pre
mladých ľudí (dostupné bývanie, školy, podnikateľské inkubátory),



zlepšenie nadregionálneho napojenia dopravnej infraštruktúry,



využívanie prihraničnej polohy okresu a posilnenie cezhraničnej mobility za prácou

B) Presťahovanie za prácou


Dobudovanie chýbajúcej občianskej infraštruktúry, ako základného predpokladu na zlepšenie
demografického vývoja a zlepšenia podmienok pre život v okrese,



vytvorenia podmienok pre cenovo dostupné kvalitné bývanie,



rozvoj verejnej infraštruktúry pre podporu mobility v území,



stabilizácia pracovných síl prostredníctvom vytvárania podmienok pre bytovú výstavbu



vypracovanie kritéria, podľa ktorého žiadosti o poskytnutie dotácií na rozvoj bývania
predložené mestami a obcami z najmenej rozvinutých okresov získajú pozitívne hodnotenie
vo výške + XYZ bodov



zohľadňovať žiadosti o úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania z najmenej rozvinutých
okresov tak, aby v prípade poskytnutia úveru bol mestám a obciam pri obstarávaní
nájomných bytov poskytnutý úver s nulovou úrokovou sadzbou



využitie svojpomocnej výstavby bytov ako motivačného nástroja na vstup na trh práce a
stabilizáciu pracovnej sily,



podporu projektov nájomného bývania s využitím kapacít podnikov sociálnej ekonomiky,



zlepšenie dostupnosti a efektívnosti verejnej technickej a sociálnej infraštruktúry.

C) Vidiecke oblasti
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Podpora a rozvoj bývania v obciach je základným nástrojom samosprávy a štátu na
stabilizáciu obyvateľstva a je podporovaná systémovými opatreniami štátu (dotácie,
zvýhodnené úvery), ktoré pozostávajú z podpory obstarávania nájomných bytov bežného
štandardu formou výstavby alebo kúpy a taktiež je podporovaná výstavba, resp. kúpa
prislúchajúcej technickej vybavenosti (vodovod, kanalizácia vrátane ČOV, prístupová
komunikácia vrátane parkovísk).

D) Mestské oblasti a aglomerácie
Hlavným cieľom dopravnej politiky mestských celkov je dosiahnutie stavu, pri ktorom celková
úroveň dopravného procesu bude v súlade s potrebami a rozvojom daného územného celku. Je
zrejmé, že nepôjde o krátkodobý proces, ale o postupné a dlhodobé začleňovanie jednotlivých
druhov dopráv do jednotnej riadiacej architektúry. K splneniu tohto cieľa je potrebné určiť
a vyšpecifikovať správnu stratégiu rozvoja nielen dopravy, ale aj územného členenia mestských
aglomerácií.
Správna koncepcia rozvoja dopravného procesu podporí a ovplyvní spokojnosť obyvateľstva,
ako aj podnikateľskej verejnosti. Dopravné a prepravné nároky zúčastnených zložiek sa zvyšujú
a s tým rastú aj ich požiadavky na kvalitu integrovanej dopravy (ID).
(Dado – Zahradník, 2007, str. 79)

SMART CITIES v kontexte rozvoja inteligentnej dopravy (Zdroj: Hučková – Svoboda, 2017)


„Podľa predpokladov expertov z Európskej únie sa práve mestá stanú v budúcnosti miestami
synergickej infraštruktúry, ktorá bude základom ekonomiky 21. storočia. Naše mestá sa budú
vyvíjať na základe plánov udržateľného rozvoja. Budú mať modernú verejnú dopravu, ktorá
postupne nahradí autá jazdiace na tzv. nečistý pohon, budú ponúkať mladým ľuďom možnosť
študovať profesie budúcnosti a realizovať sa tam, kde sa narodili a budú postupne pretvárať
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priemysel a služby vo svojom okolí tak, aby boli zdravšie a čistejšie,“ povedal primátor Nitry
Jozef Dvonč.


Dopravné zápchy, hluk, prach a ovzdušie znečisťujúcimi plynmi, to je každodenná realita
nášho súčasného života v mestách. Centrá našich miest sa menia, sú plné vozidiel, stojacích či
idúcich. Doprava je priebežne zahusťovaná pribúdajúcimi autami. Pokiaľ sa táto tendencia
nezmení, je otázkou času, kedy intenzita nadobudne obrovské rozmery.



Koncept chytrého mesta prináša zmenu doterajšieho riešenia regulácie dopravy. Tá spočíva v
opustení myšlienok na „mesto prejazdné“, podporujúce výstavbu hlavných komunikácií a
mestských okruhov, ktorých realizácia trvá aj desaťročia a náklady sú vysoké. Zameriava sa na
zmenu nášho myslenia a prístupu k životu s cieľom zvýhodniť cestovanie hromadnou
dopravou, zdieľanými vozidlami, na bicykli či pešo.



Po socialistickom pôste mnohoročného čakania na vysnívaný automobil sa nám po tzv.
„zamatovej revolúcii“ otvorili neskutočné možnosti „západného luxusu.“ Mať svoje vlastné
vozidlo sa stalo štatútom spoločenskej prestíže. Reklamné spoty na nové vozidlá rafinovane
hrajú na struny, medzi ktoré patrí bezpečia celej rodiny, ticho a pokoj, ktoré nastanú po
nasadnutí, opojné pocity môcť pri ovládaní dokonalého stroja, nádej, že všetko, čo chceme,
vďaka autu stihneme a luxusu hocikedy predstihujúcimi mnohé obývacie izby. Presadnúť do
verejnej dopravy, plné ľudí, nepohodlie, hluku a mnohokrát aj zápachu; do auta, ktorý „ide
tak pomaly,“ sa nám preto vôbec nechce. A čo potom nasadnúť na bicykel - žiadna strecha,
žiadna klimatizácia, výfukové splodiny, žiadne airbagy, a teda strach o vlastné bezpečie človek sa desí viac z týchto predstáv, než pri šliapaní do pedálov bicykla. Zrazu sa čakanie na
semaforoch prestane podobať zastavovaniu MHD na zastávkach. Kombinácia pohodlie, ilúzie
slobody a bezpečia vyhráva.



Z uvedeného je zrejmé, že nám nové cesty, či nové poloautomatické automobily tento
problém vyriešiť neumožnia. Musíme zmeniť prostredie miest. Zabezpečiť chodcom voľnosť a
bezpečnosť pohybu v centre mesta, dopriať cyklistom, aby mohli bezpečne a plynulo
došliapať z predmestia až do centra, najlepšie mimo hlavné dopravné prúdy, ktorý je človeku
príjemný. Zabezpečiť pre cestujúcich verejnou dopravou primerané pohodlie za rozumnú
cenu a dopriať vodičom, aby mohli rýchlo nájsť voľné parkovacie státia v centre mesta a
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zaplatiť zaň zodpovedajúcu cenu. Jednoducho vyjadrené: kto zdieľa, či sa sám namáha, ten za
dopravu zaplatí menej alebo dokonca vôbec. A práve k takej zmene je okrem mnohokrát
nevyhnutných urbanistických zásahov, spočívajúcich napríklad vo vymedzení cyklopruhov, či
uzavretie ulíc pre automobily, potreba vhodných nástrojov, technológií v oblasti dopravy,
ktoré sú označované termínom inteligentné dopravné systémy.


Rozvážne nasadenie vhodných technológií pre riešenie problémov s dopravou je spojené so
znalosťou ich technických funkčnosti, možného viacúčelového využitia, potrieb integrácie či
prepojiteľnosti s inými systémami a predovšetkým ich otvorenosti.



Každé technologické riešenia (v oblasti informačných a komunikačných technológií, tzv. IKT)
zahŕňa 4 technické vrstvy: identifikačné (detektory), komunikačné (vhodná komunikačná
sieť), informačné (spracovanie dát) a aplikačné (publikácia informácií v podobe aplikácií
ponúkajúcich rôzne služby). Pre ich použitie nie je vždy potrebná infraštruktúra. Inteligentné
mesto pre tieto účely používa všetky komunikačné prostriedky (t.j. internet, mobilné
telefóny, sociálne siete), ktoré môžu slúžiť zároveň ako senzory, informačné kanály, či
prostriedky pre aplikácie rôznych služieb.



Základným predpokladom fungujúceho inteligentného mesta na technologickej úrovni je
identifikácia, t.j. množina senzorov, ktoré zisťujú javy a stavy rôznych mestských systémov.
Spadajú sem detekčné systémy v oblasti dopravy (dopravy v pohybe, dopravy v pokoji,
verejnej dopravy, cyklistickej dopravy a peších), v oblasti potrubná doprava (rozvody
vodovodnej siete, elektrické siete, plynovody), v oblasti odpadov (detektory naplnenie
kontajnerov), životného prostredia (detektory hluku, emisií a imisií, prachu), kamerové
systémy a ďalšie. Pre oblasť dopravy môžu detektory byť rôzne snímače a kamery, ale aj
samotní ľudia; skrze sledovanie pohybu mobilných prístrojov či príspevkov týkajúcich sa
dopravy na sociálnych sieťach. Chytré plánovanie prirodzene zohľadňuje inštalácii rôznych
senzorov pri každej rekonštrukcii pouličného priestoru.



Dobre navrhnutý inteligentný dopravný systém sa pozná podľa toho, že zefektívňuje
dopravu, jeho prevádzkové náklady sú primerané, zvyšuje bezpečnosť dopravy a poskytuje
cenné a včasné informácie cestujúcim podporujúce voľbu udržateľných dopravných
prostriedkov.
161

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk

www.ia.gov.sk



Dopravný sektor prechádza významnými zmenami, ako v oblasti pohonu (elektrifikácia) a
technológií (inteligentné dopravné systémy, tele matika), tak aj správanie (ekonomika
zdieľanie, zameranie na aktívne cestovanie). Tieto zmeny ovplyvňujú osobnú aj nákladnú
dopravu, obchodné i rekreačné cestovanie. Tieto zmeny môžu byť využité na dosiahnutie
cieľov chytrého mesta, napríklad stimuláciou lokálneho trhu s inováciami, masívnym
nasadením najlepších technológií a rozhodovacím procesom postaveným na dobrej znalosti
miestnej dopravy a dát.



Mestská mobilita má po novom aj svoj integračný rámec – Plán udržateľnej mobility. Mestá v
celej Európe takéto plány obstarávajú, pretože dopady dopravy na rozvoj mesta, zdravie
obyvateľov, ekonomické náklady aj potenciál rozvoja územia sú značné. Kľúčovou otázkou
týchto plánov nie je, kadiaľ by mali ľudia cestovať (to napĺňa generel dopravy), ale čím a
prečo. Zmyslom týchto plánov je zmena správania v doprave tak, aby sa znížil počet
cestujúcich individuálnu automobilovou dopravou a navýšil sa počet cestujúcich trvalo
udržateľnými spôsobmi dopravy. Tento plán je tiež príležitosťou na spoločnú prácu s
aktívnym zapojením občanov, nie je cieľom, aby bol tvorený iba myšlienkovou kapacitou
víťazných projekčných kancelárii ako generel dopravy. Tento plán potrebuje znalosť a názory
miestnych občanov a veľké množstvo relevantných dát, získaných s reálnym meraním. Tie
možno získať nasadením siete senzorov.



Správna regulácia dopravy prináša istý motivačný tlak na spôsob cestovania, ktorý je
väčšinou ovplyvnený niekoľkými faktormi: cenou za individuálnu dopravu (reguláciou
parkovania), lepšími časmi MHD (vďaka novým trasám a vyhradeným jazdným pruhom),
vyšším komfortom MHD (pohodlnejším a v čistejšom prostredí vozidiel), jednoduchosťou a
pridanými službami (informácie v reálnom čase, elektronické odbavenie či platby, wifi
pripojenie, vybavenie zastávok), bezpečné a nadväzujúce siete cyklotrás.



Chytrá mobilita využíva potenciál digitálnych technológií, ktoré vďaka dlhodobej vízii,
koncepčnému rovnakému prístupu ku všetkým druhom dopravy a starostlivá práca s
občanmi prináša skutočnú zmenu v dopravnom správaní občanov i návštevníkov mesta.
Múdra mobilita podnecuje ekonomický rozvoj mesta, jeho atraktivitu a kvalitu života vďaka
ochrane miestnych obyvateľov pred neprimeranou dopravnou záťažou.
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Ako inšpiráciu/príklad sa dá spomenúť Amsterdam, ktorý je vyhláseným mestom pre svoju
skvelú koncepciu regulácie parkovania. Je postavený na jednoduchých transparentných
pravidlách, kde každý občan, vlastník vozidla, platí do spoločného fondu a každý návštevník
atraktívnejších oblastí platí komerčnú cenu. Cieľom koncepcie je zmeniť dopravné správanie,
preto sú významné príjmy z parkovania zhromaždené vo Fonde mobility a následne
investované do alternatívnych spôsobov dopravy, a to je základom pre udržateľnú dopravu v
akomkoľvek meste či obci na svete.



Zvládnutie parkovacej politiky je prvým krokom k šikovnému mestu. Namiesto stavby
parkovacích domov je chytré zaviesť vhodné technológie a jednotné pravidlá pre všetky
vozidlá a všetkých občanov.



Parkovanie hrá dôležitú úlohu pri formulovaní novej podoby mesta, od kultúry „diaľnic“ ku
kultúre „života v uliciach“. Centralizovaná regulácia parkovania prináša pokles závislosti na
dochádzanie osobnými vozidlami a zlepšenie verejného priestoru. Avšak zaviesť
integrovanú parkovaciu stratégiu je náročnou úlohou ako pre mesto, tak aj prípadné pre
súkromných prevádzkovateľov.



Spoločnosť Arriva, ktorá zabezpečuje verejnú dopravu v 14 európskych krajinách vrátane
Slovenska, je podľa slov jej generálneho riaditeľa pripravená mestá a samosprávne kraje
v úsilí o zavádzanie inteligentných riešení podporovať. V súčasnosti patrí k nerealizovateľným
inováciám napríklad aj zdieľanie automobilov v tej podobe, ako funguje napríklad v Kodani.
V štádiu príprav je projekt Bike Sharing – zdieľanie bicyklov v Nitre. Pripravovaná platforma je
na digitálnej báze. Cestujúci sa budú môcť zaregistrovať a na odblokovanie bicyklov použiť
svoje dopravné karty.



Zhrnutie čo by sa malo zrealizovať, aby sme sa posunuli k cieľu inteligentnej dopravy
v našich mestách: Verejná doprava: pilotný projekt na bezkontaktné platby v MHD,
kompletné vybavenie MHD v mestách bezkontaktnými terminálmi pre platenie, rozvoj
systému informovania cestujúcich využívajúcich mestskú hromadnú dopravu, informovanie
v reálnom čase, zástavkové informačné systémy, mobilné aplikácie k MHD, ekologická
hromadná doprava, rozvoj elektromobility pre verejnú dopravu (električková doprava,
elektrobus) ako jediná skutočne čistá forma dopravy v mestách - zníženie emisií,
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modernizácia infraštruktúry. Automobilová doprava: chytré parkovacie systémy - detekcia
voľných parkovacích miest vyhradených pre osoby ZŤP, rozvoj elektromobility - nabíjacia
stanica pre automobily, technológia inteligentných dopravných systémov. Infraštruktúra
pre chodcov a cyklistov: cyklistické chodníky, preprava bicyklov v MHD a vlakoch, rozvoj
bezbariérovosti - dostatočné množstvo miest vyhradených pre invalidov, kočíky a invalidné
vozíky, bezpečné prechody, Bike sharing.


Výzva konceptu inteligentných miest pre budúci vývoj našich metropol: „Robme mesta viac
humánnymi a nie iba viac technologickými!“
Smart City41 je novým prístupom v rozvoji miest a mestských regiónov, ich spravovaní

a plánovaní, ktorý využíva inovácie. Do roku 2013 zahájilo svoju stratégiu Smart City viac ako 140
miest na svete. Na začiatku roka 2014 takúto stratégiu malo 240 európskych miest nad 100 000
obyvateľov a tento rast pokračuje.42 V roku 2017 už aplikujú komplexné riešenia vlastné konceptu
Smart City takmer všetky západoeurópske mestá.
Z prostredia slovenských samospráv možno za posledný rok pozorovať stúpajúci záujem
o oblasť Smart City43, ktorý sa prejavuje realizáciou prvých konkrétnych projektov, a to aj napriek
absencii systémovej podpory Smart City. Aplikovanie prístupu Smart City by výrazne zvýšilo kvalitu
života občanov a zlepšilo podnikateľské prostredie vrátane dosiahnutia výrazných úspor vo verejných
financiách.
Dokument „Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách“ môže vytvoriť základ pre
podporu Smart City projektov v Slovenskej republike. Téma Smart City je potrebné vnímať ako

41

Zdroj: www.mhsr.sk

42

MORA, L. – BOLICI, R.: How to Become a Smart City – Learning from Amsterdam. In: Smart and Sustainable
Planning for Cities and Regions : Results of SSPCR 2015. E-book : Springer, 2017, s. 251-252.
https://books.google.sk/books?id=Wg5wDQAAQBAJ&pg=PA251&lpg=PA251&dq=luca+mora+roberto+bolici&s
ource=bl&ots=wbehSYz44l&sig=KI85Kl09ubLGCGfRO64ZLJ1jMw&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiC3ICCkJ_TAhUBcBoKHbNwDLsQ6AEIJTAD#v=onepage
&q=luca%20mora%20roberto%20bolici&f=false
43

Smart City (angl.) – Inteligentné mesto
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príležitosť a výzvu pre slovenské malé a stredné podniky, ktoré budú môcť svoje inovatívne riešenia
aplikovať v mestách s cieľom zvyšovať kvalitu života obyvateľov. Prijímateľom projektov inovatívnych
riešení je samospráva, hnacím motorom sú predovšetkým malé a stredné podniky, ktoré sú zdrojom
kreatívneho
a inovatívneho potenciálu, avšak za predpokladu, že reflektujú špecifické miestne potreby.
Implementácia

moderných

informačných

a

komunikačných

technológií

je

len

jedným

z akcelerátorov konceptu Smart City. Inovácie, ktoré sú jadrom prístupu k zavádzaniu prvkov Smart
City, nie sú len technického a technologického charakteru. Musí sa s nimi spájať aj množstvo
sociálnych a behaviorálnych aspektov. Inovácie sú v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR, no
ich aplikácia je podmienená spoluprácou s ostatnými inovačnými aktérmi vrátane miestnych
samospráv, ako aj podporou ďalších činností, ktoré sú v gescii ostatných ústredných orgánov štátnej
správy.
Implementácia inovatívnych riešení v mestách predstavuje pre slovenské podniky významnú
podnikateľskú príležitosť a zároveň ponúka cenný zdroj dát, ktoré nielenže napomáhajú ďalšiemu
zdokonaľovaniu produktov, ale môžu byť aj cenným zdrojom pre kvalitnejšie rozhodovanie verejnej
správy. Samosprávy prejavujú záujem predovšetkým o projekty vedúce k energetickej efektívnosti,
skvalitneniu elektronických služieb samospráv, inteligentnej doprave a parkovacích systémov.
Projekty však môžu dosiahnuť potrebnú kvalitu len vtedy, ak vznikajú ako výsledok spolupráce
všetkých relevantných strán. Ministerstvo hospodárstva SR považuje vytváranie partnerstiev na
úrovni mesta a podnikateľských subjektov za kľúčový parameter, ktorý vytvorí základ pre zvýšenie
konkurencieschopnosti slovenských miest.
Predkladaný dokument popisuje kľúčové aspekty témy Smart City s dôrazom na ich
implementáciu v praxi prostredníctvom podnikateľských subjektov, zároveň však prináša praktický
nástroj pre podniky a mestá v podobe nových podporných mechanizmov a prehľadu už realizovaných
príkladov doma i v zahraničí.
Súčasťou dokumentu je prehľad doposiaľ identifikovaných možností financovania Smart City
aktivít na regionálnej, národnej, interregionálnej a medzinárodnej úrovni. Popri pasívnej
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informatívnej úlohe je dokument využiteľný aj na identifikáciu konkrétnych skúseností/problémov
spojených s využívaním daných prostriedkov, ktoré uľahčia formuláciu rozvojových priorít miest.
Vzhľadom na to, že v Slovenskej republike nebolo implementované konkrétne opatrenie
štátnej pomoci ani opatrenie de minimis podporujúce inovatívne projekty v oblasti Smart City,
súčasťou predkladaného dokumentu je aj návrh schémy na podporu zavádzania inovatívnych riešení
v mestách. Ministerstvo hospodárstva SR predstavuje schému, ktorá umožní poskytnúť prostriedky
na vytvorenie prvotného vzťahu mesta a vybraného podniku prostredníctvom konkrétnych štúdií
uskutočniteľnosti a následne prototypového/pilotného odskúšania (tzv. „Proof of Concept“) daného
riešenia na vybranom testovacom území mesta. Krok hľadania alternatívnych zdrojov financovania
považujeme za nevyhnutný vzhľadom na nejasnú situáciu v oblasti zdrojov z Európskych
štrukturálnych a investičných fondov po roku 2020, čo môže mať za následok paralyzovanie celého
systému vývoja a inovácií v SR.
Ministerstvo hospodárstva SR privíta spätnú väzbu od relevantných strán, ktorá umožní
skvalitnenie procesu podpory inovatívnych riešení v slovenských mestách a v konečnom dôsledku sa
pretaví do zvýšenia efektivity fungovania samospráv a následne aj do zlepšenia kvality života
a podnikateľského prostredia. Na základe identifikovaných princípov a trendov a z doterajšej spätnej
väzby od zástupcov súkromného sektora a mestských samospráv, relevantných zástupcov štátnej
správy sme identifikovali súbor odporúčaní pre efektívnejší rozvoj témy Smart City na Slovensku,
ktoré sa týkajú:


jasného určenia koordinátora témy Smart City na národnej úrovni,



zavedenia nového podporného mechanizmu,



vypracovania modelovej koncepcie tzv. hybridného financovania inovačných projektov,



vytvorenia investičnej platformy na podporu Smart City,



sprístupnenia finančne menej náročných, resp. krátkodobejších projektov v rámci verejnosúkromných partnerstiev,



zavedenia inštitútu inovatívneho verejného obstarávania.
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V zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej
správy v znení neskorších predpisov je Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej ako „MH SR“) gestorom
pre stratégiu tvorby a realizácie inovácií, vrátane podpory malého a stredného podnikania.
Inteligentné mestá a regióny (angl. Smart City, Smart Regions) predstavujú novú hospodársku oblasť
v Slovenskej republike - ide o rozvíjajúci sa segment trhu s inovatívnymi riešeniami pre regióny.
Podstatou konceptu Smart City sú práve inovatívne riešenia aplikované v mestách a regiónoch, ktoré
však samé o sebe nie sú cieľom, ale prostriedkom na zvýšenie kvality života v mestách a rovnako
aj zlepšenie podnikateľského prostredia.
Podľa rebríčka „European Innovation Scoreboard 2016,“ ktorý každoročne zostavuje
Európska komisia, je Slovenská republika v európskom meradle dlhodobo označovaná len za
„mierneho inovátora“ a zaostáva za priemerom EÚ.44 Skutočnosť, že trh tvorený Smart City službami
celosvetovo vzrastie z 93,5 miliárd USD v roku 2017 na 225,5 miliárd USD v roku 202545, predikuje, že
problematika Smart City ponúkne malým a stredným podnikom veľké množstvo príležitostí na
rozvíjanie svojich podnikateľských činností.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti, MH SR predkladá dokument, ktorý má byť reakciou na
svetové trendy a zároveň podporí zavádzanie inovatívnych riešení v slovenských mestách, čo môže
napomôcť ich progresívnejšiemu rozvoju. Prostredníctvom konkrétnych podporných mechanizmov
bude stimulovať rozvíjajúci sa segment trhu s riešeniami v uvedenej oblasti, pričom prínos projektov
by mal zahŕňať konkrétny ekonomický, sociálny a technický aspekt.

Smart City predstavuje oblasť, ktorá vo svojej komplexnosti zasahuje do kompetencií
viacerých rezortov. Inovácie, ktoré sú jadrom konceptu Smart City, nie sú len technické

44

https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en

V roku 2016 inovačný index Slovenska mal hodnotu len 0,35, zatiaľ čo priemer EÚ je 0,52.
45

https://www.navigantresearch.com/newsroom/the-global-annual-smart-city-services-market-is-expectedto-exceed-225-billion-by-2026
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a technologické inovácie v kompetencii MH SR, ale predpokladajú celý rad sociálnych behaviorálnych
inovácií a aspektov patriacich do gescie ďalších subjektov verejnej správy vrátane mnohých
ústredných orgánov štátnej správy. Predkladaný dokument nemá ambíciu suplovať činnosť ostatných
zložiek verejnej správy, ktoré im v zmysle platnej legislatívy prináležia. Cieľom dokumentu je zamerať
sa na oblasť, ktorá je MH SR vlastná, t.j. vnímanie konceptu Smart City ako príležitosť a výzvu pre
slovenské malé a stredné podniky. Akcieschopné domáce podniky budú môcť svoje inovatívne
riešenia aplikovať v mestách a obciach, čo v konečnom dôsledku spôsobí, že slovenské firmy sa stanú
konkurencieschopnými a slovenské mestá lepšími miestami pre život.
MH SR vníma prístup k problematike Smart City ako komplementárny k prístupu Ministerstva
dopravy a výstavby SR (ďalej ako „MDV SR“), ktoré sa v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, venuje
problematike mestského rozvoja a pripravuje Koncepciu mestského rozvoja SR. Pripravovaná
koncepcia prístup Smart City považuje za progresívny a nezadržateľný trend a zdôrazňuje ho najmä
v princípe integrovaného rozvoja, ktorý predpokladá uplatňovanie čo najefektívnejších prierezových
riešení.
Predkladaný dokument je v symbióze s činnosťou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície
a informatizáciu, ktorý sa súčasnosti spolupodieľa na návrhu investičnej platformy pre aplikáciu
inovatívnych riešení v slovenských mestách, a zároveň pripravuje pilotnú schému podpory projektov
experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie rozumných miest v Slovenskej republike.
Dokument vznikal v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy, expertmi na urbánnu
tematiku, zástupcami miest a súkromného sektora. Takýto postup potvrdzuje úprimnú snahu MH SR
podložiť prípravu materiálu na diskusiách s partnermi, ale zároveň aj zvýšiť šance na uskutočniteľnosť
jednotlivých návrhov.

Aktuálne trendy a činitele v doméne Smart City
Spoločenský rozvoj je úzko spojený s prechodom od industriálnej ekonomiky k znalostnej
ekonomike. Tento prechod je viditeľný naprieč celým spektrom spoločenského a ekonomického
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života. Vďaka koncentrácii ekonomických, sociálnych a kultúrnych aktivít v mestských oblastiach
predstavujú mestá a regióny hnaciu silu pre inovácie. Mestá sú primárnym miestom vzniku inovácií a
nových technológií, ale zároveň sú zdrojom mnohých výziev, ktorým svet v súčasnosti čelí – od
znečistenia životného prostredia až po sociálne nerovnosti. Sú priestorom, v ktorom sa najvýraznejšie
prejavujú pretrvávajúce spoločenské, hospodárske, či environmentálne problémy, ale taktiež sú
miestom, ktoré ponúka stále nové a efektívnejšie riešenia pre kvalitnejší život ľudí.

Digitalizácia
Digitalizácia sa týka tak procesu premeny rôznych foriem informácií do najefektívnejších a
použiteľných foriem, ako aj integrácie digitálnych technológií do nášho každodenného života.
Digitalizácia je jeden z najpodstatnejších a najviditeľnejších trendov našej doby. Digitalizácia bude
zohrávať kľúčovú úlohu v riešení narastajúcich problémov, ktoré sú spojené s urbanizáciou,
nedostatkom zdrojov a mnohými ďalšími oblasťami. Rozvoj digitalizácie je veľmi dynamický a narúša
tradičné podnikateľské modely, keďže digitálne modely majú globálne pokrytie a nie sú obmedzené
polohou. Digitalizácia však prináša aj nové výzvy ako napríklad kybernetickú bezpečnosť, ktorej musia
mestá čeliť predovšetkým v oblasti ochrany súkromia a citlivej infraštruktúry.
Trendu digitalizácie a informatizácie čelia aj slovenské mestá a obce, ktoré musia svoje služby
od 1. novembra 2016 poskytovať občanom aj elektronicky. V súčasnosti sa k elektronickým službám
samosprávy dostane približne 1,4 milióna občanov.46

Dáta
Centrálne spracovanie dát z rôznych systémov je pre budúci rozvoj miest a regiónov kľúčové.
Za týždeň dnes vytvoríme rovnaké množstvo dát, ako v roku 2002 za celý rok.47.

46

https://www.datalan.sk/15268
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Predpokladá sa, že viac ako dve tretiny všetkých profesionálnych aplikácií bude fungovať na
cloudových technológiách. Aj tento trend vedie k nevyhnutnosti zmeny fungovania našich miest,
najmä pokiaľ ide o zodpovedné rozhodovanie založené na dostupných dátach v reálnom čase.

Internet vecí – Internet of Things
Internet vecí je systémovým prepojením ľudí, procesov a analytických nástrojov do jednej
siete so senzormi, meracími a ďalšími zariadeniami.48 Tento fenomén má potenciál ovplyvniť
fungovanie našej spoločnosti väčšmi ako revolúcia v 90. rokoch, ktorá priniesla používanie internetu.
V súčasnosti je vďaka internetu pripojených viac ako 20 miliárd objektov, ktoré navzájom
komunikujú. Dáta, ktoré z nich vyplývajú, prinášajú so sebou veľké množstvo ekonomických
príležitostí.
Synergia inovácií
Koncept Smart City vystupuje nad rámec jednoduchých digitálnych technológií a iných
technických a technologických inovácií. Je predovšetkým konceptom ich ekonomicky efektívneho
využitia umožňujúcim dosiahnuť oveľa vyššie ekonomické, environmentálne a sociálne benefity,
vrátane pružnej reakcie miest na zmeny technológie predstavujú iba časť kvality „smart“.
Technologické inovácie môžu byť účelne a efektívne využívané v prospech ľudí len ak sú spájané s
ľudskými potrebami a zároveň pochopiteľné, prístupné a jednoducho použiteľné pre rôzne sociálne
skupiny obyvateľstva. Koncept Smart City musí preto v rovnováhe obsahovať tak aspekty
technologické, ako aj sociálne a ekonomické. Inteligentné mesto a mestský región je miesto, v
ktorom sú hlavnými cieľmi kvalita života obyvateľov a kvalita prostredia pre podnikateľov. Inovácie v
rámci konceptu Smart City sú chápané ako nástroj pre zefektívnenie využívania troch základných

47

Inteligentné riešenia pre mestá a obce, Schneider Electric, 2015, s. 5.

48

Smart City časopis: Internet vecí: Dán Barta,02/2015, s. 07
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pilierov rozvoja mesta (zdroje, komunita, ekonomika) v prospech kvality života obyvateľov, kvality
podnikateľského prostredia a spokojnosti návštevníkov.

Spolupráca
Efektívna implementácia projektov inovatívnych riešení predpokladá spoluprácu všetkých
relevantných

strán,

ktoré

jasne

definovali

svoje

úlohy

vrátane

úlohy

koordinátora.

V Slovenskej republike aktuálne neexistuje koordinátor pre podporu Smart City projektov. Dokument
už

v

úvode

spomína

prierezovosť

témy,

ktorá

sťažuje

jednoznačné

určenie

gestora

a tým komplikuje implementáciu projektov inovatívnych riešení v slovenských mestách.
V teoretickej rovine možno konštatovať, že úlohu koordinátorov zohrávajú aktuálne tri ústredné
orgány štátnej správy, t.j. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, MH SR a MDV
SR. Za účelom efektívnejšieho nastavovania politík pre oblasť Smart City by bolo potrebné otázku
gestorstva zodpovedať čo najskôr.
Stredobodom konceptu Smart City musí byť otvorená spolupráca kľúčových subjektov:
•

vedenia konkrétneho mesta a obcí v jeho zázemí,

•

predstaviteľov štátnych a samosprávnych inštitúcií,

•

zástupcov podnikateľských subjektov a ich združení,

•

predstaviteľov univerzitných a vedecko-výskumných inštitúcií,

•

zástupcov záujmových združení

•

zástupcov obyvateľov, návštevníkov

•

zástupcov zahraničných expertov

Tvorba a realizácia projektov Smart City si vyžaduje zapojenie všetkých skupín obyvateľov.
Participatívna správa mesta vyvíja tlak na to, aby boli procesy rozvoja udržateľné aj pri zmene
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vedenia, čo by mal reflektovať program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta v zmysle zákona o
podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008 Z. z. v znení Zákona č.309/2014 Z. z.

Koncept Smart City je primárne zameraný na sídla s väčšou hustotou obyvateľstva
predovšetkým kvôli naliehavosti problémov, ktorým dané mestá čelia, ale môže byť rovnako dobre
aplikovaný aj v malých mestách ako aj v rozsiahlejších územných celkoch (Smart Region.).
Podnikateľské prostredie
Aj keď formálne je nositeľom projektov inovatívnych riešení samospráva, jeho hnacím
motorom sú predovšetkým podniky, napríklad z oblasti energetiky, informatiky a elektrotechniky. Na
jednej strane zavádzanie tohto konceptu predstavuje pre podniky významnú podnikateľskú
príležitosť, na druhej strane ponúka cenný zdroj dát pre ďalšie zdokonaľovanie svojich produktov a
služieb. Projekty Smart City vznikajú ako výsledok partnerstva medzi konkrétnym mestom a
podnikom.
Prostredie priaznivé pre inovácie, ochrana a bezpečnosť, rovnaký prístup k službám s vyššou
pridanou hodnotou, udržateľná mobilita, zeleň, verejné priestory a kvalitné služby - tieto všetky
faktory majú priamy dopad na dosiahnutie vyššej kvality života a podnikateľského prostredia. Smart
City flexibilne reaguje na meniace sa potreby, usiluje sa o využívanie udržateľných zdrojov, ochraňuje
ich a zaručuje k nim rovnaký prístup pre všetkých obyvateľov a návštevníkov. Poskytuje stimuly pre
plné uplatnenie talentu svojich obyvateľov a napomáha komunitnému životu a rozvoju lokálnej
ekonomiky.
Smart City - Definícia a pojmy
V odbornej literatúre sa nachádza niekoľko možných prístupov, ktoré napriek rozdielom
ponúkajú podobnú predstavu o tom, čo Smart City je: mestské oblasti, v ktorých sú informačné a
komunikačné technológie využívané ako nástroj na riešenie zložitých problémov.
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Z pojmu Smart City sa stal trend, ktorému aktuálne čelí aj Slovenská republika. Na Slovensku
svoju vlastnú koncepciu Smart City nedávno predstavilo mesto Kežmarok, mesto Poprad iniciovalo
vznik Slovak Smart City Clustra,49 mesto Nitra predstavilo návrh realizácie zámeru konceptu Smart
City. Podľa informácií MH SR sa 10 slovenských miest chystá vypracovať obdobné zámery v najbližších
mesiacoch. V Českej republike je vnímanie konceptu Smart City intenzívnejšie ako na Slovensku.
Ministerstvo pre miestny rozvoj ČR vypracovalo Metodiku konceptu inteligentných miest,50 ktorá
popisuje 16 komponentov, ktoré poskytujú tvorcom mestských stratégií detailný návod ako sa v tejto
pomerne širokej téme zorientovať. V praktickej rovine už niekoľko českých miest disponuje ucelenou
koncepciou Smart City zahrňujúcou napríklad optimalizáciu mestskej dopravy či úspory energie vďaka
inteligentnému osvetleniu. Takýmito mestami sú napríklad Brno, Písek, Ostrava, Kolín, Plzeň, či
Praha.
Podľa Business Dictionary je Smart City rozvinuté mesto, ktoré vytvára udržateľný
hospodársky rozvoj a kvalitu života tým, že vyniká v niekoľkých kľúčových oblastiach, ktorými sú napr.
ekonomika, doprava a mobilita, životné prostredie, obyvatelia a samospráva. Vynikať v týchto
kľúčových oblastiach je možné tak prostredníctvom silného ľudského kapitálu, sociálneho kapitálu,
alebo infraštruktúry informačných a komunikačných technológií.51
Európska komisia definuje Smart City ako mesto, ktoré využíva tradičné siete a služby
efektívnejšie vďaka nasadeniu digitálnych a telekomunikačných technológií, čo má pozitívny dopad
nielen na obyvateľov, ale aj na podnikanie ako také.52
Z mnohých dostupných variánt prístupov považujeme za inšpiratívny prístup britskej vlády,
ktorý tvrdí, že koncept Smart City je dynamický a zároveň však tvrdí, že žiadna absolútna definícia

49

Viac o Slovak Smart City Cluster v prílohe č.1, s. 42.

50

https://www.mmr.cz/getmedia/b6b19c98-5b08-48bd-bb99-756194f6531d/TB930MMR001_Metodikakonceptu-Inteligentnich-mest-2015.pdf
51

http://www.businessdictionary.com/definition/smart-city.html

52

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/smart-cities
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mesta, ktoré je smart, neexistuje. Koncept je nekonečný a je skôr procesom, či sériou krokov, ktorými
sa mestá stávajú obývateľnejšími a odolnejšími a teda schopnými rýchlejšie reagovať na nové výzvy.53

Pojem Smart City
Tento dokument (Hučková – Svoboda, 2017) vníma Smart City ako nový prístup v rozvoji
miest a mestských regiónov, ich spravovaní a plánovaní, využívajúc technické a technologické
inovácie vrátane informačných a komunikačných technológií. Ide o úsilie zvýšiť kvalitu života a
kvalitu podnikateľského prostredia v mestách a regiónoch, zvýšiť efektivitu ich fungovania, urobiť
ich bezpečnejšími, čistejšími, energeticky úspornejšími a schopnými reagovať na spoločenské,
ekologické či iné výzvy a potreby.
V súčasnosti pre pojem inteligentného mesta, resp. regiónu neexistuje právne záväzná
definícia ani právny rámec upravujúci ich podporu.

Smart City je poháňané efektívnou komunikáciou a kooperáciou viacerých skupín
zúčastnených strán. Tieto skupiny majú rozličné úlohy, nesú rôznu mieru zodpovednosti a môžu
podnecovať rôzne súbory aktivít.
Podpora inteligentných miest a regiónov by mala vychádzať zo vzájomnej spolupráce
zúčastnených strán už od skorého začiatku procesu, ktorý začína formulovaním vízie, priorít,
možností politík a vedie až k definovaniu veľmi konkrétnych opatrení. V prvom rade je nevyhnutné
informovať a motivovať všetky skupiny zúčastnených strán, aby sa pridali k snahám o vytvorenie
konceptu, či stratégie, za účelom účinnejšej kooperácie.
Občianska spoločnosť - aktívni občania môžu iniciovať zmeny, ktoré podporia Smart City
projekty. Čím viac občanov sa zapojí do procesu rozvoja mesta, tým lepšie bude mesto slúžiť
potrebám jeho obyvateľov.
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http://www.rics.org/sk/knowledge/glossary/smart-cities/
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Orgány samosprávy mesta - (primátor, členovia mestských zastupiteľstiev) musia byť hnacou
silou k umožneniu aktivít súvisiacich so Smart City. Bez takéhoto vedenia by bolo takmer nemožné
premeniť “bežné“ slovenské mesto na „smart“. Mestá, ako verejní a transparentní hráči, sa stávajú
prirodzenými otvorenými inovatívnymi platformami. Je dôležité, aby práve oni vnímali a podporovali
vznikajúce inovatívne ekosystémy.

Súkromný podnikateľský sektor vrátane startupov - sú výkonnými aktérmi rozvoja
inteligentného mesta. Podporovateľmi koncepcie inteligentných miest v reálnom živote sú najmä
veľkí aktéri z energetického a IT sektora, ale aj novovznikajúce subjekty a zástupcovia menších firiem.
Je potrebné, aby do formulácie koncepcie, vízií a stratégií boli súkromné spoločnosti zapojené už v
počiatočnej fáze. Startupy sú nemenej dôležité, než ich veľké náprotivky, a preto by ich rozvojové
iniciatívy inteligentných miest nemali obchádzať.

Coworkingové priestory, inkubátory a akcelerátory - tieto typy kreatívnych podnikateľských
centier sú dôležitým podhubím pre inovatívne myšlienky. Startupy, môžu prinášať a testovať
zavádzanie nových produktov.
Vzdelávacie a výskumné inštitúcie – akademický sektor, vzdelávacie a výskumné inštitúcie
zohrávajú pri zavádzaní inovatívnych riešení v mestách nezastupiteľnú úlohu. Zároveň majú potenciál
prispievať k prenosu technológií a vedomostí v rámci partnerstiev podnikateľských subjektov
a samospráv.
Mimovládne organizácie - existuje mnoho mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú
sociálnymi a environmentálnymi témami, alebo ktoré sa zameriavajú na formovanie lepšieho
podnikateľského prostredia.
Medzi ostatnými skupinami zainteresovaných strán sú zastúpené nasledujúce: experti,
konzultanti, expertné a stavovské organizácie alebo organizátori expertných podujatí a veľtrhov.
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Spomedzi orgánov verejnej správy zohrávajú podstatnú úlohu vyššie územné celky, ktoré pripravujú
regionálne inovačné stratégie (RIS) a príslušné ministerstvá.

Princípy podpory inovatívnych riešení v mestách
I.

Podpora inovácií a ich efektívne využitie v mestách za účelom zvýšenia kvality života
a podnikateľského prostredia
Inovácie ako také už dávno nie sú doménou priemyselného a technologického sektora. Verejný
sektor musí byť na jednej strane otvorený k prijímaniu inovatívnych riešení vo všetkých
oblastiach socio-ekonomickej sféry a zároveň musí vytvoriť podmienky motivujúce jednotlivých
aktérov k vytváraniu inovatívnych nápadov a vytvoriť podporné mechanizmy, finančné a
nefinančné, umožňujúce iniciovať potrebné partnerstvá a testovať pilotné riešenia v praxi.

II.

Udržateľnosť riešení
Je nevyhnutné podporovať riešenia, ktoré sú dlhodobo prínosné. Ide predovšetkým
o interoperabilné technológie, ktoré umožnia integráciu ďalších elementov pre vytvorenie Smart
City s novými pracovnými príležitosťami a lepšími verejnými službami.

III.

Zodpovedne definované priority – ucelená vízia a experiment
Za účelom definovania priorít a dlhodobých cieľov je nevyhnutné, aby boli prioritné oblasti
rozvoja mesta obsiahnuté v programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta v zmysle
zákona o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008 Z.z. v znení zákona č.309/2014 Z.z. Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta by následne rozvíjala koncepcia Smart City, ktorá by
mala charakter akčného plánu. Takto vyjadrené smerovanie mesta vychádzajúceho z reálnych
potrieb by malo byť podmienkou pri uchádzaní sa o podporu z verejných zdrojov.
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IV.

Spolupráca všetkých zainteresovaných aktérov
Za účelom hľadania najlepších riešení pre slovenské mestá MH SR chce motivovať všetky strany
k vzájomnej spolupráci a interakcii. Žiadne riešenie v Smart City nie je o jednom aktérovi a to
nielen v plánovacej, ale najmä v realizačnej etape.

V.

Udržateľnosť podporných mechanizmov
Nakoľko v súčasnosti väčšina prostriedkov na podporu zavádzania inovácií v mestách pochádza z
Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), je potrebné pripraviť nové podporné
nástroje a zabezpečiť ich finančné krytie aj po skončení programového obdobia 2014 - 2020.

VI.

Zodpovedné financovanie „krok po kroku“
Pri stretnutiach so zástupcami súkromného sektora častokrát zaznel dopyt po nástroji
umožňujúcom financovanie prvých krokov spolupráce podnikov a miest tzv. „malými peniazmi.“
Odpoveďou budú aj mechanizmy pripravované MH SR. Takýto nástroj prispeje k vytvoreniu
funkčného ekosystému a pomôže firmy a mestá nasmerovať k náročnejšej finančnej podpore na
základe zmysluplne nastavených priorít.

VII.

Definovanie všetkých možností financovania
V Európskej únii existuje množstvo iniciatív na podporu rôznych prioritných oblastí týkajúcich sa
zvyšovania úrovne regiónov krytých historicky najvyššími finančnými alokáciami. Je nevyhnutné
tieto možnosti vhodne popísať a prepojiť s konkrétnymi aktivitami na národnej úrovni, a to
takým spôsobom, aby boli pre konečného užívateľa, či už zo súkromnej alebo verejnej sféry,
uchopiteľné a umožňujúce ľahkú orientáciu. Zároveň je potrebné vytvoriť účinné podporné
mechanizmy na ich využívanie čo najefektívnejším spôsobom.

VIII.

Participácia občanov
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Z pohľadu komplexného chápania témy Smart City, ako aj efektívneho nastavovania priorít a
zabezpečenia dlhodobej udržateľnosti rozvojových tendencií je nutné motivovať a podporovať
zvýšenie záujmu obyvateľov podieľať sa na správe mesta.

IX.

Využívanie zahraničných skúseností, resp. iných slovenských miest, vrátane aplikovania
najnovších poznatkov vedy
Slovenské mestá si osvojujú princípy Smart City v pomalšom tempe ako vyspelejšie časti Európy
a sveta. Slovenské samosprávy fungujú od 90. rokov 20. storočia a overené skúsenosti zo
zahraničia, či už pozitívne alebo negatívne, napomôžu k urýchleniu procesu rozvoja slovenských
miest a zároveň prispejú k zníženiu rizík spojených s nesprávne a nevhodne nastavenými
prioritami. V tomto smere existujú rozdiely aj v rámci regiónov a miest na Slovensku, je preto
potrebné vytvoriť prostredie, v ktorom budú mestá navzájom nápomocné a budú medzi sebou
zdieľať prípady úspešnej praxe za účasti všetkých aktérov vrátane iniciátorov inovatívnych
riešení z prostredia výskumno-vývojovej sféry.

X.

X. Podpora lokálnych pilotných ( demonštračných) projektov
Dlhodobým cieľom v oblasti inovačnej a hospodárskej politiky Slovenska je podpora slovenských
podnikov prioritne z prostredia malých a stredných podnikateľov (MSP). Slovenské lokálne
riešenia majú potenciál byť nielen konkurencieschopné na národnej a medzinárodnej úrovni, ale
aj potenciál prispievať k rozvoju miest a regiónov vrátane ich posilnenia pozície a ukotvenosti v
nich. Pilotné projekty v menšom meradle pomôžu nielen v precíznejšom a zodpovednejšom
postupe k celoplošným riešeniam, ale môžu motivovať ďalších obyvateľov a kľúčových
reprezentantov miest.

Komponenty Smart City - Aplikácia a využitie
Riešenia v rámci Smart City by z dlhodobého hľadiska mali generovať aj ekonomické benefity,
t. j. úspory, či už na strane aktívnych príjmov alebo priamo na úrovni samosprávy, resp. na úrovni
jednotlivých aktérov. Moderné mestá sú atraktívne pre inovatívne firmy, s príchodom ktorých rastie
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inovatívny potenciál celého mesta. Na strane druhej je tu otázka zdrojov samosprávy na podporu
„smart“ aktivít a otázka politickej udržateľnosti časovo a finančne nákladných riešení. Podnikateľské
subjekty, predovšetkým malé a stredné podniky, predstavujú kľúčovú hybnú silu vo fáze tvorby
riešení a sú zdrojom kreatívneho a inovatívneho potenciálu reflektujúceho špecifické miestne
potreby. Podmienky pre podporu zavádzania inovatívnych riešení v mestách musia byť nastavené
tak, aby mali podniky v plnej miere možnosť zapojiť sa do tohto procesu. Rozvoj a plánovanie na
úrovni samospráv nie je možné riadiť bez patričnej angažovanosti obyvateľov. Nové riešenia by
nemali aktívnu participáciu občanov komplikovať a znižovať, ich účelom by mala byť naopak
motivácia. Akékoľvek zlepšenia musia rešpektovať absorbčnú a adaptabilnú schopnosť socioekonomického prostredia, s čím nevyhnutne súvisí zvyšovanie informovanosti, podpora učenia sa a
aktívna komunikácia medzi zástupcami samospráv a všetkými skupinami obyvateľstva.
Budovanie miest si vyžaduje komplexný prístup a účasť širokej škály zúčastnených strán.
Úspešnosť transformácie miest na Smart City predpokladá postupnosť krokov, ktoré by mali byť v
tomto procese uskutočnené počnúc identifikáciou problémov a potrieb v meste. Vzhľadom na
špecifiká každého mesta neexistuje univerzálny postup na to, ako sa stať „Smart“. Intenzívna doprava
a zápchy typické pre mestá s tranzitnou polohou a vysokou hustotou obyvateľstva nemusia vôbec
predstavovať problém pre mestá, ktoré naopak trápia vysoké energetické náklady na poskytovanie
verejných služieb. Inteligentné mesto využíva moderné technológie na poskytovanie efektívnych
verejných služieb, na využívanie všetkých lokálnych zdrojov (prírodných, ľudských, finančných, atď.),
ale aj na definovanie potrieb a výziev, ktorým čelia všetky zúčastnené strany. Energetika a doprava sú
dve najvypuklejšie a najperspektívnejšie oblasti, v ktorých je možné , vďaka nasadeniu technológií a
podpore inovácií, dosiahnuť veľký pokrok, čo potvrdzujú aj výsledky prieskumu realizovaného MH SR.
Jadrom mesta je energetická infraštruktúra postavená na prvkoch inteligentnej siete,
umožňujúcej využívanie obnoviteľných foriem energie a upravujúcej správanie nielen producentov,
ale aj spotrebiteľov.

Doprava v kontexte Smart City sa zameriava predovšetkým na jej komplexnú reguláciu, t. j.
reguláciu individuálnej automobilovej, verejnej, cyklistickej a pešej dopravy vrátane riešenia
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statickej dopravy. Cieľom by mal byť predovšetkým presun cestujúcich z individuálnej automobilovej
dopravy do udržateľných druhov dopravy. Aj predstavitelia slovenských miest by mali hľadať čo
najefektívnejšie riešenia, ktoré umožnia transformáciu dopravného systému a povedú ku spokojnosti
všetkých obyvateľov. Doprava v meste súvisí okrem budovania zodpovedajúcej infraštruktúry aj s
dostatkom parkovacích miest alebo, naopak, s obmedzením prístupu áut do centra mesta a s
podporou mestskej hromadnej dopravy. Zle riadená doprava má pritom aj ekonomické dopady: až
jedno percento HDP ročne Európska únia stráca pre čas, ktorý jej obyvatelia strávia v dopravných
zápchach.54 Technické a technologické inovácie ponúkajú riešenia v podobe mobilných aplikácií pre
obyvateľov, ktoré pracujú s open dátami (dáta, ktoré sú bezplatne a voľne dostupné v čitateľnom
formáte), využívajú internet vecí, ktorý umožní fungovanie autonómnych áut bez šoférov.
Fenoménom, ktorý úzko súvisí s konceptom Smart City, je zdieľaná doprava, ktorá prepája vodičov s
voľnými miestami s potenciálnymi zákazníkmi, ktorí sa chcú prepraviť (pasívne lokalizačné dáta).
Prístup Smart City implikuje inštitucionálne kapacity a riadenie dostupné pre podniky a jeho
obyvateľov, ktorí s ďalšími kľúčovými stranami majú možnosť podieľať sa na aktivitách podporujúcich
inovácie v mestách. Prinášajú dlhodobo udržateľné využívanie prírodného, ľudského, sociálneho,
finančného a inštitučného kapitálu, a zároveň využívanie dostupných informácií, dát, know-how,
technológií, služieb a procesov.

Kľúčové pravidlá a všeobecné ciele:

54

-

Jasná vízia mesta definovaná jeho zástupcami na všetkých úrovniach

-

Synergia medzi prírodným prostredím, verejnými priestormi a infraštruktúrou

-

Nízkouhlíková ekonomika s inteligentnými sieťami využívajúca obnoviteľné zdroje

-

Uprednostnenie miestnych a regionálnych zdrojov pred importovanými zdrojmi

-

Využívanie odpadu ako zdroja nových materiálov

https://europa.eu/european-union/topics/transport_en
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-

Eliminovanie výstavby mimo zastavaného územia mesta a zastavovanie zelených plôch
v rámci mesta

-

Oživenie starých priemyselných oblastí s použitím podporných mechanizmov

-

Politika efektívneho využívania a rozvoja kultúrnych a kreatívnych zdrojov

-

Podpora existujúcich a nových inkubátorov spolupracujúcich s univerzitami

-

Široká podpora startupov a scaleupov, ich marketingu a propagácie

Prierezové pravidlá:
-

Zavádzanie inovatívnych riešení a technológií

-

Efektívne budovanie infraštruktúry a využívanie prostriedkov mobility založených na zdrojoch
obnoviteľnej energie

-

Podpora zdieľanej ekonomiky

-

Využívanie otvorených dát a ich manažment

-

Zhromažďovanie signálov a podnetov od verejnosti a odborníkov a reakcia na ne

-

Efektívna kooperácia medzi kľúčovými hráčmi v rámci regiónu

Medzi projekty, ktoré využívajú európske a svetové mestá k priblíženiu sa ku konceptu Smart City,
patria:
-

Plánovanie udržateľnej dopravy – vytváranie dopravných plánov v súlade s metodikou
SUMP55 s maximálnym využitím synergických efektov medzi dopravou, energetikou
a informačnými a komunikačnými systémami

-

Podpora zdieľaných dopravných prostriedkov – hľadanie motivačných modelov pre
zatraktívnenie verejnej hromadnej dopravy a obchodných prístupov pre zdieľanie, či
maximálne využitie vozidiel nákladnej dopravy alebo zdieľanie osobných automobilov

55

Sustainable Urban Mobility Plans – Plány udržateľnej mestskej moblity.
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-

Integrovaná multimodálna verejná doprava – optimálne prepojenie jednotlivých služieb
verejnej dopravy s mobilnými aplikáciami ,

-

Riadenie dopravy – maximálne využitie dát o dopravnej situácii pre riadenie dopravy
s ohľadom na aktuálnu, či možnú predpoveď počasia, spotrebu energie alebo dopadov na
životné prostredie,

-

Zber odpadu – umiestnenie senzorov do odpadových košov, sledovanie ich aktuálneho stavu
a využitie navigačných systémov pre optimálne plánovanie ich zberu vzhľadom na dopravnú
situáciu.

-

Čistá mobilita a služby – využitie elektrických alebo hybridných dopravných systémov pre
efektívnejší chod lokálnych sociálnych, zdravotných alebo mestských služieb s menšími
dopadmi na životné prostredie mesta

-

Používanie nových materiálov a inovatívnych riešení – vytvorenie podmienok pre
používanie nových materiálov a inovatívnych riešení pre osvetlenie, vykurovanie, chladenie,
energetiku vrátane verejných nabíjacích staníc pre elektromobily.

-

Nové riešenia s nulovou energetickou záťažou – vytváranie podmienok pre inovatívne
riešenia, ktoré budú viesť ku vzniku budov, či mestských štvrtí, ktoré majú nulovú
energetickú záťaž (tzv. zero energy developments)

-

Kombinácia a spravovanie viacerých zdrojov dát – Zaistenie vzájomnej spolupráce medzi
mestom zabezpečovanými systémami (použite verejných dát, dáta z infraštruktúry, interné
dáta systému mesta...). Tým sa položí základ pre chod mesta a systém rozhodovania
s využitým cloudových služieb.

-

Systematické využívanie synergií medzi Smart Grid a širokopásmovou infraštruktúrou,
vrátane opätovného využitia pasívnych infraštrukúr, komunikačných sietí, dátových centier
a služieb.56

Benefity a príležitosti aplikácie inovatívnych riešení v mestách

56

Ideový koncept Smart Green Kežmarok, Ecoten, 2017.
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Pre podniky:


Inovačné prostredie



Vstup do rôznych podnikových sietí a na zahraničné trhy



Možnosti vstupu do pilotných projektov a získavanie konkurenčných výhod



Schopnosť ovplyvňovať rozvoj celého sektora

Pre mesto:


Viac investícií, zvýšenie zamestnanosti a zlepšená regionálna ekonomika



Vyššia atraktívnosť pre investície a lepšie miesto pre život



Využitie nových prevádzkových modelov a nástrojov pre lepšie riadenie procesov



Podpora pilotných riešení



Premena mesta na platformu pre testovanie inteligentných a udržateľných riešení



Dosahovanie environmentálnych parametrov

Pre štát:


Zrýchlenie rastu miestnej ekonomiky a zlepšenie konkurencieschopnosti



Adresnejšie prideľovanie zdrojov do aktivít výskumu a vývoja

Pre univerzity a výskumné inštitúcie:


Zameranie výskumu na sociálne a environmentálne významné výzvy



Viac zdrojov vyčlenených na vedu a výskum ako výsledok kooperácie so súkromnými
podnikmi



Prepojenie výskumu a experimentovanie v reálnom mestskom prostredí



Zavádzanie sociálne významných výziev do vzdelávacích aktivít



Možnosť nadviazanie spolupráce aj so zahraničnými univerzitami a mestami

Pre obyvateľov
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Zapojenie obyvateľov do aktivít rozvoja mesta a využitie ich potenciálu



Využívanie produktov šetrných k životnému prostrediu pre vyššiu kvalitu života



Generovanie udržateľných možností pre životný štýl

Odporúčania pre zavádzanie inovatívnych riešení v mestách
Nasledovný súbor odporúčaní vychádza z princípov a trendov identifikovaných v predchádzajúcich
kapitolách, zo spätnej väzby od zástupcov súkromného sektora a mestských samospráv
prostredníctvom dotazníkového prieskumu, ako aj z informácií zozbieraných na stretnutiach z
uvedenými zástupcami a relevantnými zástupcami štátnej správy.
1.

Jasné určenie koordinátora témy Smart City na národnej úrovni
Na to, aby bol rozvoj inteligentných miest a regiónov trvalo udržateľný, je potrebné prijať

politický a organizačný záväzok v oblasti systematického riadenia Smart City a jednoznačne definovať
kompetencie relevantných aktérov z verejného a súkromného sektora. Keďže ide o problematiku,
ktorá zasahuje do kompetencií niekoľkých rezortov, navrhujeme, aby bol zriadený medzirezortný
útvar/platforma, ktorá by bola tvorená zástupcami jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy
a ktorá by bola hybnou silou zmien, zároveň by kvalitatívne či číselne vyjadrila víziu, ktorú chce SR do
určitého roka dosiahnuť.

2.

Nový podporný mechanizmus
Na Slovensku v súčasnosti neexistuje nástroj umožňujúci flexibilné financovanie smart riešení

v mestách zo štátneho rozpočtu (s využitím štátnej pomoci, resp. pomoci de minimis). MH SR preto
navrhuje schému, ktorá vytvorí priestor pre vstup podnikov do procesu nielen hľadania riešení, ale aj
ich pilotnému otestovaniu v praxi priamo na území mesta, a následne za pomoci aktívneho cieleného
poradenstva umožní lepšie zvládnuť prechod k administratívne a aj finančne náročnejším aktivitám. V
neposlednom rade prispeje k zníženiu iniciačných nákladov na transfer takýchto riešení z prostredia
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súkromného sektora do miest, a tiež k vzniku prirodzených partnerstiev viacerých typov subjektov,
ktoré v danom regióne prispievajú k zlepšeniu životnej a ekonomickej situácie. Cieľovou skupinou
navrhovaného podporného mechanizmu sú malé a stredné podniky ponúkajúce inovatívne riešenia a
nepriamym recipientom mestá.

3.

Vypracovanie modelovej koncepcie tzv. hybridného financovania inovačných projektov.
Doterajšie spôsoby financovania regionálnych projektov sa nepreukázali ako efektívne

z pohľadu racionálnych a udržateľných priorít. Zároveň neviedli k finančnej zodpovednosti
predstaviteľov samospráv a ich administratívna náročnosť znižovala záujem o ich využívanie. Riešenia
v oblasti Smart City sa navyše vyznačujú návratnosťou v dlhodobom horizonte. Nový model
financovania s variantným použitím rôznych zdrojov, či už návratných alebo nenávratných, by
znamenal prevratný spôsob eliminácie uvedených negatív. Financovanie by malo byť podmienené
zapojením vlastných zdrojov mesta a už schváleného plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta. Mesto by malo mať dlhodobý schválený plán investícií, ktoré bude realizovať zo svojich
zdrojov, pričom popri tom bude hľadať cesty na financovanie aj z iných zdrojov a pokiaľ ich nájde a
získa, tak vie plánované investície zrealizovať skôr, resp. uvoľniť zdroje na ďalšie investície.

4.

Investičná platforma na podporu Smart City
Nový centralizovaný nástroj uľahčujúci prístup k financovaniu prostredníctvom kumulácie

úverových zdrojov viacerých strán umožní finančné zabezpečenie aj projektov menších miest, resp.
menších projektov, ktoré by za zvyčajných okolností nemohli získať podporu z Európskej investičnej
banky (ďalej ako „EIB“). Vytvorenie kombinácie EŠIF - EIB financovania je jedno z prvých väčších
iniciatív aplikovateľných aj po roku 2020.

5.

Verejno-súkromné partnerstvá – sprístupnenie aj finančne menej náročným, resp.

krátkodobejším projektom
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Verejno-súkromné partnerstvá (Public Private Partnership, ďalej ako „PPP“) charakterizuje
hlavne dlhodobosť spolupráce (typicky 10 až 30 rokov) a dĺžka tzv. koncesie na 30 rokov. Navrhujeme
upraviť podmienky financovania inovatívnych riešení v mestách prostredníctvom verejnosúkromného partnerstva tak, aby zohľadňovali nižšie finančné krytie, náročnosť a strategické priority
v oblasti Smart City.

6.

Zavedenie inštitútu inovatívneho verejného obstarávania
Rýchlosť

a komplexnosť

zavádzania

inovácií

do

praxe

rozhodujú

o dlhodobej

konkurencieschopnosti lokálnej ekonomiky. Samosprávam bráni investovať do inovatívnych
konceptov niekoľko faktorov, od legislatívy až po zložitú administratívu. Inovatívne verejné
obstarávanie predstavuje spôsob, ktorým orgány verejnej správy môžu integrovať inovatívne
požiadavky

do

procesu obstarávania.

Uplatňovanie

tohto

verejného

obstarávania,

kde

posudzovaným kritériom nie je iba pomer najnižšej ceny a kvality, ale aj inovatívnosť riešenia,
prispeje ku zvyšovaniu kvality života v mestách

7.

Povinnosť miest zverejňovať a vyhodnocovať informácie vo forme tzv. otvorených dát (dát,

ktoré by boli bezplatne a voľne dostupné v čitateľnom formáte).
Pre stanovenie racionálnych priorít miest a stanovenie strategických cieľov socioekonomického rozvoja je nevyhnutné vytvoriť mechanizmy na zber reálnych dát o chode mesta z čo
najväčšieho priestoru a mestských agend. Za týmto účelom je vhodné umožniť vznik odborných
útvarov, platforiem na lokálnej úrovni napr. v podobe znalostných jednotiek, ktorých úlohou popri
samotnom zbere dát by bola ich analýza a následné zhodnotenie, ako aj zdieľanie v agregovanej
forme medzi obyvateľmi a mestami navzájom otvoreným, voľne dostupným spôsobom. Príkladom
subjektu, ktorý by plnil funkciu centra pre identifikáciu špecifických potrieb v rámci lokálneho
ekosystému je tzv. znalostná jednotka, zriadená za účelom zberu a spracovania podnetov od
záujmových skupín v rámci mesta a na zdieľanie otvorených dát medzi jednotlivými aktérmi na úrovni
mesta alebo širšieho regiónu. Takáto jednotka môže napríklad plniť úlohu digitálnej platformy pre
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miestne pilotné a demonštračné projekty podnikateľských subjektov, aktívne pracovať s expertmi
(lokálnymi aj medzinárodnými) na prenose know-how a príkladov dobrej praxe. Na zber podnetov
a dát je možné využiť rôzne typy senzorov, veľkých dát, mobilných aplikácií, diskusné fóra, analýz a
indexov, a iných zdrojov, ktoré prispievajú k definovaniu hlavných výziev zo strany mesta. Príkladom
modelu fungujúceho na báze znalostnej jednotky je projekt “Smart and Clean Helsinki”, ktorý
prepojením obyvateľov, spoločností, výskumných organizácií, pod záštitou verejných orgánov a
odborným dohľadom regionálnej rozvojovej agentúry vytvára platformu na testovanie inteligentných
a udržateľných riešení, ktoré sa následne exportujú do celého sveta.57 Prvým krokom smerujúcim ku
realizácii návrhu opatrenia by malo byť personálne posilnenie mestských úradov a vznik platformy,
ktorá by umožnila zdieľanie dát.
Pre zefektívnenie riadenia a nastavovanie procesov je vhodné upraviť aj podmienky zberu
štatistických údajov na základe miesta realizácie ekonomických aktivít, a nie ako je tomu dnes, na
základe sídla spoločností, ktoré ich realizujú.

8.

Zavedenie širokopásmového internetu v mestách
Naplnenie princípov Smart City si nevyhnutne vyžaduje využívanie dát závislých na internete.

Z tohto dôvodu je potrebné vytvoriť podmienky na zavedenie spoľahlivého a všeobecne dostupného
internetu a vybudovanie potrebnej infraštruktúry v každom meste.

Podpora zavádzania inovatívnych riešení v mestách
Mestá sú pri hľadaní riešenia socioekonomických problémov častokrát odkázané buď na
vlastné kapacity, alebo kapacity subjektov, ktoré neposkytujú výstupy priamo úmerné k vynaloženým
(často prehnaným) finančným prostriedkom. Návrh MH SR prináša priestor pre vstup podnikov do
procesu nielen hľadania riešení, ale aj ich pilotnému otestovaniu v praxi priamo na území mesta a
následne za pomoci aktívneho cieleného poradenstva umožní lepšie zvládnuť prechod k

57

Cleantech Takes Over Consumer Markets. Demos & Solved, 2015.
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administratívne a aj finančne náročnejším aktivitám. V neposlednom rade prispieva k zníženiu
iniciačných nákladov na transfer takýchto riešení z prostredia súkromného sektora do miest a tiež k
vzniku prirodzených partnerstiev viacerých typov subjektov, ktoré v danom regióne prispievajú k
zlepšeniu životnej a ekonomickej situácie.
Návrh MH SR pozostáva z troch fáz podpory, pričom prvé dve fázy spadajú priamo pod
podpornú schému MH SR. Celý proces sa začína zdieľaním informácií z prostredia už realizovaných
riešení, ktoré sú dostupné tak mestám, ako aj podnikom samotným.
Cieľovou skupinou navrhovaného podporného mechanizmu sú malé a stredné podniky
ponúkajúce inovatívne riešenia a nepriamym recipientom mestá. Cieľom mechanizmu je poskytnúť
prostriedky na vytvorenie prvotného vzťahu mesta a vybraného podniku prostredníctvom
konkrétnych štúdií uskutočniteľnosti a následne prototypového/pilotného odskúšania (tzv. „Proof of
Concept“) daného riešenia na vybranom testovacom území mesta. MH SR za týmto účelom pripraví v
3. kvartáli roka 2017 schému a následne výzvu financovanú z prostriedkov štátneho rozpočtu.
0. Fáza
Táto fáza pozostáva z pasívnych informácií o príkladoch dobrej praxe v oblasti Smart City na
Slovensku a v zahraničí a zo „živého“ prehľadu firiem pôsobiacich v tejto oblasti, ktoré sú uvedené
buď priamo v tomto dokumente, alebo tvoria jeho prílohu. Predstavuje „kuchárku/manuál“, v rámci
ktorého

sa

majú

podniky

a

samosprávy

možnosť

inšpirovať

a sformovať iniciačné partnerstvo a takisto ľahšie zorientovať v nových trendoch, ktoré so sebou
Smart City prináša, prostredníctvom teoretickej časti materiálu. Predpokladom je, že bude slúžiť ako
vstupná brána do nasledujúcich fáz. Do tejto fázy vstupuje nielen MH SR, ale aj ostatné rezorty ako aj
ostatní kľúčoví hráči, ktorí tak budú mať možnosť aktívne aj pasívne predstaviť ďalšie možnosti
podpory.

I. Fáza
Táto fáza ráta s už odkomunikovaným možným partnerstvom podnikateľského subjektu a
mesta (napr. na základe 0. Fázy) a návrhom riešenia v konkrétnej problémovej oblasti. V rámci tejto
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fázy bude poskytnutá finančná podpora na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti navrhovaného
riešenia vrátane vymedzenia pôsobnosti a úloh mesta, ako aj podnikateľského subjektu v ďalšom
procese jeho realizácie. Náklady spojené s realizáciou uvedenej aktivity budú uhradené
prostredníctvom dotácie s intenzitou 100% s navrhovanou maximálnou výškou dotácie 20 000 EUR
na štúdiu.
Po ukončení I. fázy, resp. pred vstupom partnerstva podnik – mesto do II. fázy, prebehne odborná
oponentúra/hodnotenie komisiou. Komisia na základe

štúdie uskutočniteľnosti zhodnotí

opodstatnenosť riešenia a odporučí/neodporučí jeho realizáciu v rámci II. fázy (na toto hodnotenie je
možné

využiť

napríklad

existujúcu

skupinu

expertov

sformovanú v rámci Smart City Klubu).

II. Fáza
Základ tejto fázy stavia na už existujúcej a overenej štúdii popisujúcej konkrétne riešenie a na
expertnom posudku hodnotiacom jeho opodstatnenosť. Do tejto fázy môžu vstúpiť prioritne
projekty, resp. partnerstvá z I. fázy, ale mechanizmus nevylučuje v budúcnosti rozšírenie podpory aj o
také projekty, resp. partnerstvá, ktoré vznikli „mimo“, a doteraz neboli podporené napríklad z
dôvodu chýbajúcich finančných prostriedkov, nedostatku času a pod.58 Nevyhnutnou podmienkou je
kladné stanovisko odbornej komisie.
Cieľom II. fázy je finančná podpora pilotného odskúšania navrhovaného riešenia, tzv. „Proof
of Concept“. Za účelom motivácie k efektívnemu využívaniu finančných prostriedkov bude v tejto
fáze vyžadované spolufinancovanie zo strany žiadateľa (podniku, alebo kombinácie prostriedkov
podniku a samosprávy – tento vzťah je možné podchytiť v rámci I. fázy) napr. vo výške 50%
oprávnených nákladov. V budúcnosti je možné upraviť model financovania tak, aby čo v najväčšej
miere umožňoval využiť nielen kombináciu zdrojov štátneho rozpočtu, zdrojov mesta a

58

V pilotnej výzve sa nepredpokladá podpora projektov, ktoré predložia žiadosť len na II. fázu.
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podnikateľského subjektu, ale zároveň umožnil vstup úverových nástrojov, či už súkromného alebo
štátneho sektora (napr. Inovačný fond, alebo Mikropôžičkový program).
Vzhľadom na navrhovanú intenzitu spolufinancovania navrhujeme podporu prostredníctvom
dotácie v maximálnej výške 150 000 EUR.
Finančná pomoc podľa tejto schémy bude poskytovaná v súlade s podmienkami de minimis,
ktoré sú stanovené v Nariadení Komisie (EÚ) č. 1407/2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o
fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, t. j. príjemca pomoci (podnikateľský subjekt) nesmie
v priebehu troch po sebe idúcich rokov prijať súhrnnú pomoc prevyšujúcu 200 000 EUR a konkrétne
nastavenie samotného procesu, financovania a časového rámca jednotlivých fáz bude rešpektovať
možnosti štátneho rozpočtu ako aj relevantné požiadavky a potreby tak súkromného sektora a
zástupcov miest.

III. Fáza
Táto fáza sa netýka priamej podpory v rámci schémy MH SR. Pozostáva z podporných aktivít,
ktoré pomôžu k hľadaniu spôsobu realizácie a podpory komplexných riešení (či už z pohľadu
priestoru, financovania alebo zapojenia všetkých potrebných aktérov) vychádzajúcich z
predchádzajúcich fáz. Ide o fázu využitia dostupných ostatných zdrojov, t. j. projektov verejnosúkromného partnerstva, Európskych štrukturálnych a investičných fondov, Európskej investičnej
banky, Slovenského investičného holdingu a pod. Prehľad týchto možností poskytuje nasledujúca
kapitola.
V tejto fáze je možné využiť expertov, ktorí boli zapojení do hodnotenia projektov v rámci I.
a II. fázy za účelom poradenstva pri financovaní riešenia či už pre podnikateľské subjektu alebo
mestá. Do tejto fázy vstupujú aj zástupcovia orgánov zodpovedných za riadenie a implementáciu
uvedených finančných zdrojov, čím sa len zvyšuje previazanosť s aktivitami v oblasti Smart City
ostatných relevantných aktérov.

190

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk

www.ia.gov.sk

Možnosti financovania

Podpora projektov v oblasti Smart City je v súčasnosti založená na verejnom financovaní, t. j.
na štátnom rozpočte a na prostriedkoch Európskej únie. V Slovenskej republike neboli
implementované konkrétne opatrenia štátnej pomoci ani opatrenia de minimis podporujúce
inovatívne riešenia pre mestá a regióny.
Implementácia inovatívnych riešení je v skutočnosti nikdy nekončiaca realizácia projektov
rozložená

často

do

rozpätia

až

20

rokov

s

nevyhnutnosťou

jej

aktualizácie

a zosúladenia s prioritami a investičnými možnosťami mesta. Tu vidíme možnosť komplementarity s
dlhodobým strategickým dokumentom pripravovaným Úradom podpredsedu vlády SR pre investície
a informatizáciu (sekciou riadenia investícií), ktorý má za cieľ určiť kľúčové programy a projekty na
vybudovanie novej hospodárskej a sociálnej infraštruktúry v SR, resp. zlepšiť stav už existujúcej
infraštruktúry a postupne tak naplniť dlhodobé rozvojové potreby Slovenskej republiky. Mestá tak
budú môcť plánovať a realizovať projekty systematicky s výhľadom v rokoch a nie len na základe
spontánnych výziev či grantov. Aj napriek tomu sa prikláňame k názoru, že aktivity miest zamerané
na rozvoj inovačného potenciálu by mali byť podmienené zapojením vlastných zdrojov a mesto by
malo vychádzať z vopred schválenej koncepcie resp. plánu investičných aktivít.

Aj Európska komisia vníma Smart City ako kľúčové prvky budúcnosti Únie, preto ponúka
pomerne širokú paletu nástrojov na financovanie projektových zámerov. Ako kľúčové MH SR vníma
identifikovanie adekvátnych projektových a finančných nástrojov, prostredníctvom ktorých sa docieli
nastavenie inovačného procesu, vytvorenie stratégií pre konkrétne ciele a ich nasledovné naplnenie.

Vzhľadom však na očakávané zníženie objemu prostriedkov alokovaných pre Slovenskú
republiku z EŠIF po roku 2020 je dôležité hľadať alternatívne zdroje financovania projektov za
účelom zabezpečenia kontinuálneho hospodárskeho rastu. MH SR preto navrhuje vypracovať schému
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na podporu inovatívnych riešení v mestách určenú pre podniky formou dotácie z verejných zdrojov
Slovenskej republiky v súlade s európskymi ako aj národnými pravidlami štátnej pomoci predstavenú
v kapitole 5.
Pomoc v rámci Nórskeho finančného mechanizmu sa poskytuje v súlade s memorandom
o porozumení pre implementáciu Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 uzatvorené medzi
Nórskym kráľovstvom a Slovenskou republikou dňa 28. novembra 2016. Národným kontaktným
bodom zodpovedným za implementáciu mechanizmu na Slovensku je Úrad vlády SR. Výška
spolufinancovania zo zdrojov mechanizmu je maximálne 85% oprávnených nákladov projektu.
Slovenská republika má k dispozícii 53 835 000 EUR. Oprávnenými prijímateľmi sú obce, ale aj
podniky.
Cieľom Nórskeho finančného mechanizmu je prispieť k znižovaniu hospodárskych a sociálnych
rozdielov v európskom hospodárskom priestore a k posilneniu bilaterálnych vzťahov medzi Nórskom
a prijímateľskými štátmi prostredníctvom finančných príspevkov v prioritných oblastiach:


Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť;



Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby;



Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo;



Kultúra, občianska spoločnosť, dobrá správa vecí verejných, základné práva a slobody;



Spravodlivosť a vnútorné záležitosti.

Európske štrukturálne a investičné fondy predstavujú najväčší podiel dostupných zdrojov
financovania pre zavádzanie inovatívnych riešení v našich mestách. Žiadať o peniaze z EŠIF môžu
mestá, obce aj MSP.

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Integrovaný regionálny operačný program
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Cieľom je celkové zlepšenie kvality života a zabezpečenie udržateľného poskytovania
verejných služieb regiónov, miest a obcí. Priority programu oblasť bezpečnej a ekologickej dopravy
v regiónoch), prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, kreatívny priemysel.

Program rozvoja vidieka
Finančné prostriedky viazané na program rozvoja vidieka sú určené na obnovu obcí vo
vidieckych oblastiach a to najmä na rekonštrukciu a vybudovanie miestnej kanalizácie, vodovodov,
miestnej komunikácie, mostov, lavičiek a zastávok. Súčasťou programu je aj podpora mladých
podnikateľov.

Ministerstvo životného prostredia SR
Operačný program životné prostredie
Jedna z prioritných oblasti operačného programu sa koncentruje na podporu aktivít
zameraných na zvýšenie energetickej efektívnosti podnikov, zníženie energetickej náročnosti
verejných budov, podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie, ako aj na podporu efektívnych
systémov centrálneho zásobovania teplom, a to s cieľom znižovať emisie skleníkových plynov.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Operačný program ľudské zdroje
Hlavnými cieľmi je uplatnenie modelu inkluzívneho vzdelávania v školách, celoživotné
vzdelávanie, zlepšenie prístupu k sociálnym a zdravotníckym službám, integrácia marginalizovaných
komunít.
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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, resp. Ministerstvo hospodárstva SR
Operačný program výskum a inovácie
Podporuje inovácie a technologický transfer, nových začínajúcich a existujúcich mikro ,
malých a stredných podnikov.
Správne nastavenie akejkoľvek podpory slovenských miest v prístupe Smart City zo strany
štátu si vyžaduje poznať nielen teoretické aspekty, ktoré sa budú našich miest a ich rozvoja
v budúcnosti nevyhnutne dotýkať, ale aj dostatočne pomenovať realitu, ktorej mestá čelia
v súčasnosti. Téma Smart City obsahuje množstvo aspektov, ktoré nie sú systémovo skúmané.
Existujú čiastočné výstupy na úrovni niektorých miest, resp. regiónov. Vhodné by bolo zaviesť
jednotný analytický jazyk, ktorého pomocou bude možné získavať dáta dnes aj v budúcnosti
a zároveň popísať čo najefektívnejšie súčasný stav.

Prehľad príkladov dobrej praxe zo Slovenska a zo zahraničia

Pilotný projekt preferencie verejnej dopravy na križovatkách v Bratislave (Hučková – Svoboda,
2017, str. 52)
Miesto realizácie projektu:

Bratislava

Realizátor projektu:

United Nations Development Programme, Bratislava Regional
Centre

Obdobie realizácie:

2011 – 2014

Náklady na projekt:

77 000,- USD

Cieľ projektu:
Skrátenie jazdných časov vozidiel MHD cez svetelne riadené križovatky v Bratislave
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Priebeh projektu:
07-08/2011 Výskum vybavenia tratí na radiálach, 08-09/2011
Prieskum dostupných dopravných informácií, 09-11/2011
Prepracovanie riadenia pre vybrané zariadenia CSS, 11-12/2011
Špecifikácia zariadení na preferenciu MHD, 11/2013-05/2014
Inštalácia zariadení na vybraných križovatkách

Prínos realizácie projektu:


Zmena filozofie riadenia križovatiek cestnou svetelnou signalizáciou
o



križovatky sú riadené v dynamickom režime, t.j. signálne plány nie sú pevné.

Prínos pre individuálnu automobilovú dopravu
o

signál „voľno“ je pre vozidlá MHD vyvolávaný len na základe „prihlásenia sa vozidla
do križovatky“, čo umožní vynechať signálnu fázu pre prejazd vozidiel MHD a tým je
umožnené rýchlejšie riadenie križovatky v prospech individuálnej automobilovej
dopravy.



Kvalita cestovania
o

skrátenie jazdnej doby na linkách na Račianskej a Vajnorskej radiále, čo má za
následok zvýšenie obežnej rýchlosti,

o

úprava intervalov na linkách, resp. pri zachovaní jestvujúceho intervalu úspora
vozidiel na dotknutých linkách,
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o

pretože vozidlá dostávajú signál pre odjazd zo zastávky so zaručeným prejazdom cez
najbližšiu križovatku bez zastavenia, môžu dlhšie ostať stáť v zastávke a tým je
umožnené cestujúcim dlhší čas nastupovať.



Hospodárnosť prevádzky – predpokladaná úspora elektriny 11 300,- €/rok
o

v prípade električiek úspora trakčnej elektriny – vozidlá nemusia brzdiť pred
prejazdom cez križovatky.

Technologická nadstavba systému S.E.R.V.O. adaptívneho riadenia verejného osvetlenia mesta
Prešov
Zníženie nákladov na el. energiu spotrebovávanú vo verejnom osvetlení výmenou vybraných typov
svietidiel s možnosťou získania nenávratného grantu cez program MUNSEFF
Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prešov LED technológiou.
Miesto realizácie projektu:

Mesto Prešov

Realizátor projektu:

O.S.V.O. comp, a.s.

Obdobie realizácie:

2009 – 2016

Financovanie:

EŠIF

Cieľ projektu:
Zníženie spotreby elektrickej energie v čase nočného kľudu ( iluminácia objektov, vianočná výzdoba )
Riadenie osvetlenia pozemných komunikácii a jeho regulácia v čase zníženého dopravného zaťaženia

Priebeh projektu:
Mesto Prešov v roku 2006 ako prvé na Slovensku spustilo do prevádzky diaľkový zber údajov zo siete
VO - pod názvom S.E.R.V.O. Prostredníctvom siete GSM má vybudovaný centrálny dispečing na
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diaľkové monitorovanie prevádzkových stavov a riadenie verejného osvetlenia. V roku 2009 bolo do
zariadenia verejného osvetlenia mesta Prešov doplnené elektrické zariadenie technologickej
nadstavby systému S.E.R.V.O adaptívneho riadenia verejného osvetlenia mesta Prešov. V praxi
prebieha riadenie osvetlenosti na základe zberu dát intenzity dopravy na komunikáciách v riadenej
oblasti, hlavne na vstupoch jednotlivých úsekov komunikácií danej oblasti. V nastaviteľnom časovom
úseku od 19:00 – 5:00 algoritmus vyhodnocuje intenzitu dopravy na vstupoch danej komunikácie
podľa nastavenej hodnoty, ktorá je definovaná na základe stanovenej triedy osvetlenia danej
komunikácie, aby spĺňala fotometrické požiadavky v zmysle svetelno-technickej normy STN EN
13201-1 až 4. V roku 2014 prebehla výmena 1000ks starých sodíkových svietidiel za energetický
menej náročné LED svietidlá cez program MUNSEFF, ktorým mesto Prešov získalo nenávratný
finančný grant. V roku 2015 došlo k rekonštrukcii 1170ks starých sodíkových svietidiel, ktoré boli
vymenené za nové a úsporné LED svietidlá. Rekonštrukcia bola financovaná fondov EU - výzva KaHR22VS-1501, mesto tak opäť získalo nenávratný finančný príspevok.

FAST-E & EAST-E (Hučková – Svoboda, 2017, str. 54)

Miesto realizácie projektov:

Západné Slovensko

Realizátor projektov: ZSE vo spolupráci s partnermi (napríklad E.ON Czech Republic)
Obdobie realizácie:

2015 - 2020

Náklady na projekty:

1,2 mil. EUR (FAST-E) & 2,1 mil. EUR (EAST-E) pre ZSE

Cieľ projektov:
Výstavba rýchlo nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pozdĺž cestných koridorov
TEN-T.
Priebeh projektov:
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Projekty nadväzujú na viaceré podobné aktivity v celej Európe. Partnerským projektom pre FAST-E je
projekt FAST-E (BE/DE),v ktorom sa realizuje výstavba 278 rýchlo nabíjacích staníc v Nemecku a
Belgicku. Projekt FAST-E (SK/CZ)

tak prepojí nabíjacou infraštruktúrou Slovensko so západnou

Európou. Stanice budú súčasťou interoperabilného systému nabíjacej infraštruktúry v celej Európskej
únii a mali by zjednodušiť aj cezhraničné využitie elektrických vozidiel a to aj na dlhších trasách (tzv.
long-distance travelling). Projekt EAST-E sa zameriava aj na možnosti využitia elektrických vozidiel
v logistických službách. Súčasťou projektov je nielen výstavba nabíjacích staníc, ale aj výskum
v oblasti elektromobility s cieľom jej ďalšieho masívneho rozvoja.
Prínos realizácie projektov:
Podpora intermodality tzn. umiestnenie nabíjacích staníc aj pri prestupných miestach z iného módu
osobnej dopravy - pri železničnej stanici, autobusovej stanici, letisku a pod. Celkovo sa má v rámci
projektov inštalovať 29 multištandardných nabíjacích staníc v Slovenskej republike.

Trenčín Smart City Pilot Project (Hučková – Svoboda, 2017, str. 55)

Miesto realizácie projektu:

Trenčín, Palackého ulica

Realizátor projektu:

Slovak Telekom v spolupráci s Cisco Slovakia, Engie, Zumtobel a
ďalšími technologickými partnermi

Obdobie realizácie:

Jún 2016 – September 2017 (projekt prebieha)

Náklady na projekt:

približne 180 000 EUR

Cieľ projektu:
Prezentovať živú a zmysluplnú ukážku Smart City riešenia,

postaveného

na

moderných

technológiách prostredníctvom:
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•

otvorenej Smart City integračnej a prezentačnej platformy umožňujúcej integrovať
prakticky akékoľvek existujúce, ako aj nové technológie s cieľom ochrany a flexibility
investícií, otvorenosť pre neustále sa rozširujúce riešenia mesta

•

budovania centrálneho repozitára údajov o meste s cieľom ich vzájomného prepojenia
a využitia na nové služby prinášajúce mestu či nové možnosti v oblasti plánovania,
riadeného a včasného spôsobu odozvy na občianske požiadavky, tvorby inovatívnych
služieb z titulu prepojenia doteraz oddelených systémov a riešení

•

Smart City technológií centralizovaných okolo stĺpov bodov verejného osvetlenia s ich
dostatočnou penetráciou umožňujúcou prevádzku rôznych smart riešení prakticky
v akejkoľvek časti mesta bez dodatočných nákladov na budovanie energetických sietí

•

služieb v oblasti WiFi, Lighting, Parking, Security a Traffic

s možnosťou ich rozšírenia

o ďalšie praktické funkcie prezentované v podobe scenárov
•

Inteligentné osvetlenie otvára nové možnosti manažmentu svetelných profilov reflektujúc

aktuálne poveternostné podmienky a situáciu pod konkrétnym svetlom,

napr. vzhľadom na

identifikáciu pohybu osôb alebo automobilov, či kriminálnej činnosti
•

WiFi je určené pre poskytovanie bezplatného prístupu do internetu pre občanov
a návštevníkov mesta ako aj pripojenie technologických zariadení a senzorov. Dáta

z WiFi

siete je možné použiť pre analýzu návštevnosti mesta a jeho konkrétnych lokalít
•

Bezpečnostného systému umožňujúceho cez detekciu z obrazu kamier identifikovať
kriminálnu činnosť

•

Manažmentu dopravy a parkovania, ktoré umožní zefektívniť navigáciu vodičov na voľné
parkovacie miesto s cieľom zvýšiť komfort vodičov a znížiť dopravu z titulu hľadania
voľného miesta v exponovanej časti centra mesta
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Priebeh projektu:
Január 2016 – Máj 2016:

Prípravná fáza (definovanie cieľov, výber partnerov, výber
vhodnej lokality, výber technológií)

Jún 2016 – Marec 2017:

Samotná implementácia Smart City technológií s dodatočnou
zmenou rozsahu projektu a stavebnými zmenami na základe
požiadaviek mesta

Apríl 2017 – September 2017: Pilotná fáza projektu (testovanie Smart City funkcionalít,
ladenie a prispôsobovanie, definícia KPI riešení, zabezpečenie
zberu údajov na vyhodnotenie pilotného projektu, definovanie
finálneho prevádzkového a komerčného modelu Smart City
služieb)
Prínos realizácie projektu:
•

úspora nákladov na prevádzku

•

zlepšenie plynulosti statickej a dynamickej dopravy

•

zvýšenie bezpečnosti, zlepšenie osvetlenia

•

zjednodušenie servisných činností s ohľadom na diaľkový dohľad nad technologickými

zariadeniami
•

centralizovaná platforma umožňujúca prepojenie jednotlivých systémov s cieľom priniesť

služby s pridanou hodnotou pre obyvateľov mesta a samosprávu

Problémy, s ktorými ste sa stretli počas realizácie projektu:
•

Stav rozpracovanosti stratégie mesta v oblasti Smart City
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•

Absencia finančných zdrojov mesta na zabezpečenie vybudovania úvodnej Smart City

infraštruktúry.
•

Meniace sa požiadavky mesta na Smart City riešenia počas realizácie

•

Zastaraný a v určitých aspektoch nevyhovujúci stav energetickej siete verejného osvetlenia.

VIBRATe (Hučková – Svoboda, 2017, str. 56)
Miesto realizácie projektu:

Twin City región Bratislava – Viedeň

Realizátor projektu:

Západoslovenská energetika spolu s rakúskymi partnermi VN, Wien
Energie a VERBUND. Do projektu sa na slovenskej strane zapojilo aj
Energetické centrum Bratislava. Strategickými partnermi boli rakúske
ministerstvo hospodárstva (BMWFJ), magistráty miest Bratislava a
Viedeň, ako aj krajské samosprávne orgány Bratislava (BSK) a Dolné
Rakúsko. Rakúsky inštitút technológie bol strategickým partnerom
pre vedeckú podporu.

Obdobie realizácie:
Náklady na projekt:

2012-2014
1 250 000 €

Cieľ projektu:
Preukázať celkovú funkčnosť elektromobility v regióne

Priebeh projektu:
Došlo k prepojeniu Viedne a Bratislavy sieťou elektrostaníc; verejnosť získala do používania prvé
elektromobily a elektroskútre. V rámci projektu VIBRATe sa v úvodnej fáze vyberali používatelia
elektromobilov, ktorí môžu dobíjať elektromobily na oboch stranách hranice. Na verejných a
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poloverejných miestach (ako napr. parkoviská v nákupných centrách) sa vybudovali nabíjacie stanice
na rýchle a normálne nabíjanie.

Prínos realizácie projektu:
Vďaka projektu sa počas dvoch rokov v hlavnom meste ušetrilo 7,2 ton emisií CO2. Vznikla sieť
nabíjacích staníc pre elektromobily.
Slovak Smart City Cluster (Hučková – Svoboda, 2017, str. 57)

Miesto realizácie projektu:

Slovenská republika, so sídlom v Poprade

Realizátor projektu:

Neziskové združenie právnických osôb (Mesto Poprad, Slovenská
technická univerzita v Bratislave, Atos IT Solutions and Services,
Slovanet, KOOR, Innogy, Schneider Electric)

Obdobie realizácie:

02/2017 -

Cieľ projektu:
Združenie sa za účelom rozvoja a propagácie konceptu Smart City

na území Slovenskej republiky

zameriava na:
a) podporu, propagáciu a zvyšovanie povedomia o koncepte Smart City, poradenstvo pre mestá
a obce, tvorba metodiky a konceptov Smart City
b) prepájanie akademickej a komerčnej sféry v oblasti Smart City a transfer know-how,
c) súčinnosť s inými organizáciami a záujmovými združeniami s obdobným predmetom činnosti.
d) spoluprácu s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri príprave a pripomienkovaní
koncepčných dokumentov a relevantných právnych noriem
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Prínos realizácie projektu:
Vytvorenie konceptu rozumného mesta je prvý krok pri zahájení implementácie projektov
„Smart City“, aby sa ich vzájomné väzby a synergia využili v plnej miere. Záujmové združenie
právnických osôb Slovak Smart City Cluster má cieľ integrovať kapacity celého spektra dotknutých
inštitúcií, samosprávnych orgánov a podnikateľských subjektov v prospech rozvoja a implementácie
konceptu rozumných miest a mestských regiónov na Slovensku. Iniciatíva Slovak Smart City Cluster
vznikla ako reakcia na vývoj nielen v rámci slovenského podnikateľského prostredia, ale aj
samosprávy miest predovšetkým v kontexte rozvoja novej synergickej infraštruktúry, ktorú
potrebujeme pre ekonomiku 21. storočia integrujúcu inovácie v oblasti spracovania dát, udržateľných
zdrojov energií a ich udržateľného využívania a zdieľanej ekonomiky. Slovak Smart City Cluster ako
záujmové združenie právnických osôb integrujúce zástupcov podnikateľského prostredia, nositeľov
technologických inovácií, reprezentantov verejnej správy a akademického prostredia je otvorené pre
všetky subjekty so záujmom o podporu rozvoja, propagácie a šírenia konceptu smart miest a
mestských regiónov na Slovensku.

Inteligentné verejné osvetlenie – demonštrácia (Hučková – Svoboda, 2017, str. 58)

Realizátor projektu:

Atos IT Solutions and Services, ICE Gateway a Siemens

Obdobie realizácie:

04/2017 – 06/2017

Cieľ projektu:
Demonštrácia inteligentného verejného osvetlenia na báze

svietidla

osadeného

LED

technológiami s výraznou úsporou energie a:
1. s možnosťami regulácie svitu (0-100%) po 1%, aj z mobilného telefónu autorizovanej osoby
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2. prijímaním SOS signálu okoloidúcich (v prvej fáze z mobilnej aplikácie, neskôr aj so
špeciálneho tlačítka)
3. informačný systém mesta – lampa poskytne okoloidúcim aktuálne informácie
4. informácia o hustote premávky pod lampou v reálnom čase
5. informácia o obsahu CO2 na mieste lampy

Prínos realizácie projektu:
Chceme demonštrovať, že pri príprave projektov rekonštrukcie systémov verejného osvetlenia je
vhodné zvážiť a využiť novú infraštruktúru osvetľovacích telies aj na podporu ďalších procesov mesta
(monitorovanie a riadenie parkovacích miest - statická doprava, zaťaženie komunikácií v čase,
meranie kvality ovzdušia, meranie hluku a pod.), ktorú je možné zaistiť vstavanými senzormi a IKT
infraštruktúrou v cloude vrátane vybudovania nabíjacích staníc pre elektromobily ako integrálnej
súčasti stĺpu verejného osvetlenia, predovšetkým na sídliskách a husto sídelných aglomeráciách.
Tieto riešenia je možné budovať postupne, svietidlá sú plne rekonfigurovateľné a rozvíjateľné aj
v budúcnosti podľa aktuálnych potrieb mesta, avšak napríklad dimenziu silových rozvodov (káblov)
pre verejné osvetlenie, kde sa počíta aj s integráciou nabíjacích staníc, je vhodné nastaviť už v rámci
rekonštrukcie.

Podpora rozvoja elektromobility (Hučková – Svoboda, 2017, str. 59)
Miesto realizácie projektu:

Banská Bystrica, Zvolen, Žilina

Realizátor projektu:

Spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s.

Obdobie realizácie:

2013-2016

Cieľ projektu:
Spolupráca s vybranými mestami za účelom verejnej osvety a podpory rozvoja elektromobility na
Slovensku, podpora alternatívnej formy dopravy v mestách za účelom zníženia ich enviromentálneho
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zaťaženia a znečistenia. Projektom sa zvyšuje povedomie obyvateľov miest o výhodách
elektromobility a zároveň sa znížili prevádzkové náklady na PHM zo strany mestskej polície. V rámci
projektu boli vybudované prvé verejné nabíjacie stanice v daných mestách.
Priebeh projektu:
Dlhodobý symbolický prenájom elektromobilov vlastnených SSE pre účely využívania mestskou
políciou. Odovzdávanie áut bolo spojené s podpornou marketingovou akciou v spolupráci s mestami,
ktorá mala návštevníkom priblížiť elektromobilitu a prezentovať rôzne alternatívne formy dopravy.
Súčasťou podujatia bolo aj otvorenie verejnej elektrickej nabíjacej stanice.
Prínos realizácie projektu: Osveta a podpora rozvoja elektromobility na Slovensku, zníženie
prevádzkových nákladov a zvýšenie efektivity práce mestskej polície v týchto mestách, zber
dôležitých poznatkov pri prevádzkovaní elektromobilov.
LNGAFT (Liquified Natural Gas as Alternative Fuel for Transportation) (Hučková – Svoboda, 2017,
str. 62)

Miesto realizácie projektu:

Zvolen

Realizátor projektu:

DanubeLNG, eigh + SAD Zvolen

Obdobie realizácie:

prebieha, 10/2016 – 12/2019

Náklady na projekt:

17,3mn EUR

Cieľ projektu:
Testovanie 15 autobusov a 1 čerpacej stanice LNG v reálnej prevádzke po dobu 2 rokov a
zhodnotenie ekonomických, prevádzkových a ekologických predpokladov projektu.
Prínos realizácie projektu:


dekarbonizácia mestskej dopravy,
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zníženie prevádzkových nákladov (palivo),



obnova vozového parku

Problémy, s ktorými ste sa stretli počas realizácie projektu:


neznalosť LNG technológie v doprave



zamieňanie pojmov LNG (Liquified Natural Gas), CNG (Compressed Natural Gas) a LPG

(Liquified Petroleum Gas) a ich výhod/nevýhod


vyčlenenie a alokovanie vlastných prostriedkov do projektu

Bratislavská mestská karta (BMK) (Hučková – Svoboda, 2017, str. 63)
Miesto realizácie projektu:

mesto Bratislava

Realizátor projektu:

mesto Bratislava, Dopravný podnik Bratislava a.s., Poštová banka,
Slovenská sporiteľňa, Unicredit Bank, OTP banka, VÚB banka,
MasterCard

Obdobie realizácie:

2008 (prvé oslovenie bánk) až doteraz

Náklady na projekt:

interné informácie mesta Bratislava

Cieľ projektu:
 vytvorenie nových možností v rámci komunikácie mesta s občanmi;
 podpora rozvoja a vylepšení využívania mestských služieb predovšetkým v mestskej hromadnej
doprave, ale taktiež aj v kultúrnych a športových zariadeniach prevádzkovaných mestom
 motivácia občanov k registrácii trvalého pobytu v Bratislave (zvýšenie výberu daní)
Priebeh projektu:

206

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk

www.ia.gov.sk

BMK je multifunkčná čipová karta, ktorú vydávajú banky na základe dohody o spolupráci s hlavným
mestom SR, Bratislavou. Má niekoľko možností využitia – pre občanov slúži ako medzinárodná
platobná karta Maestro, ktorá okrem štandardných platobných funkcií na základe uvedenia PIN kódu
disponuje zabudovanou technológiou PayPass. Táto technológia umožňuje platiť drobné platby
nepresahujúce sumu 20 € i bez zadávania PIN kódu (kartu stačí priložiť k platobnému terminálu). Pre
cestujúceho slúži ako „Električenka“ v bratislavskej MHD s cenou výhodnejšou až o 10 % (oproti
platným cenám čipových kariet). Karta taktiež slúži aj ako knižničný preukaz, elektronická vstupenka
pri nákupe lístkov cez internet v sieti Ticketportal a taktiež aj ako karta umožňujúca získať rôzne
bonusy a zľavy (za predpokladu, že držiteľ zaplatí mestskou kartou). Aktuálne je v programe
zapojených 40 obchodníkov.
Prínos realizácie projektu:
•

Ocenenia projektu

•

BMK sa stala víťazom v kategórii najinovatívnejších platobných riešení na európskom aj
medzinárodnom poli. Toto víťazstvo nadviazalo na úspech z roku 2012, kedy sa stala víťazom v
kategórii „Najlepšie kartové platobné riešenie“



Hlavné mesto SR, Bratislava, sa tak svojou mestskou kartou dostalo do pozornosti platobného
sveta. V oficiálnej správe vydanej pri príležitosti víťazného umiestnenia BMK sa uvádza, že
„Bratislava urobila obrovský technologický skok vpred, keď prostredníctvom bezkontaktnej
predplatenej karty umožnila obyvateľom všetkých vekových kategórií využívať jej funkcie a
benefity v rámci celého mesta“


Využívanie kariet
Do konca novembra 2016 bolo vystavených takmer 60 tisíc mestských kariet, pritom viac ako
35 tisíc držiteľov BMK ju pravidelne využíva na získavanie bonusov v bratislavskej MHD



Od roku 2008 až doteraz bolo zrealizovaných približne 400 000 transakcií v objemu 10 mil. €



Digitalizácia
Vzhľadom k aktuálnym potrebám charakteristickým pre súčasnú dobu sa i mesto Bratislava
rozhodlo ešte viac priblížiť k občanom a v spolupráci so spoločnosťou MasterCard pripravilo
mobilnú aplikáciu BMK, ktorá bude spustená už čoskoro – 1.5.
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Problémy, s ktorými ste sa stretli počas realizácie projektu:


Vzhľadom k neobvyklému počtu vydavateľov platobných kariet (t.j. bánk, ktoré vydávajú
kartu) je náročnejšie realizovať marketingovú komunikáciu a technologické novinky



Vzhľadom k tomu, že projekt je spustený už od roku 2008, aktuálne technológie sú
progresívnejšie, ako tie, ktoré sú typy kariet BMK schopné zvládnuť

Stratégia riešenia parkovania v SR (Hučková – Svoboda, 2017, str. 64)

Miesto realizácie projektu:

mestá v SR s počtom obyvateľov nad 12 - 15 tisíc ( 40 - 60miest)

Realizátor projektu:

mestá v spolupráci so Slovenskou parkovacou asociáciou

Obdobie realizácie:

2018 - 2020

Náklady na projekt:

cca 350 000 - 550 000 eur.

Cieľ projektu:
Spracovanie jednotnej metodiky pre uplatňovanie regulácie parkovania v intravilánoch slovenských
miest, ale tiež aj v oblastiach s rozvinutým cestovným ruchom (predpokladá sa priame použitie vo
viac ako 50 mestách).
Základným cieľom metodiky je zjednotenie podmienok a foriem regulácie parkovania v slovenských
mestách pre zlepšenie porozumenia vodičskej verejnosti so zavedeným systémom regulácie
parkovania..
Priebeh projektu:

1. Analýza stavu parkovania v SR (priame prieskumy a spôsoby riešenia
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parkovania v rôznych mestách a oblastiach SR).
2.

Analýza legislatívnych podmienok pre statickú dopravu.

3.

Definovanie možností a potrieb regulácie parkovania v slovenských
mestách (podkladový materiál je opakovaný prieskum regulácie
parkovania v slovenských mestách z rokov 2013-2017).

4.

Spracovanie príkladov riešení z európskych miest (zdroj EPA).

5.

Návrh metodiky riešenia regulácie parkovania.

6.

Návrh legislatívnych úprav.

7.

Definovanie vzťahu regulovaného parkovania k uplatňovaným
zásadám SMART CITY. Priama väzba na podporu systémov MHD.

8.

Návrh možných technologických riešení.

9. Finančné nároky na zavedenie regulácie parkovania a predpokladané príjmy.
10. Metodická podpora jednotlivým mestám a významným oblastiam (cestovný

ruch) pripravujúcich reguláciu parkovania.
11. Iné, doplnenie počas spracovania, ako je propagácia, expertízna činnosť.

Prínos realizácie projektu:
- Zjednotenie a prehľadnosť riešenia regulovaného parkovania v slov. mestách
- Zušľachťovanie/humanizácia verejného priestoru, ktorý je v súčasnosti absolútne zabraný
neregulovaným parkovaním.

209

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk

www.ia.gov.sk

- Skvalitnenie využívania verejných priestorov v prospech obyvateľov a návštevníkov daných
priestorov.
- Základným princípom je odsun parkovísk z najvýznamnejších verejných plôch, a tým vrátenie ich
pôvodných mestotvorných funkcií pre potreby ich obyvateľov a návštevníkov.
- Získanie pravidelného príjmu do mestských rozpočtov z regulácie / spoplatnenia parkovania.
Odhad príjmov do rozpočtov je celoslovenskom rozsahu cca 10 -15 mil. eur.
- Zefektívnenie využívania kapacít statickej dopravy v mestách.

Problémy, s ktorými ste sa stretli počas realizácie projektu:
-

Nedostatočná legislatíva pri zavádzaní zón s regulovaným parkovaním (vyhláška o
premávke na pozemných komunikáciách, obchodný zákonník, zákony o daniach, miestnych
poplatkoch...), ktorá neumožňuje

-

Problémy s realizáciou regulovaných zón:
•

nepriateľský postoj verejnosti k nutnosti spoplatnenia parkovania, o nedostatok
voľne prístupných parkovísk s nízkym parkovným (toto nie je cesta k zmene
využívanosti verejných priestorov),

•

nejednotná metodika riešenia zón s reguláciou parkovania, o neprehľadnosť
a nejasnosť pre užívateľov parkovacích zón (vodič v cudzom meste sa nevie
zorientovať ako zaparkovať).

•

preferencia politických záujmov pred odbornými riešeniami (VZN nerieši samotné
parkovanie)

DriveNow e-Car Sharing in Copenhagen (Hučková – Svoboda, 2017, str. 71)
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Miesto realizácie projektu: Kodaň, Švédsko
Realizátor projektu:

Copenhagen, Arriva (dánska pobočka spoločnosti Arriva je
najväčším kodaňským prevádzkovateľom autobusov), BMW &
E.ON

Obdobie realizácie:

2015-2016

Cieľ projektu:
Sprístupnenie elektrickej mobility širokej verejnosti s cieľom znížiť množstvo vozidiel a emisií
v mestách prostredníctvom zdieľania elektromobilov, čo má za následok aj zníženie dopravných
zápch v hlavnom meste Dánska.
Priebeh projektu:
Nemecký dopravný gigant Arriva začal masívny projekt zdieľania elektrických automobilov v Kodani.
Vo spolupráci s BMW, mestom Kodaňou a distribútorom elektrickej energie E.ON zariadila Arriva 400
vozidiel BMW 3i Plug-in Hybrid do prevádzky car-sharingového programu. BMW i3 dokonale spĺňa
požiadavky tohto veľkého projektu. Okrem toho, že vďaka svojmu elektrickému pohonu má nulové
emisie, ide tiež o prvé vozidlo na svete s takzvaným kombinovaným vypočítavaním trasy. To
znamená, že navigačný systém vozidla pri navrhovaní trasy počíta aj s prostriedkami verejnej
dopravy.
Prínos realizácie projektu:
400 hybridov BMW 3i Plug-in v car-sharingovom programe kodanského prevádzkovateľa hromadnej
dopravy spoločnosti Arriva
Integrácia elektromobilov do inteligentných energetických sietí

Miesto realizácie projektu:

Európska Únia
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Realizátor projektu:

Corinex et al.

Obdobie realizácie:

2012-2014

Cieľ projektu:
Realizácia a overenie celkového rámca integrácie elektrických vozidiel a ich nabíjacích systémov s
inteligentnými distribučnými sieťami a vytvorenie rámca pre užívateľskú identifikáciu a interakciu s
operátormi týchto sietí. Cieľom bolo overenie implementácie na funkčnom prototype, ktorý využíval
zabezpečenú širokopásmovú komunikáciu po elektrickom vedení nabíjacej stanice.
Priebeh projektu:
Projekt pozostával z ôsmich pracovných balíkov realizovaných desiatimi vybranými partnermi z celej
Únie. Pracovné balíky prebiehali v rovnakom poradí ako vývojový cyklus, ktorý končil prezentáciou
funkčného prototypu na vozidlách Iveco a Volvo s implementovanou V2G (Vehicle to Grid)
komunikáciou cez napájacie káble nabíjacej stanice a manažmentom rozloženia a limitovania záťaže
systému tak, aby pracoval vo svojich prevádzkových parametroch.
Prínos realizácie projektu:
- Overenie možností a výziev implementácie riešení V2G pripojenia v technologickom,
socioekonomickom a legálnom rámci
- Definovanie úzkych miest realizácie a potenciálnych prekážok v reálnom nasadení
- Vytvorenie rámca pre roaming spotrebiteľov elektrickej energie a ich stotožnenia pri odbere, ktoré
je potrebné pre fakturáciu
- Riešenie riadenia záťaže pri nabíjaní viacerých vozidiel v jednej lokalite bez preťaženia systému
pomocou rôznych stratégií ako limitovanie odberu či jeho rozloženie v čase
- Využitie existujúcich nabíjacích káblov na komunikáciu medzi autom, nabíjacou stanicou
a distribučnou sieťou v reálnom čase odstránilo potrebu dodatočných, neštandardizovaných
komunikačných riešení a umožnilo flexibilnú metódu rôznych modelov implementácie
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- Priama realizácia komponentu Smart Cities s možnosťou vyhodnocovania dopadov,
ďalších výziev s ňou spojených a odporúčaní pre jej nasadenie

UberPOOL (Hučková – Svoboda, 2017, str. 76)
Miesto realizácie projektu:

San Francisco, Paríž, New York City a ďalšie

Realizátor projektu:

Uber

Obdobie realizácie:

od 2014

Cieľ projektu:
Znížiť množstvo dopravy a počet áut na cestách zdieľaním jedného vozidla viacerými pasažiermi, ktorí
potrebujú zviezť rovnakým smerom.
Priebeh projektu:
Uber spustil svoju službu UberPOOL v San Franciscu v auguste 2014 a v priebehu roka expandoval do
ďalších miest ako Paríž, New York City, Los Angeles, Boston, či Austin a ďalej sa rozrastá.
Prínos realizácie projektu:
V mestách s UberPOOL sa až 20% cestujúcich rozhodne svoju jazdu zdieľať s inými. Za prvých sedem
mesiacov roku 2016 UberPOOL dokázal usporiť:


vyše 502 miliónov najazdených kilometrov



vyše 23 miliónov litrov pohonných hmôt



55 560 ton CO2
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Problémy, s ktorými ste sa stretli počas realizácie projektu:
Spustenie služby sa pre mestá nespájalo so žiadnymi nákladmi.
Inteligentná doprava v Plzni (Hučková – Svoboda, 2017, str. 78)
Miesto realizácie projektu:

mesto Plzeň

Realizátor projektu:

PMDP (Plzenské mestské dopravné podniky), Mikroelektronika,
ČSOB, MasterCard

Obdobie realizácie:

polovica roku 2015 až doteraz

Náklady na projekt:

interné informácie dopravného podniku mesta Plzeň

Cieľ projektu:


Rýchlejší a pohodlnejší proces odbavenia v rámci MHD



Prítomnosť big data (veľkých dát) v rámci monitoringu príchodov a odchodov dopravných
prostriedkov



Širšia dostupnosť možností platieb za cestovný lístok

Priebeh projektu:
Plzeň využíva inteligentné riešenia už dlhodobo, postupne pribúdajú ďalšie. Už niekoľko
rokov je v prevádzke dynamický dispečing, ktorý ako jeden z prvých v Českej republike začal riadiť
MHD „on-line“ s možnosťou okamžitej reakcie na aktuálnu situáciu. V roku 2012 začalo cestujúcim
spríjemňovať cestovanie 12 inteligentných zastávok, digitálne panely cestujúcim poskytujú aktuálne
informácie o odchodoch a príchodoch spojov ako aj časové intervaly. Plzeň v roku 2015 získala titul
Európske hlavné mesto kultúry a rozhodla sa inšpirovať londýnskym modelom MHD. Do vozidiel
MHD tak boli nainštalované zariadenia zachovávajúce spôsob nákupu cestovných lístkov
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prostredníctvom Plzenskej karty (štandardné my-fair riešenie), ale zároveň došlo k rozšíreniu
možnosti nákupu cestovného lístka prostredníctvom bezkontaktnej bankovej karty. Celkovo touto
technológiu bolo vybavených 318 vozidiel, vrátane trolejbusov a električiek. Bezkontaktne môžu
cestujúci kúpiť nie len prestupný cestovný lístok, ale aj cestovný lístok pre celú rodinu. Nákup
cestovného lístka bankovou kartou sa pritom nelíši od bežného odbavenia prostredníctvom Plzenskej
karty. Cestujúci si zvolí druh cestovného lístka a po výzve k zariadeniu priloží bankovú kartu (na
označené miesto). Následne dôjde k vytlačeniu cestovného lístka. Nákup cestovného lístka je možné
zrealizovať ľubovoľným typom bezkontaktnej platobnej karty, pričom pre zákazníka tento spôsob
neznamená žiaden poplatok vo vzťahu k banke (podobne ako je to napríklad pri nákupe tovarov v
hypermarketoch). V súvislosti so zavedením tohto spôsobu nakupovania cestovných lístkov vzniká i
unikátny systém – tzv. „tarifné jadro“. Tento systém zabezpečí, že cestujúcemu sa neúčtuje každý
jednotlivý zakúpený cestovný lístok, ale súbor cestovných lístkov zakúpených v rámci nastaveného
intervalu (ide o tzv. agregované cestovné). Zúčtovanie platby za nakúpené cestovné lístky prebehne v
intervale raz na tri dni (presne tri dni po nákupe prvého cestovného lístka). Keďže systém nedokáže
predvídať, koľko cestovných lístkov cestujúci zakúpi, na bankovom účte sa pri nákupe prvého lístka
predautorizuje („zablokuje“) suma vo výške 150 CZK (asi 5 EUR). Táto čiastka však zostáva na účte
cestujúceho až do momentu riadneho zúčtovania napríklad ako „nezrealizovaná“ transakcia. Finálne
zúčtovanie potom prebieha podľa skutočného objemu realizovaných nákupov cestovných lístkov.

Prínos realizácie projektu:


Ocenenia projektu
o Vďaka „tarifnému jadru“ je Plzeň vyhľadávaným mestom pre konanie konferencií (i mimo
ČR)
o Priblíženie európskym metropolám



Využívanie kariet


Platba kartou každý mesiac dosahuje vyššie hodnoty
o

aktuálne číslo reprezentuje asi 100 000 transakcií
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Smart city – inteligentné mesto


Zásadná zmena vo vnímaní koncepcie odbavovania



Obmedzenie iných platobných kanálov – obmedzenie papierových cestovných lístkov
= úspora nákladov

Problémy, s ktorými ste sa stretli počas realizácie projektu:
 Časová a finančná náročnosť tvorby „tarifného jadra“
 Tlač papierového cestovného lístka/dokladu pretrváva

Pre maximalizáciu účinkov vymenovaných nástrojov na zvýšenie priestorovej mobility pracovnej
sily je nutné, vychádzať z niektorých všeobecných východísk:



budovanie spolupráce medzi aktérmi regionálneho rozvoja s následnou realizáciou
celoplošnej rozvojovej koncepcie okresu,



plánovanie a koordinácia individuálnych projektových zámerov na dosiahnutie dlhodobého
pozitívneho dopadu na rozvoj územia,



vypracovania koncepcie udržateľnej mobility daného územia, najčastejšie v rámci
administratívneho členenia (kraj, okres, alebo aj prihraničný región) s väzbami na geograficky
susediace územia,



znižovanie lokálnej dopravnej izolovanosti územia, jej nepriaznivých dopadov na miestnu
ekonomiku, demografický vývoj a zamestnanosť obyvateľstva, odstránenie havarijného stavu
dopravnej infraštruktúry za účelom podpory mobility pracovnej sily a zlepšenia základných
podmienok pre podnikanie a život,



systémové opatrenia na realizáciu Akčných plánov najmenej rozvinutých okresov na úrovni
ústrednej štátnej správy,



zlepšenie atraktivity územia a kvality služieb,



podpora založenia a budovania koordinačného centra pre rozvoj okresu alebo kraja,
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využívanie doplnkových systémov verejnej osobnej dopravy,



preferencia verejnej osobnej dopravy pred individuálnou dopravou,

Slovensko je krajinou, kde podporovanie priestorovej mobility nezamestnaných prináša pozitívne
efekty. Sme relatívne husto osídlenou krajinou, kde väčšina obyvateľstva stále žije v menších sídlach
s obmedzeným výberom pracovných miest. Zároveň sme krajinou s relatívne rozvinutou
infraštruktúrou umožňujúcou prepravu osôb na dennej báze. Máme vysoký počet nezamestnaných,
ktorí v mnohých sídlach nedokážu nájsť uplatnenie jednoducho z dôvodu malého množstva voľných
pracovných miest. V regionálnych centrách (Bratislava, Košice, Žilina, ...) je naopak trh práce výrazne
dynamickejší s vyššou tvorbou voľných pracovných miest. To všetko sú dobré predpoklady pre
pozitívne fungovanie opatrení podporujúcich priestorovú mobilitu UoZ. (Lubyová – Štefánik a kol.
2015, str. 171 - 172).
Doprava a technológie budúcnosti (Staněk – Ivanová – Vašková, 2018, str. 59 - 76)
Doprava je jednou z kľúčových odvetví súčasnej spoločnosti a jej ekonomiky. Predstavuje
zabezpečenie pohybu tovarov, obyvateľstva za prácou, či cestu študentov do školy, atď.
Je to teda mimoriadne prierezový fenomén, ktorý funguje v podstate v každej krajine
s rovnakými parametrami, aj keď miera intenzity dopravy je v jednotlivých krajinách rozdielna.
Zároveň však doprava predstavuje obrovský aspekt osobnej dopravy, na ktorú je viazaná celá sústava
produkcie osobných automobilov, predstavujúca možnosť a potenciálnu formu demokratického
presunu každého občana nezávisle od dopravných systémov59 riadených štátom, verejným sektorom,
a pod.
Obrovský rozvoj automobilovej dopravy v 20. storočí bol nielen významným hýbateľom
rozvoja národných ekonomík, ale stal sa aj symbolom úspešnosti ekonomickej prosperity vo
vyspelých krajinách a v mnohých oblastiach aj symbolom technického pokroku inovácií a rozvoja.

59

Nezanedbateľným aspektom je aj spoločenský status, ktorý dnes predstavuje vlastníctvo automobilov.
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Výsledkom je obrovské zvýšenie objemu tak osobnej, ako aj nákladnej automobilovej
dopravy, obrovské zvýšenie závislosti od dopravných výkonov, a s rozvojom outsourcingu
a offshoringu to znamenalo aj nový obrovský impulz – nielen vytvorenie menších dopravných firiem
zabezpečujúcich obslužnosť veľkých transnacionálnych korporácií a ich potrieb ale aj celkový rozvoj
väzby medzi subkontraktingom a finalizujúcimi fabrikami.

Obrovský nárast nákladov na dopravu je zároveň kumulovaný aj s ďalšími vecami, ktoré
súviseli napríklad s hybnosťou obyvateľstva v rámci rozrastajúcich sa mestských aglomerácií, alebo
zvýšením celkového rozsahu cestovania v rámci cestovného ruchu.
Tak isto zvýšenie hybnosti a dochádzky za prácou sa začalo diať stále viac a viac vo väzbe na
automobilovú dopravu, aj keď dochádzalo k združovaniu napríklad v spolupráci viacerých ľudí pri
dochádzke za prácou do vzdialenejších oblastí, a pri využívaní spoločnej dopravy.
Jedným z limitov automobilovej dopravy je otázka odstavenia a parkovania vozidiel. Väčšina
prieskumov ukazuje, že veľkú časť životnosti auta ako dopravného prostriedku stojí auto v garáži. Nie
je využívané vlastným majiteľom. V tomto zmysle sa autá naozaj stávajú skôr spoločenským statusom
a symbolom, ako reálnym nástrojom nutnej dopravnej mobility v rámci aglomerácií.
Ak dôjde k optimalizácii štruktúry pracovných príležitostí zón života a doslova zladeniu
rozumného vzťahu medzi bývaním, prácou a zábavou, nebude nutná obrovská masa dopravných
systémov, ktoré dnes zabezpečujú presúvanie obyvateľov v rámci aglomerácií za prácou, zábavou,
vzdelávaním, do nemocníc a pod.
Dnes už vďaka robotickým systémom, systémom Big Data, senzorickým systémom, atď. Sme
schopní vytvoriť inú architektúru spoločnosti z hľadiska zabezpečenia hybnosti.
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Neschopnosť vyriešiť priestorové limity, by mala viesť k uvažovaniu nad niektorými novými
druhmi dopravy, či už pôjde o ľahké metro, rozvoj električkových systémov, alebo pôjde o rozvoj
systémov, ktoré sú známe ako SkyWay60.

Zavedenie nových autonómnych systémov rýchlostných železníc by pravdepodobne bolo
zásadným pilierom medziregionálnej dopravy, a to predovšetkým dopravy medzi veľkými mestskými
aglomeráciami. Zvoz obyvateľov z okolia do vlastných mestských aglomerácií a ich centier by mohli
obstarať lokálne autonómne dopravné systémy. Vidíme to napríklad na demografických zmenách, ku
ktorým dochádza napríklad v Nemecku. Pôvodne sa veľké aglomerácie a satelitné mestá javili ako
určité miesta vzájomnej kooperácie a spolupráce. Menšie mestá v podstate vytvárali určité zázemie,
ale zároveň mali svoj kolorit, kultúru, tradičné obchodné zvláštnosti, atď. Dnes sme svedkami, že až
do vzdialenosti 150 až 170 km od kľúčovej centrálnej mestskej aglomerácie menšie mestá strácajú
svoj kultúrny tradičný, historický charakter atď. Stávajú sa skôr nocľahárňami pre veľkú časť ľudí,
ktorí dochádzajú za prácou, štúdiom, zdravotným zabezpečením ale aj zábavou do veľkých
centralizovaných aglomerácií.
Musíme si teda uvedomiť, že pravdepodobne ďalší vývoj dopravy bude závisieť od
obrovských zmien charakteru osídlenia, celkového rozloženia obyvateľstva a celkových zmien priorít.
Dnes sa stáva prioritou ušetrenie času. Ušetrenie času znamená, že sa na dopravu začíname stále viac
kriteriálne dívať z hľadiska ušetrenia času. V takomto prípade, ak vezmeme do úvahy súčasný stav
leteckej dopravy a rýchlostných železníc, vychádza jednoznačne z hľadiska výhod ušetrenia času

60

SkyWay má byť nadúrovňový dopravný systém, ktorý bude na pohyb využívať patentovanú strunovú
technológiu. Má ísť o revolúciu, ktorá zmení celkový systém dopravy. Dopravnými prostriedkami SkyWay majú
byť samostatné kapsule alebo celé súpravy kapsúl zavesených na koľajniciach, ktoré budú visieť vo vzduchu.
Vývojári si od nich sľubujú vysokú rýchlosť a bezpečnosť, nízke náklady na prevádzku a šetrnosť k životnému
prostrediu.

219

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk

www.ia.gov.sk

použitie rýchlostných železníc. Použitie autonómnych dopravných systémov v rámci mestskej
aglomerácie zároveň znamená obrovské ušetrenie času v mestských aglomeráciách.
Kľúčovým faktorom sa však pravdepodobne postupne stane optimalizovanie vzťahu medzi
miestom na život, miestom na prácu a niektorými ďalšími aspektmi vlastného umiestnenia v teritóriu
alebo v priestore. Ľudia si stále viac a viac budú ceniť čas, ktorý ušetria napríklad pri dochádzke za
prácou.
Je zrejmé, že tzv. monitoringové pracovné miesta, telepráca a pod sa nebudú týkať všetkých
pracovníkov. Podľa niektorých štúdií vidieť, že približne tretina pracovných miest môže byť viazaná na
teleprácu. Ostatné miesta zostanú spojené s tradičnou dochádzkou za prácou. Dochádzka za prácou
ale v dnešnej rovine znamená spravidla veľkú dĺžku dojazdu, až do jeden a pol hodiny, a zároveň
znamená veľký teritoriálny rozdiel medzi miestom na život a miestom na prácu.

To vytvára obrovskú hybnosť v aglomeráciách, ale zároveň zvyšuje aj tlak na intenzitu
prepravy osôb. Individuálna automobilová doprava skončila v slepej uličke dopravných zápch.
Vyžaduje to teda rozvoj novej generácie mestskej hromadnej dopravy, a či už pôjde o ľahké metro
alebo klasické metro, alebo pôjde o niektoré druhé iné dopravné systémy, napríklad električkový
dopravný systém, všetky sú v podstate závislé od priestoru a kríženia jednotlivých dopravných
systémov61.
Riešenie dopravného systému v rámci veľkých mestských aglomerácií pravdepodobne bude
možné jedine sústavou miestnych lokálnych autonómnych vozidiel alebo autonómnych dopravných
systémov62 založených na báze vlaku alebo metra.

61

V tomto kontexte napríklad stratégia SkyWay má výhodu, pretože sa pohybuje nad dopravnými systémami
tak, ako sa napríklad metro pohybuje pod väčšinou dopravných systémov.
62

Práve autonómne dopravné systémy môžu byť omnoho efektívnejšie riadené pomocou umelej inteligencie.
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Je zrejmé, že mnohé výskumné ústavy zaoberajúce sa budúcou architektúrou dopravy musia
uvažovať o komplementarite jednotlivých druhov dopravy v mestských aglomeráciách, medzi
mestskými aglomeráciami a medzi štátnymi dopravnými trasami.
Z hľadiska rýchlej transformácie aglomerácií by bolo vhodné využiť tie druhy dopravy, ktoré
budú komplementárne, ale zároveň budú vertikálne vzdušne hierarchizované.
Vytvorenie takejto hierarchizovanej novej štruktúry dopravy by znamenalo jeden zo
zásadných posunov zmeny dnešnej podoby osídlenia, architektúry spoločnosti i celkovej dopravnej
infraštruktúry spoločnosti ako celku.
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