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1 ÚVOD 

Práce na PUM Trenčianskeho kraja boli zahájené dňom podpisu Zmluvy o dielo, ktoré sa uskutočnilo dňa 

29.9. 2018 v sídle objednávateľa.  

1.1 VYKONANÉ ČINNOSTI ZBERU DÁT - HOTOVO 

1.2 VYKONANÉ ČINNOSTI PRIESKUMU - HOTOVO 

1.3 VYKONANÉ ČINNOSTI DOPRAVNÉHO MODELOVANIA (STAV) - HOTOVO 

 Tvorba a parametrizácia dopravnej siete -- hotovo 

 Zadanie existujúcej ponuky verejnej dopravy dľa cestovných poriadkov 2018 -- hotovo 

 Tvorba dopravných zón a ich napojenie na dopravnú sieť --hotovo 

 Zostavenie dopytového modelu (skupiny obyvateľov, účely ciest, dopravné módy, dopytové 

vrstvy) so štruktúrou zodpovedajúcou prieskumu mobility -- hotovo 

 Nastavenie procedúr a parametrov výpočtu štvorstupňového dopravného modelu (tvorba ciest, 

distribúcia ciest, voľba dopravného módu, pridelenie na sieť) -- hotovo 

 Kalibrácia dopravného modelu na hodnoty zistené mobilitným prieskumom (hybnosti, distribučné 

krivky, modal split) a dáta zo sčítania vozidiel a cestujúcich vo vybraných profiloch dopravnej siete 

-- hotovo 

 Výstupy a analýzy výsledkov dopravného modelu súčasného stavu -- hotovo 

1.4 VYKONANÉ ČINNOSTI SEA – ČIASTOČNE HOTOVÉ 

 spracovanie Oznámenia o strategickom dokumentu dľa zákona č. 24/2006 Z.z o posudzovaní 

vplyvu na životné prostredie pre PUM TSK -- hotovo 

 telefonické konzultácie so zástupcom spracovateľa PUM TSK a s pracovníkmi KÚ -- hotovo 

 zber podkladov potrebných pre SEA hodnotenie -- hotovo 

 schôdzky a telefonické konzultácie SEA tímu – hotovo 

 vydanie Rozsahu hodnotenia --  strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility TSK“ určený 

podľa § 8 zákona  č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) - 15.4.2019 – hotovo 

 Stanoviská verejnosti k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu  „Plán udržateľnej mobility 

TSK“ bolo možné predkladať najneskôr do 10 dní od jeho zverejnenia, t. j. 6. 5. 2019, neprišli 

žiadne pripomienky 

 Zahájení prací na Správe o Hodnotení strategického dokumentu dľa § 9 zákona č. 24/2006 Z. z. 

v rozsahu Prílohy č. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. 
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1.5 MODELOVANIE ÚROVNE EMISIÍ (STAV) – ROZPRACOVANÉ 

Na základe intenzít dopravy podľa dopravného modelu súčasného stavu budú v hodnotenom území 

vypočítané emisie hlavných znečisťujúcich látok produkovaných pri súčasnom dopravnom riešení na všetkých 

cestách, ktoré sú súčasťou dopravného modelu. 

1.6 MODELOVANIE HLADÍN HLUKU (STAV) - ROZPRACOVANÉ 

Predikcia akustickej situácie bude vykonaná na priestorovom modeli. Podkladom pre výpočet akustickej 

situácie od cestnej dopravy budú údaje z dopravného modelu súčasného stavu. Cieľom výpočtov a 

následných analýz uskutočnených v rámci akustického posúdenia je predovšetkým stanoviť počet 

ovplyvnených obyvateľov v jednotlivých hlukových pásmach a problematické miesta z hľadiska zaťaženia 

hlukom z pozemnej dopravy (cestná a železničná), ktoré je možné nazvať „hot spots“. Hot spots možno 

definovať ako lokality a miesta, kde dochádza k prekračovaniu akčných, resp. medzných hodnôt v niektorom 

zo zvolených ukazovateľov vo vzťahu k počtu, resp. hustote ovplyvnených obyvateľov. 
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2 REALIZOVANÉ PREZENTÁCIE A JEDNANIA 
1) 24.4.2019 - 9. výrobný výbor - zápis + prezenčná listina. 

9. výrobný výbor bol zvolaný z dôvodu informovania o stave prác na PUM a odovzdania ďalších častí 
diela. 

 Odovzdané boli časti Prieskumy – metodika a ukončenie terénnych prác (časť Zber údajov už bol 

odovzdaný 19.12.2018). 

 Ďalej sa pracuje na časti Prieskumy, Dopravnom modeli stavu, Analytickej časti, Návrhovej časti 

 Rozpracované sú Vízie do strategických a špecifických cieľov  

 Prioritou PUM TSK je IDS  

 Schôdzka s CDV spracovateľom PUM mesta Trenčín prebehla 9.4. 2019 vo firme AFCP  

 Bolo pripomenuté, že celý PUM je potrebné v záverečnej fáze schváliť Zastupiteľstvom 

Trenčianskeho kraja – čo je podmienkou pre čerpanie dotácií z EU. Politikov je potrebné priebežne 

informovať o stave PUM. 

 

2) 22.5.2019 - 10. výrobný výbor - zápis + prezenčná listina. 

10. výrobný výbor bol zvolaný z dôvodu informovania o stave prác na PUM a prezentovania ďalších 
častí diela. 

 Prezentované boli Prieskumy, Dopravný model stavu 
 Hluková a emisná mapa – začína sa pracovať 
 Analytická časť je rozpracovaná  
 Práce pokračujú na návrhovej časti – odovzdaný výkres k Zásobníku projektov mäkké a tvrdé 

opatrenia k pripomienkam pracovným skupinám a okresným mestám 
 Materiál špecifické a strategické ciele - bez pripomienok 

 
3) 18.6.2019 - 11. výrobný výbor - zápis + prezenčná listina. 

11. výrobný výbor bol zvolaný z dôvodu informovania o stave prác na PUM a odovzdanie ďalších častí 
diela. 

 Boli odovzdané 2. Prieskumy a 3.1 Dopravný model stavu PUM s predávacím protokolom v počte 

3+3CD 

 Hluková a emisná mapa – práce pokračujú 

 Analytická časť je rozpracovaná  

 Práce pokračujú na návrhovej časti  

 Bol konzultovaný zásobník projektov mäkké a tvrdé opatrenia a odoslaný k pripomienkam 

pracovným skupinám a okresným mestám. Do 11.6. poslali mestá Trenčín a Hlohovec, ďalej Polícia 

a ŽSR. Ostatní bez reakcie. Zásobník projektov spolu s výkresom budú ešte odoslané NDS, SSC a 

Jaspers k pripomienkam. 

 Stavby súvisiace s transformáciou Horného Ponitria budú zaradené do návrhového horizontu roku 

2030 z dôvodu ich naliehavosti a požiadavkám objednávateľa. 
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2.1 PRACOVNÉ SKUPINY 

V rámci projektu boli definované pracovné skupiny a jednotliví experti. Dielo s nimi bolo priebežne 

konzultované a jednotlivé druhy dopravy boli pripomienkované v priebehu prác.  

V pracovných skupinách sú pripomienkované SWOT analýzy pro jednotlivé módy dopravy. 

Vo vedúcej skupine bola odsúhlasená VÍZIA. 

Pripomienkované boli Špecifické a strategické ciele. 

Prebieha pripomienkovanie Zásobník projektov tvrdé a mäkké opatrenia 
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3 KOMUNIKAČNÉ NÁSTROJE 

Bol zriadený priestor na webových stránkach Trenčianskeho kraja: 

https://www.tsk.sk/dokumenty/regionalny-rozvoj/schvalene-projekty-v-trencianskom-kraji/plan-

udrzatelnej-mobility-trencianskeho-samospravneho-kraja.html?page_id=577721, ktoré umožňujú externým 

návštevníkom prístup k informáciám, a zároveň poskytujú spracovateľom priestor pre aktuálne 

zverejňovanie dôležitých informácii a dokumentov. Stránky obsahujú informácie o projekte, kontakty, 

aktuality, verejné dokumenty na stiahnutie a priestor pre diskusiu. Sú užívateľsky priateľské a prehľadné.  
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4 AKTUÁLNY STAV PROJEKTU 

Subjekty, ktoré spracovateľ oslovil so žiadosťou o spolupráci spolupracujú.  

Bol vydaný záver zisťovacieho konania SEA ROZSAH HODNOTENIA strategického dokumentu „Plán 

udržateľnej mobility TSK“, určený podľa § 8 zákona  č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“)A. 

Ciele (VÍZIE): 

 
Vízie 
Moderný a konkurencie schopný región s rastúcou životnou úrovňou, ktorý je atraktívny pre obyvateľov, 
návštevníkov ako i pre investorov a ktorý je založený na udržateľnom využití vlastného potenciálu 
sociálneho, ekonomického a environmentálneho (tvorba krajiny - krajinotvorné prvky), a na princípoch 
spoločenskej zodpovednosti. 
 
Zmeny: 

1. Dopravná infraštruktúra, dostavba dopravnej infraštruktúry, ktorá v súčasnosti chýba 
2. Komunikačná sieť kraja a zvýšenie kvality a bezpečnosti cestnej infraštruktúry 
3. Zvýšenie podielu udržateľnej mobility a zlepšenie dostupnosti kraja verejnou osobnou dopravou 
4. Zvýšenie environmentálnej zodpovednosti 
5. Zvýšenie efektivity dopravných systémov, ich optimalizácia a využitie (IDS ako protiváha 

individuálnej automobilovej doprave) 
 
 

Odsúhlasené boli: 

Špecifické a strategické ciele: 
Oblasť zmeny 
Dopravná infraštruktúra, dostavba dopravnej infraštruktúry, ktorá v súčasnosti chýba 
Strategické ciele Špecifické ciele 

Dostavba komunikačnej siete 

Podpora dostavby obchvatov miest - zníženie tranzitnej dopravy v 

mestách a obciach 

  Zvýšenie bezpečnosti budovanej infraštruktúry 

  Podpora dostavby nadradenej komunikačnej siete 

Zvýšenie kvality infraštruktúry pre 

pešiu dopravu 

Budovanie bezpečnej siete peších trás v meste (bezbariérovosť, 

navádzajúce prvky) i prepojenie medzi jednotlivými mestami a obcami 

  Budovanie bezpečných priechodov pre chodcov 

  

Podpora zvyšovania kvality verejného priestoru - rozširovanie peších 

zón, zvýšenie kvality mestského mobiliáru 

Zvýšenie kvality infraštruktúry pre 

cyklistickú dopravu 

Podpora vzájomného prepojenia miest a obcí (zapojení mikroregiónu 

do plánovania cyklodopravy) 
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Dobudovanie súvislej siete cyklotrás, rýchlych, priamych a bezpečných 

spojení 

Zvýšenie kvality infraštruktúry pre 

verejnú dopravu, vrátane železničnej  

Modernizácia železničnej infraštruktúry – elektrifikácia, zvýšenie 

cestovnej rýchlosti 

  

Zvýšenie dostupnosti železničných zastávok - z hľadiska bariérovosti a 

taktiež z hľadiska ich umiestnenia 

  

Zvýšenie preferencie vozidiel verejnej dopravy v cestnej premávke 

(vymedzené jazdné pruhy, preferencia vozidiel VHD na križovatkách) 

  Vybudovanie prestupných uzlov, vrátane parkovísk typu P+R 

Zlepšenie kvality globálneho napojenia 

kraja  
Podpora výstavby a splavnosti vodných ciest 

  Podpora rozvoja leteckej dopravy 

Oblasť zmeny   
Komunikačná sieť kraja a zvýšenie kvality a bezpečnosti cestnej infraštruktúry 

Strategické ciele Špecifické ciele 
Podpora prepojenia obcí a miest v 
kraji 

Podpora budovania súvislej bezpečnej siete cyklochodníkov a 
cyklotrás 

  
Podpora budovania bezpečného pešieho prepojenia medzi 
jednotlivými obcami a mestami kraja 

  
Podpora využití železniční dopravy - obnova premávky, elektrifikácia a 
modernizácia tratí 

  
Integrácia železničnej a autobusovej dopravy - optimalizácia vedenia 
liniek a trás 

Zníženie počtu dopravných nehôd 
a ich následkov Zvyšovanie bezpečnosti infraštruktúry všetkých druhov dopravy 

 

Podpora osvetových kampaní zvyšujúcich bezpečnosť všetkých 
účastníkov cestnej premávky so zameraním na najzraniteľnejšiu časť - 
deti a chodci 

 Budovanie oddelených trás pre cyklistickú dopravu 

 
Rozšírenie zón s obmedzenou rýchlosťou (obytné zóny, zóny 30) 

Oblasť zmeny   
Zvýšenie podielu udržateľnej mobility a zlepšenie dostupnosti kraja verejnou osobnou dopravou 

Strategické ciele Špecifické ciele 

Podpora vzniku integrovaného 
dopravného systému 

Integrácia železničnej a verejnej dopravy 

  
Zavedenie tarifnej a časovej integrácie mestskej a prímestskej 
autobusovej  a železničnej dopravy 

  
Vybudovanie informačného systému pre systém IDS (online, aplikácia) 

Zvýšenie kvality verejnej dopravy, 
vrátane železničnej dopravy 

Budovanie železničných bezbariérových zastávok v dostupnej 
vzdialenosti 

  Zvýšenie podielu bezbariérových vozidiel a kvality vozového parku 
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Zvýšení podielu využitia cyklistickej 
dopravy 

Podpora rozvoja bikesharing 

  
Zlepšenie možnosti prepravy bicyklov v prostrediach verejnej dopravy, 
najmä železničnej (cyklovlaky) 

  Integrácia cyklodopravy s inými formami dopravy, najmä verejnej 
Podpora vyššieho využitia pešej 
dopravy 

Zvyšovanie kvality siete trás pre pešiu dopravu v mestách (kvalitný 
mobiliár, ochrana pred nepriaznivým počasím) 

  

Zvyšovanie bezpečnosti infraštruktúry pre pešiu dopravu (priechody 
pre chodcov, dostatočné osvetlenie, bezbariérovosť, podpora 
obyvateľstva s obmedzenou priestorovou orientáciou) 

Podpora multimediálnej dopravy Podpora vzniku kvalitných prestupných uzlov 
  Podpora vzniku P+R s nadväznosťou na systém verejnej dopravy 
Oblasť zmeny   
Zvýšenie environmentálnej zodpovednosti 

Strategické ciele Špecifické ciele 

Podpora vyššieho využitia 
udržateľných druhov dopravy 

Zvýšenie kvality a bezpečnosti siete cyklistických trás - prepojenie 
medzi obcami a mestami 

  
Zvýšenie kvality a bezpečnosti peších trás v mestách i medzi 

jednotlivými obcami 

  
Podpora rozvoja kvalitnej a bezpečnej infraštruktúry v obciach a 

mestách 

  
Využití informatívnych kampaní zamierených na benefity chôdze a 

cyklistickej dopravy  

  Podpora vzniku IDS 

  
Zvýšenie kvality služieb verejnej dopravy - (zvýšenie kvality 

vozového parku, prestupných uzlov) 

Zníženie využitia individuálnej 
automobilovej dopravy  

Podpora pro carpooling (spolujazda) a  carsharing (zdieľanie 
vozidiel) 

  
Vývoj nových a účinných technológií k eliminácii znečistenia vôd v 

oblasti dopravnej infraštruktúry 

  
Zníženie negatívnych vplyvov suburbanizácie (kvalitné a spoľahlivé 

prepojenie obcí a miest systémom verejnej dopravy - IDS) 

Podpora zníženia dopadu 
klimatických zmien na krajinu 

Podpora realizácie vôd zádržných opatrení v blízkosti ciest, výsadba 
vhodnej zelene 

  

Podpora zvyšovania kvality verejných priestranstiev miest a ich 
odolnosti voči klimatickým zmenám (výsadby zelene, vodné prvky, 
navrhovanie verejných priestranstiev) 

  
Minimalizácia záberu poľnohospodárskej a lesnej pôdy pri výstavbe 

novej dopravnej infraštruktúry  

  
Podpora výsadby zelene v mestách a obciach 

Zníženie negatívnych vplyvov 
dopravy na životné prostredie a život 
obyvateľov (zníženie emisií a hlukovej 
záťaže) 

Podpora zavádzania vozidiel individuálnej automobilovej dopravy 
na alternatívny pohon 

  
Zvýšenie podielu vozidiel s alternatívnym pohonom vo verejnej 

doprave, modernizácia (elektrifikácia) železničnej dopravy 
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Modernizácia vozového parku verejnej dopravy, vrátane 

železničnej dopravy za účelom zníženia hlukovej záťaže 

  
Podpora chôdze a cyklistickej dopravy ako súčasť zdravého 

životného štýlu 

Zvyšovanie povedomia obyvateľov 
kraja o udržateľnej mobilite 

Podpora osvetových a vzdelávacích kampaní v oblasti udržateľnej 
mobility a životného prostredia 

  
Podpora zapojenia miest do európskych kampaní - napr. Európsky 

týždeň mobility 
Oblasť zmeny   
Zvýšenie efektivity dopravných systémov, ich optimalizácia a využitie (IDS ako protiváha individuálnej 

automobilovej doprave) 
Strategické ciele Špecifické ciele 

Podpora vzniku IDS 
Zvýšenie integrácie železničnej a autobusovej dopravy - 

odstránenie súbehov spojov, zníženie nákladov 
  Zaistenie dopravnej obsluhy všetkých obcí TK verejnou dopravou 
  Zjednotenie požiadaviek objednávateľa verejnej dopravy 

Zvýšenie spoľahlivosti verejnej 
dopravy/mestskej hromadnej dopravy Vznik vyhradených cestných pruhov pre vozidlá VHD/MHD 

  Preferencia vozidiel VHD/MHD na križovatkách 

  Zaistenie údržby komunikácii v zimných i letných mesiacoch 
Zaistiť spoľahlivosť dopravného 

systému ako celku 
Zlepšiť plánovanie a organizáciu dopravy pri kultúrnych 

udalostiach; či v nadväznosti na turistickú sezónu 

  
Zaviesť plánovanie dojazdu do zamestnania a škôl - podpora vzniku 

firemných či školských plánov mobility 

Zvýšiť efektivitu systémov dopravy 
v kľude 

Podpora vzniku parkovacej politiky v mestách kraja, vrátane 
spoplatnenia využitia parkovacích plôch 

  
V nadväznosti na železničnú a verejnú dopravu vybudovať 

parkovisko typu P+R 

V tejto fáze projektu je zásadné dokončiť Hlukovú a Emisnú mapu a skompletovať analytickú časť, zapracovať 

pripomienky pracovných skupín k Analytickej časti a prejednať Analytickú časť s verejnosťou, usporiadať 

pripomienky verejnosti a  vydať čistopis Analytickej časti. 

Ďalej pokračovať v práci na Návrhovej časti. Dôležitým bodom je zhoda pracovných skupín na Zásobníku 

projektov. Bez odsúhlaseného Zásobníka projektov nie je možné dokončiť Návrhovú časť. 


