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Aktuálna výkonnosť ZSSK

➢ Výkonov v prímestskej doprave 3,48 mil. vlkm (15 % SR) 226 vlakov (15% SR)

➢ Obsluhovaná dopravná sieť 475 km tratí (16 % SR) 103 zastávok (14% SR)

➢ Úroveň elektrifikácie 55 % (44 % SR)

➢ Diaľková doprava 50 vlakov (33% SR) 20 medzištátnych vlakov

➢ Aktívne hraničné  prechody Čaňa (2 páry EC vlakov), Čop (2 páry RR, 2 páry Os)

➢ Neaktívne hraničné prechody Slovenské Nové Mesto, Maťovce

Košický samosprávny kraj
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Aktuálna výkonnosť ZSSK

Východisko z krízovej situácie vo verejnej doprave je v zodpovednom 
prístupe, modernej a atraktívnej ponuke verejnej dopravy. 
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NAVRHOVANÉ SYSTÉMOVÉ A OPTIMALIZAČNÉ OPATRENIA PRE GVD 2020/2021

➢ Rozšírenie medzištátnej linky Košice – Budapešť o 5 párov vlakov

➢ Rozšírenie medzištátnej linky Bratislava – Viedeň o 3 páry vlakov 

➢ Rozšírenie ponuky spojení ZSSK pre viac ako 140 vlakov

➢ Príjem pre ZSSK vzhľadom na využitie vozidiel ZSSK v zahraničí 

➢ Realizovateľné bez nárastu počtu nasadených vozidiel

➢ Optimalizácia nasadenia vozidiel a personálu v regionálnej doprave 

➢ Zníženie jednotkovej dotácie o ZSSK 3,74 %

Nárast výkonu 

GVD 2020/2021

Nárast cestujúcich 

ročne 

Nárast tržby

ročne

Úspora CO2

Ročne

1 341 410 VLKM 3,4 milióna 2,1 milióna 31 219 ton

OKAMŽITÝ EFEKT PRE GVD 2020/2021

Navrhované opatrenia pre GVD 20/21
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Modernizácia vozidlového parku ZSSK  

➢ 35 ks modernizovaných vozňov,              
prvý vozeň 01_2022

➢ 17 kusov nových vozňov,                      
prvý vozeň 07_2022

➢ 9 kusov  EJ, (prebieha hodnotenie VS), 
predpokladaná dodanie 2023

➢ Nasadenie očakávame na úsekoch:

➢ Košice – Liptovský Mikuláš, 

➢ Košice – Prešov  - Plaveč, 

➢ Košice – Čierna nad Tisou,

➢ Košice – Humenné.

(s výhľadom elektrifikácie)

Prímestská doprava PSK + KSK
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Možnosti rozvoja železničnej dopravy
Potenciál prepojenia východné Slovensko       Zakarpatská oblasť 
rýchle spojenie Košice – Užhorod / Košice - Mukačevo

Potenciál spojenia:

➢ 2,8 milióna obyvateľov

➢ Trvalo udržateľná ekologická 
doprava

➢ Cestovná doba do 90 minút 
na trase Košice – Užhorod

➢ Cestovný doba do 150 minút 
na trase Košice – Mukačevo

➢ Priame nočné spojenia do 
terminálu Trebišov po ŠR

cez Maťovce 

cez Čiernu nad 
Tisou 
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Možnosti rozvoja železničnej dopravy
Mapka existujúceho a navrhovaného spojenia

CLIMADAM 14.4.2021
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Možnosti rozvoja železničnej dopravy

Železničné spojenie Slovensko - Ukrajina

➢ Košice – Čop – Mukačevo

➢ Denne 2 páry Os Košice – Čop
(priamy vozeň Kyjev)

➢ Denné 2 páry vlakov RR denne

➢ Zámer rozšírenia ponuky RR vlakov na 
4 páry denne, podpora v rámci PUM

Rozšírenie medzištátnej ponuky je závislé od zhody partnerov, realizácie potrebných investícií na 
spoločnej hranici (colné kontroly), dobudovania infraštruktúry a rozsahu realizovaných dopravných 

výkonov. 

➢ Košice – Maťovce – Užhorod

➢ Aktuálne bez železničného spojenia

➢ Významný potenciál závislý od dostupnosti 
služby a podmienkach na hraniciach

➢ Závislé od partnerstva a realizácii investícií 
na spoločnej hranici
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Možnosti rozvoja železničnej dopravy
Príležitosť pre rozvoja trvalo udržateľného ekologického spojenia 
Košice – Maťovce - Užhorod
➢ Potenciál 

➢ 2,8 milióna ob. na regionálnej úrovni

➢ Viac ako 5,2 mil. ob. na úrovni (CZ, SK, UA)

➢ Doprava realizovaná na cestách                                     
(pred Corona krízou)

➢ BUS doprava 560 cestujúcich denne

➢ IAD 3 900 cestujúcich denne

➢ Potenciálne linky železničnej dopravy

➢ Pravidelný takt Košice – Maťovce – Užhorod

➢ Priame nočné spojenia po ŠR na trase UA – Trebišov, s prestupom na vnútroštátne vlaky smer celá SR 

➢ Priame lôžkové vozne Kyjev – Užhorod – Košice – Praha/Bratislava 
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Možnosti rozvoja železničnej dopravy
Prečo Košice – Maťovce – Užhorod ?

➢ Súčasné vlakové spojenie Košice – Užhorod

➢ Jazdná doba 270 – 300 minút

➢ Neexistujúce priame železničné spojenie

➢ Nevyužitý potenciál oblasti 

➢ Denne viac ako 4 500 cestujúcich v IAD a BUS

➢ Izolácia susedných regiónov

➢ Investícia do infraštruktúry na trase Košice – Čop – Mukačevo

➢ Investícia do infraštruktúry na trase Košice – Maťovce – Užhorod

➢ Realizácia normálny rozchod 1435 na trase Matovce – Užhorod

➢ Modernizácia odbavenia na hraničnom priechode Maťovce

➢ Modernizácia TIOP Trebišov v kontexte umožnenia prestupu ŠR / NR

➢ Navrhované vlakové spojenie Košice – Užhorod

➢ Jazdná doba 90 – 120 minút

➢ Priame a rýchle spojenie miest

➢ Potenciál 2,8 milióna obyvateľov

➢ Ekologická a trvalo udržateľná ŽD

➢ Prepojenie regiónov na národnej aj 
regionálnej úrovni

Čo je potrebné realizovať?
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Možnosti rozvoja železničnej dopravy

Realizácia spojenia Košice – Maťovce – Užhorod
môže byť tým  rozvojovým impulzom, ktorý

potrebujú regióny na obidvoch stranách hranice 
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