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Z Á P I S N I C A  č. 01 / 2020 
 

Z ustanovujúceho zasadnutia tematickej komisie Rady partnerstva 
Udržateľná doprava 

zo dňa 7. 12. 2020 o 13:00h 
 
 
Členovia:                 
 
DPB – RNDr. Vladimír Tóth, PhD.  
BID – Mgr. Stanislav Styan  
Cyklokoalícia – Peter Rozsár  
NDS – Ing. Tomáš Pollák  
ŽSR – Ing. Ivan Štecko  
Hlavné mesto SR Bratislava – Mgr. Peter Bánovec  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR – Ing. Pavol Bžán, MA  
* Regionálna správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja  
 
Za BSK – Lukáčová, Jesenský, Hakel, Horváth (OSÚR), Furik (OIOP) 
Lídri komisie: Jesenský, Horváth 
 
Prítomní: 12  
Ospravedlnení: 0  
 

 
PROGRAM ZASADNUTIA 

 
Otvorenie zasadnutia  
Program rokovania komisie  
 
1. Aktuálny stav nastavenia nového programového obdobia 2020 – 2027 
2. Predstavenie nového územného konceptu  
3. Predstavenie Rady partnerstva a jej komôr 
4. Predstavenie tematických komisií a ich hlavných úlohách v Rade partnerstva 
5. Predstavenie sekretariátu Rady partnerstva 
6. Časový harmonogram prác a úlohy tematických komisií 
7.   Rôzne 

 
      

Otvorenie 
 

Rokovanie komisie otvorila Mgr. Barbora Lukáčová, riaditeľka Odboru stratégie a územného 
rozvoja BSK, predstavila seba a prítomných. Na začiatok upresnila technické inštrukcie k online 
rokovaniu. 
 
 
Materiál prezentovali: 
Barbora Lukáčová 
Peter Jesenský 
Martin Hakel 
Marek Horváth 
Peter Furik 
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Prezentáciu otvoril Martin Hakel - odprezentoval aktuálny stav rokovaní na úrovni EU, zdroje 
financovania, bližšie vysvetlil Partnerskú dohodu a jej 5 cieľov, predpokladanú alokáciu  pre BSK.  
Zloženie Rady partnerstva, členov komôr a úlohy jednotlivých tematických komisií predstavil 
Peter Jesenský. 
Peter Furik predstavil funkciu a úlohy sekretariátu Rady partnerstva a možnosti pomoci pri 
nastavení, príprave a implementácii projektov v rámci územia. 
 
Peter Jesenský následne predstavil harmonogram prác a termíny stretnutí tematických komisií 
a Rady partnerstva a najväčšie výzvy BSK v oblasti dopravy BSK aj v nadväznosti na prípravu 
PHRSR 2021 – 2027 a programového obdobia EŠIF   2021 – 2027. 
Marek Horváth predstavil členom komisie Plán udržateľnej mobility. 
Barbora Lukáčová odprezentovala nosné projekty, ktoré boli identifikované v rámci 
odprezentovaných dokumentov na naplnenie cieľov v oblasti dopravy, p. Jesenský predstavil 
zoznam kľúčových projektov v kompetencií ŽSR, NDS a mesta Bratislava. 
 
Aktuálne úlohy pre členov tematickej komisie:  
 

- Kontrola zadefinovaných projektov  
- Preverenie finančnej náročnosti jednotlivých projektov  
- Stav pripravenosti jednotlivých projektov  
- Zrealizovateľnosť projektov do roku 2030 

 
 
Diskusia: 
- p. Pollák (NDS) – informoval sa na financovanie plánovaných stavieb NDS, p. Lukáčová 
odpovedala, že stavby NDS sú plánované v programovom období 2021 – 2027. 
- p. Styan - otázka na možnosť realizácie prestupných terminálov, p. Lukáčová odpovedala, že 
ideálne by bolo keby aktivity ohľadne prestupných terminálov sa riešili v rámci kompetencii obce 
za súčinnosti železníc 
- p. Štecko (ŽSR) - informoval o príprave stanovísk ŽSR k jednotlivým projektom, zdôraznil 
nutnosť dôkladnej prípravy a komunikácie a spolupráce projektanta so ŽSR, p. Lukáčová sa 
informovala na kontaktnú osobu v nadväznosti na podpísané memorandum 
- p. Jesenský sa informoval na reálnosť spracovania požadovaných informácií z časového 
hľadiska, p. Štecko (ŽSR) bude o plnení úloh priebežne informovať mailom. 
 
 
P. Jesenský poďakoval za účasť i otázky a ukončil rokovanie. 
 
 
 
Zapísala: B. Patoprstá (OIOP) 
  
 


