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Abstract
Príspevok prináša aktuálny prehľad smerovania osobnej železničnej dopravy na Slovensku so zameraním sa
na región Východného Slovenska, teda Košický a Prešovský samosprávny kraj. Ďalším významným
momentom je výmena skúseností ako aj vzájomné integrovanie projektových aktivít v novom programovom
období 2014 - 2020 s cieľom pripraviť a realizovať kvalitné projekty financované za pomoci EU fondov.
V tejto oblasti nazbierala ZSSK od roku 2008 kedy sa začala touto témou zaoberať mnoho skúseností. Tieto
môžu byť vhodným základom pre prípravu spoločných projektov v oblasti verejnej osobnej dopravy nielen v
rámci Východného Slovenska.

1 Úvod
Príspevok prináša aktuálny prehľad smerovania osobnej železničnej dopravy na Slovensku
so zameraním sa na región Východného Slovenska, teda Košický a Prešovský samosprávny
kraj. Cieľom je prezentovať projekty ZSSK, ktoré sú realizované a pripravované
s plánovaným financovaním za pomoci EU fondov zo zdrojov OPD 2007 – 2013 ako aj
OPII 2014 – 2020.

2 Jadro príspevku
ZSSK má prostredníctvom týchto projektov ambíciu pomôcť vytvoriť reálne podmienky na
integráciu dopravných systémov v rámci verejnej osobnej dopravy a ponúknuť tak
relevantnú ponuku k individuálnej automobilovej doprave. Taktiež je tu otázka koordinácie
projektových aktivít s relevantnými organizáciami zabezpečujúcimi podmienky pre
realizovanie verejnej osobnej dopravy.
Rozhodujúcimi premennými a zároveň cieľmi projektov ZSSK sú:
- Zvýšenie kvality služieb železničnej osobnej dopravy
- Zabezpečenie konkurencieschopnej služby
- Zvýšenie cestovného komfortu pre cestujúcu verejnosť
- Zlepšovanie parametrov cestovného poriadku
- Podpora rozvoja tzv. integračných bodov v regióne Východného Slovenska
- Zabezpečenie kvalitného servisu koľajových vozidiel
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3 Záver
Cieľom je prezentovať projekty ZSSK, ktoré sú realizované a pripravované s plánovaným
financovaním za pomoci EU fondov zo zdrojov OPD 2007 – 2013 ako aj OPII 2014 –
2020.
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