
PRÍLOHA č. 5 STRATEGICKÉ DOKUMENTY EÚ A SR 
V OBLASTI DOPRAVY 

 
 
1. Stratégia udržate ľnej a inteligentnej mobility do roku 2050 

 
 

Európska komisia 10. decembra 2020 predstavila a uviedla do praxe 
Stratégiu udržateľnej a inteligentnej mobility do roku 2050. 

 
Stratégia uvádza scenár, ako môže dopravný systém EÚ dosiahnuť 

zelenú a digitálnu transformáciu a lepšie odolávať budúcim krízam. Stratégiou 
sa zmení spôsob, akým sa pohybujú ľudia a tovary v celej Európe a uľahčí sa 
kombinácia rôznych druhov dopravy počas tej istej cesty. 

 
Európska zelená dohoda chce v oblasti dopravy znížiť emisie 

skleníkových plynov do roku 2050 o 90 %. Tento cieľ sa má dosiahnuť vďaka 
inteligentnému, konkurencieschopnému, bezpečnému, prístupnému a cenovo 
dostupnému dopravnému systému.  

 
Všetky druhy dopravy sa musia stať udržateľnejšími. Ekologické 

alternatívy musia stať široko dostupnými, transformácia má byť podporovaná  
správne vybranými stimulmi.  

 
Napredovanie európskeho dopravného systému smerom k inteligentnej 

a udržateľnej budúcnosti zabezpečia konkrétne míľniky. Na to, aby sa 
stanovené ciele stali realitou, stratégia vytýčila celkovo 82 iniciatív, z ktorých 
každá zahŕňa konkrétne čiastkové opatrenia. 
 
 

Míľniky pre inteligentnú a udržate ľnú budúcnos ť 
 
 

Napredovanie európskeho dopravného systému smerom k inteligentnej 
a udržateľnej budúcnosti zabezpečia konkrétne míľniky: 

 
do roku 2030: 
 
 

- na európskych cestách bude aspoň 30 miliónov automobilov 
s nulovými emisiami, 

 
- 100 európskych miest bude klimaticky neutrálnych, 
 
- vysokorýchlostná železničná doprava sa v celej Európe 

zdvojnásobí, 
 
- plánované kolektívne cestovanie v prípade ciest do 500 km by 

malo byť uhlíkovo neutrálne, 
 



- automatizovaná mobilita sa bude prevádzkovať vo veľkom 
rozsahu, 

 
- námorné plavidlá s nulovými emisiami budú pripravené vstúpiť 

na trh. 
 
 
do roku 2035: 
 
 

- veľké lietadlá s nulovými emisiami budú pripravené vstúpiť na 
trh. 

 
 
do roku 2050: 
 
 

- takmer všetky automobily, dodávky, autobusy, ako aj nové 
ťažké vozidlá budú mať nulové emisie, 

 
- železničná nákladná doprava sa zdvojnásobí, 
 
- bude v prevádzke plne funkčná, multimodálnatranseurópska 

dopravná sieť (TEN-T) pre udržateľnú a inteligentnú dopravu s 
vysokorýchlostnou prepojenosťou. 

 
 

2. Metodické pokyny k tvorbe plánov udržate ľnej mobility, Ministerstvo 
dopravy a výstavby SR, september 2015  

 
 
V dopravnom plánovaní miest často chýba systémový prístup 

a jednotlivé riešenia sú negatívne ovplyvnené absenciou základných 
nástrojov, ktoré riešia mestskú i regionálnu mobilitu, nedostatočnými právnymi 
predpismi a nedostatočným personálnym a materiálnym vybavením útvarov 
štátnej a verejnej správy, ktoré sú priamo zodpovedné za príslušné dopravné 
opatrenia.  

 
Obyvatelia následne volia zdanlivo najspoľahlivejší a najmenej 

udržateľný spôsob dopravy - individuálnu automobilovú dopravu - čo v 
konečnom dôsledku zhoršuje celkovú dopravnú situáciu, stav životného 
prostredia a v neposlednom rade aj závislosť krajiny na nerastných zdrojoch. 

 
Dopravné plánovanie však nie je jednoduchou záležitosťou. Projektanti 

a volení zástupcovia orgánov samosprávy čelia pomerne veľkému množstvu 
protichodných požiadaviek. Riešením je identifikácia vhodnej, udržateľnej a 
integrujúcej politiky. Na tento účel by mal slúžiť plán udržateľnej mobility, ktorý 
by mal podporovať vyvážený rozvoj všetkých dôležitých spôsobov dopravy 
smerom k jej udržateľnosti. 

 



Plán udržateľnej mobility je strategický plán vytvorený s cieľom naplniť 
potreby mobility ľudí v mestách a regiónoch. Vytvára sa s ohľadom na 
existujúcu plánovaciu prax a princípy integrácie, participácie a rôznych 
spôsobov hodnotenia. 

 
 

3. Dlhodobý plán pre adresovanie výziev v cestnej d oprave 
a inteligentnej mobilite na roky 2021 - 2030 

 
 
Link: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/415 
 
 
Materiál „Dlhodobý plán a akčný plán pre adresovanie výziev v cestnej 

doprave a inteligentnej mobilite na roky 2021 - 2030“ pripravilo Ministerstvo 
dopravy a výstavby SR na základe uznesenia vlády, ktoré ukladá ministerstvu 
plniť opatrenia Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roka 2019 
- 2022 v rámci témy Inteligentná mobilita. 

 
Materiál predstavuje víziu rozvoja inteligentnej mobility, politiku pre 

nastavenie podmienok prostredia a využitie konceptu inteligentnej mobility 
v podmienkach Slovenskej republiky. 

 
Materiál je zatiaľ je v štádiu návrhu a čaká ho medzirezortné 

pripomienkové konanie. 
 
 
Inteligentná mobilita 
 
 
Oblasť inteligentnej mobility je inovatívny a dynamický koncept 

organizácie dopravnej infraštruktúry, ktorý pomáha zefektívniť prepravu osôb 
a tovarov s využitím moderných technológií na báze neustáleho zberu, 
analýzy a vyhodnocovania údajov z dopravy v reálnom čase. 

 
Cieľom konceptu inteligentnej mobility je úspora nákladov, času 

a znižovanie záťaže z dopravy na životné prostredie. 
 
Doprava a mobilita predstavujú súčasť každodenného života 

obyvateľov Slovenskej republiky. Rozvoj inteligentnej mobility je nevyhnutný 
z hľadiska prispôsobovania sa zmeneným podmienkam a požiadavkám 
spoločnosti a nárokom na prepravu tovaru a dopravu osôb. 

 
 
Dlhodobý plán stanovuje tri ciele: 
 
 
1. využívanie výhod inteligentnej mobility v bežnej prevádzke  
 



2. zvýšenie konkurencieschopnosti ekosystému mobility a zlepšenie 
podporného prostredia pre rozvoj inteligentnej mobility  

 
3. využitie inteligentnej mobility pre potreby dekarbonizácie dopravy   
 
 
 Prílohu č.4 dokumentu tvorí Akčný plán pre adresovanie výziev 

v cestnej doprave a inteligentnej mobilite na roky 2021 - 2025. 
 
V Akčnom pláne sú pomenované hlavné dlhodobé ciele, ktoré umožnia 

SR dosiahnuť požadovaný úspech pri budovaní a rozvoji inteligentnej mobility 
v prostredí cestnej infraštruktúry a majú za cieľ vytvoriť vhodné prostredie, 
ktoré bude stimulovať rozvoj inteligentnej mobility na území SR.  

 
Pre efektívne plnenie cieľov sa pripravuje Akčný plán pre rozvoj 

inteligentných miest a regiónov  v gescii Ministerstva investícii, regionálneho 
rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ( MIRRI SR ). 

 
 
Vývoj inteligentnej mobility na Slovensku 
 
 
V súčasnosti na Slovensku neexistuje komplexne aplikované riešenie 

inteligentnej mobility. Pre fungovanie komplexného systému je nevyhnutná 
rekonštrukcia a dobudovávanie informačno-technických komponentov do 
existujúcej infraštruktúry.  

 
Pre zabezpečenie funkcionality je potrebné sa zamerať na zber, 

spracovanie a vyhodnocovanie dopravných údajov v reálnom čase. 
V podmienkach Slovenska neexistuje centrum zberu dopravných údajov pre 
prevádzku automatizovaných a prepojených vozidiel na verejných pozemných 
komunikáciách. Národný systém dopravných informácií slúži ako nástroj pre 
združovanie dopravných údajov, ale pre implementáciu prvkov a riešení 
inteligentnej mobility v praxi nepostačuje. Na území Slovenska doposiaľ 
nebola riešená výmena údajov medzi jednotlivými prvkami a subjektami 
inteligentnej mobility. 

 
Slovenská republika nie je dostatočne pripravená ani z hľadiska 

technickej stránky pre implementáciu autonómnych, automatizovaných 
a prepojených vozidiel. 

 
Slovenská republika v oblasti inteligentnej mobility v porovnaní 

s vyspelými štátmi zaostáva a skrýva v sebe veľký potenciál pre možnosť 
rozvoja v tejto oblasti. 

 
Porovnanie objemu štátom vynaložených finančných prostriedkov 

určených na výskum a vývoj vybraných krajín dokazuje, že SR výrazne 
zaostáva. V súčasnosti sú nedostatkovým zdrojom údaje.  

 



Správny chod inteligentnej mobility je závislý na tokoch informácií, 
najmä digitalizovaných dát. Z toho dôvodu sú údaje uchovávané v databázach 
a registroch nevyhnutnou súčasťou inovatívnych postupov. Cieľom je 
konzistentnosť zozbieraných a spracovávaných dát. K efektívnej práci a vývoju 
problematiky je nevyhnutné vytvoriť podmienky na analyzovanie dostupných 
údajov. Pri zavádzaní relevantných riešení je potrebné klásť dôraz na tvorbu 
integračných platforiem, ktoré budú schopné združovať všetky potrebné dáta. 

 
SR je ako členský štát EÚ viazaná záväzkami vyplývajúcimi z platných 

a účinných právnych aktov EÚ. V súčasnej dobe ale neexistuje jednotná 
legislatíva na úrovni všetkých členských štátov. 

 
Významným dokumentom pre Slovensko je v tomto ohľade novoprijatá 

,,Stratégia pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu do roku 2050” z dielne 
Európskej Komisie, ktorú považujeme za kľúčový a nosný prvok z pohľadu 
dlhodobej implementácie inteligentnej mobility v členských krajinách EÚ. 

 
 
Vízia a ciele rozvoja inteligentnej mobility v SR 
 

 
Víziou Dlhodobého plánu je vybudovanie efektívnej inteligentnej 

mobility na území SR pomocou moderných technológií, s cieľom uľahčiť a 
urýchliť obyvateľstvu každodenný transport do cieľového bodu prepravy a 
taktiež za účelom redukcie environmentálnych, ekonomických a sociálnych 
nedostatkov.  

 
Environmentálny aspekt dopravy a eliminácia škodlivých emisií je 

celosvetovo stále diskutovanejšou témou a je predpokladom pre dosiahnutie 
trvalej udržateľnosti životného prostredia. Ekologickejšia mobilita by mala byť 
základnou myšlienkou pri vývoji všetkých oblastí dopravy. Využívaním 
alternatívnych spôsobov dopravy a alternatívnych pohonných jednotiek vo 
vozidlách je možné znížiť množstvo CO2 v ovzduší. 
 


