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ABSTRAKT 
Príspevok sa zaoberá myšlienkou zavedenia integrovaného dopravného systému, ktorý by slúžil ako riešenie pri 
rôznych problémov pozemnej dopravy, medzi ktoré možno zaradiť neustále znižovanie záujmu cestujúcich 
využívať dopravné prostriedky verejnej dopravy  Avšak stále  existuje celý rad dôvodov, prečo zavedenie 
integrácie dopravy v SR stále zlyháva. Prvým z dôvodov je neschopnosť zadefinovania podstaty integrácie. 
Ďalším z dôvodov je neschopnosť zabezpečenia fungovanie konceptu integrácie a jeden z posledných dôvodov je 
neúspešnosť dopravnej politiky na Slovensku. Príspevok chce poukázať na fakt, že integrácia je možným 
riešením udržateľnostiverejnej osobnej dopravy. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: integrovaný dopravný systém, integrácia, udržateľnosť dopravy, verejná doprava. 
 
ABSTRACT 
The paper deals with the idea of introducing an integrated transport system that will be used as a solution to 
various problems in of land transport, among themmay be included in the continuing reduction of interest of 
passengers use vehicles of public transport. However, still exist number of reasons behind why introduce the 
integration of transport in the SR is failing.The first reason is the inability of defining the entity of 
integration.Another reason is the inability to ensure the functioning of the concept of integration and one of the 
last reasons is the failure of transport policy in Slovakia. The article he wishes to underline fact that integration 
is a possible solution to the sustainability of public passenger transport. 
 
KEY WORDS: integrated transport system, integration, sustainable transport, public transport. 
 
1. Úvod 
 

Existuje celý rad dôvodov zlyhania zavedenia integrovanej dopravy v poslednom desaťročí v SR. Prvým 
z nich je neschopnosť definovania podstaty integrácie. Druhým dôvodom je neschopnosť zabezpečenia 
fungovania konceptu integrovaného dopravného systému. Najdôležitejším aspektom ovplyvňujúcim  
nefunkčnosť integrácie je najmä nedostatok vôle v prijatí zmien pokiaľ ide o dopravnú politiku, štátnych 
úradníkov a samotnú širokú verejnosť, tzn. spomínané subjekty musia v prvom rade vedieť prijať zmeny 
a následne ak zmeniť svoje správanie, čoje potrebné pre integrovanú dopravnú politiku najmú preto, aby bola 
úspešná. Je potrebné navrhnúť celý organizačných a finančných zmien aby bolo možné dosiahnuť lepšie 
vyhliadky pre integráciu. 

Integrácia má viacero tvárnych koncepcií obsahujúcich niekoľko stupňov. Zložitosťou koncepcie 
integrovanej dopravy sa zaoberá niekoľko autorov (Potter a Skinner, 2000), riešením integračného rebríčka 
(Hull, 2005). Takýto rebríček definuje vzájomnú integráciu rôznych útvarov, úradov, politík a pod., napríklad 
ide o integráciu cestovného, postupov pri službách, termináloch/ zastávkach a integráciu informácií v rámci 
verejnej dopravy; poskytovanie integrovanej infraštruktúry, riadenie a cenotvorbapre verejnú aj súkromnú 
dopravu;integráciu osobnej aj nákladnej dopravy; integráciu s (dopravnými) úradmi; 
integráciu medzi dopravnými opatreniami a politiky plánovania využitia pôdy; integráciu medzi všeobecnými 
dopravnými politikami a  politikou vzdelávania, zdravotníctva a sektora sociálnych služieb a v neposlednom 
rade integráciu medzi dopravnou politikou a ostatnými politikami. Integračný rebríček je popísaný na Obrázku 1. 
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Obrázok 1Integračný rebríček (Hull 2005) 

 
Integráciu je možné definovať ako nástroj pri riešení nepočetného radu problémov. Z mikroekonomickej 

perspektívy je integrácia vnímaná ako odpoveď na zlyhanie trhu (Hibbs, 2000), z čoho  najdôležitejších 
aspektom je nehospodárna súťaž, zlyhanie dopravnej siete a prítomnosť externalít.S ohľadom na nehospodárnu 
súťaž sa prišlo na argument, že prepravca nemôže mať monopol v čase a priestore, deregulované trhy by mali 
vykazovať  monopolné znaky (taxislužba) a oligopolné znaky (automobily, autobusy a vlaky), čoho následkom 
sú dodávané služby s príliš vysokou tarifou (Evans, 1987, Preston, Whelan a Wardman, 1999). Toto 
argumentovanie sa do značnej miery používa pri regulácii v cestnej doprave. Výhodou verejnej dopravy je široká 
sieť služieb, pretože čím viac užívateľov existuje, tým nižšie sú náklady z hľadiska času, tzn. služby sú častejšie, 
nižšie časy čakania, ďalšie nové  trasy (linky) znamenajú kratší čas chôdze a väčší rozsah rôznych zastávok, čo 
ďalej vedie k zníženiu času ubehnutého vozidlom, pričom ide o tzv. Mohringov efekt (Mohring, 1972): Toto je 
prvým najlepším argumentom pre vytvorenie integrovaného verejného dopravného systému, ktorý bude 
obsahovať nižšie ceny, vyššie frekvencie, menšie vozidlá a vyššiu úroveň podpory. Ďalej je potrebná aj finančná 
podpora verejnej dopravy zo strany štátu.  V poslednom období sa neustále dostávajú do popredia externality. 
V západných krajinách sa spočiatku kládol dôraz na to, akým spôsobom by mala integrovaná doprava znížiť 
dopravné kongescie na cestách, ale následne sa väčší dôraz začal klásť na globálne a miestne vplyvy na životné 
prostredie, a to najmä na znižovanie emisií uhlíka vzhľadom k prísnym varovaniam  (Eddington, 2006)  

 
2. UDRŽATEĽNOSŤ  VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY SFUNKČŇOVANÍM INTEGRÁCIE 

 
Hlavnou myšlienkou pre udržateľnosť je nachádzať sa načo najvyššej priečke integračného rebríčka 

(George, 2001).Integrácia dopravy nenastane autonómne, je však pravdepodobné že bude ovplyvnená 
nestabilitou služieb a prispôsobením plánovania (Van Reeven, 2003).Aby bolo možné udržanie verejnej osobnej 
dopravy, prostredníctvom integrovaného dopravného systému je potrebná verejná intervencia,  pričom verejnosť 
by mala chápať integráciu dopravy ako: organizačný proces, prostredníctvom ktorého plánovanie a dodávanie 
prvkov do dopravného systému je združené vo všetkých druhoch dopravy, ako aj medzi operátormi 
a inštitúciami, ktorých  cieľom by malo byť zvýšenie čistých sociálnych prínosov (NEA, OGM a TSU, 2003). 

 
Najrýchlejší pokrok, ktorý je možné dosiahnuť v krátkom čase je na najnižšom až strednom bode 

integračného rebríčka a to najmä prostredníctvom dopravných úradov, ktoré by rozdelili pomer zodpovednosti 
v rámci integrácie medzi jednotlivé politiky, napr. časť verejnej dopravy bude vo verejnom vlastníctve a časť 
v súkromnom , avšak rozsah poskytovaných služieb bude kontrolovaný v oboch prípadoch. Ďalším krokom je 
vytvorenie centrály v rámci integrovaného územia, ktorá bude schopná poskytovať kvalitné integrované 
informácie, napr. integrácia informácií autobusovej dopravy (MHD, prímestská autobusová doprava, 
v niektorých prípadoch aj závodná doprava, ak by takéto spoje boli zaradená do integrovaného systému) so  
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železničnou dopravou a naopak.Ďalšou prekážkou integrácie je roztrieštené vlastníctvo verejnej dopravy. Ako 
pozitívny príklad fungujúcej integrácie, kde je jeden vlastník sú anglické mestá Brighton a Cambridge (DETR. 
Na území dominuje len jeden operátor, resp. dopravca, ktorý vytvára dobré pracovné vzťahy s miestnymi 
úradmi, ktoré predtým konali samostatne.Zahraničná štúdia (Hull, 2005) porovnávajúca integračné postupy 
prostredníctvom integračného rebríčka vo švédskom meste Malmo a anglickými mestami Bristole a Newcastle 
poukázala na rad implementačných zlyhaní, či už  šlo o duplicitné postupy, zlyhanie komunikácie, vznikali tiež 
nejasnosti pri zodpovednosti jednotlivých subjektov zapojených do integrácie. Problémy s integráciou nastali 
najmä s využívaním pôdy, ako na miestnej (Wootton a Marsden, 2001), tak na regionálnej (MVA, 2004) úrovni 
a opatrenia, ktoré mali viesť k spoločným cieľom sa nakoniec stali roztrieštenými (Goodwin, 2003). 

 
3. POSÚDENIE INTEGRÁCIE  PROSTREDNÍCTVOM PIATICH KRITÉRIÍ VZHĽADOM NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 
Pre správne fungovanie integrácie je potrebné vytvoriť základ efektívnej integračnej dopravnej politiky. 

Rámec, ktorý bude vhodný na posúdenie a následné hodnotenie integrovanej dopravy súvisí s poskytovaním 
nového prístupu oceňovania dopravných a prepravných služieb. Následne sa takýmto prístupom posúdi 
integrovaný dopravný systém prostredníctvom piatich kľúčových kritérií, akým je životné prostredie, 
bezpečnosť, ekonomika, prístupnosť a samotná integrácia. Tabuľka jedna popisuje jednotlivé kritériá 
s rozdelením na ďalšie podkritériá, ktorými je nutné sa ďalej zaoberať. 

Nový prístup posúdenia by  mal mať na úlohu zavedenie menového štandardu, aby sa mohla zvyšovať 
integrácia v dôsledku zovšeobecňovania nákladov (čas a peniaze) a ich úsporou v dopravnom systéme. To by 
malo byť zahrnuté vo výpočtoch dopravného hospodárstva a mať pozitívny dopad na cestujúcich. Poskytovatelia 
dopravy zvyčajne (ale nie vždy) majú výhodu vo zvyšovaní príjmov, ale musia tiež čeliť dodatočným nákladom 
v dôsledku poskytnutia novej služby. Integračný proces podporuje posun režimu z relatívne bezpečných režimov 
(napr. motocykle a osobné automobily) do viac bezpečnejších režimov (napr. autobusy a vlaky), čím vznikne 
prínos v oblasti bezpečnosti. Viac však prispeje prínosu zníženia emisií skleníkových plynov a zníženiu hladiny 
hluku, ktoré by boli vyjadrené peňažne (napr. cestujúci osobného vozidla zaplatí za emisie mnohonásobne viac, 
ako keby využil prostriedky verejnej dopravy), čo by zvýšilo aj fyzickú aktivitu cestujúcich a tým sa naskytuje aj 
možnosť na zlepšeniespôsobu propagácie cyklistiky a chôdze, s čím je spojený aj pozitívny vplyv na životné 
prostredie. 
 

Tabuľka 1 Kritéria a podkritériá pre posúdenie integračnej dopravnej politiky 
Kritérium Podkritérium 

Životné prostredie Hluk 
 Miestna kvalita ovzdušia 
 Skleníkové plyny 
 Krajina 
 Mesto 
 Dedičstvo historických zdrojov 
 Vodné prostredie 
 Atmosféra 
Bezpečnosť Nehody 
 Bezpečie 
Ekonomika Verejné financie 
 Ekonomická efektivita dopravy 
 Obchodní užívatelia a dopravní 

poskytovatelia 
 Hospodárska účinnosť 
 Spotrebitelia 
 Spoľahlivosť 
 Širšie ekonomické dopady 
Prístupnosť Možné hodno 
 Cenová ponuka 
 Rozlíšenie 
 Prístup k dopravnému systému 
Integrácia Zmena druhu dopravy 
 Využitie pôdy 
 Ostatné vládne politiky 
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S ohľadom na nevyčísliteľné dopady vplyvu integrácie na miestnu kvalitu ovzdušia, sa tiež 

kvantifikujúveľké počty domácností, ktoré sú ovplyvnené zmenami z častíc a oxidov dusíka, čo nie je možné 
vyjadriť peňažne. Všetky ostatné čiastkové ciele (podkritériá) by sa mali hodnotiť pomocou sémantických 
(verbálnych) váh, ktoré sú typické používaním sedembodovej škály od veľmi prospešných po veľmi nežiaduce. 

 
Táto schéma integrácie má za cieľ vytvoriť kruhové prvky (tzv. cirkuláciou), kde bude dôraz kladený na 

podporovanie cestujúcich prostredníctvom súdržnosť dopravnej politiky, využitím pôdy a ďalších vládnych 
politík zameraných na prestupné stanice, kde sa dôraz kladie aj na životné prostredie, úroveň zariadení, úroveň 
informácií, fyzické prepojenie na ďalšiu etapu cesty a čas pripojenia a riziko chýbajúcich spojení. Územné 
plánovanie berie do úvahy prispôsobivosť miestnych plánov, jednotný plán rozvoja, orientačné územné 
plánovanie a štruktúru krajských plánov (zahrnutých do regionálnych územných stratégií). Ostatné vládne 
politiky by mali klásť dôraz na obnovu, bývanie, ochranu životného prostredia, vzdelávanie, flexibilitu trhu 
práce, zdravie, dedičstvo, sociálne začlenenie, hospodársky rast a národnú a regionálnu konkurencieschopnosť. 

 
Rad čiastkových cieľov by sa mal následne vyjadriť peňažne (Eddington, 2006), vrátane kvality miestneho 

ovzdušia a krajiny a širšieho ekonomického prínosu (Stern, 2006) a sprievodných prác, kde by sa navrhlo, že 
uhlík by mal byť ocenený prostredníctvom sledovania cien,  viac ako sociálne náklady.  

 
4. ZÁVER 

 
Zavedenie integrácie s ohľadom na využitie kritérií posúdenia integrácie, pozitívne vplýva na životné 

prostredie, bezpečnosť cestnej premávky znižovanie počtu osobných vozidiel, čím sa tak znižujú aj náklady na 
verejnú osobnú dopravu. Verejná osobná doprava tak slúži ako podpora pre dosiahnutie  celého radu sociálno-
ekonomických cieľov podporujúcich integráciu z niekoľkých hľadísk. 

Prvým hľadiskom je ekologické, kde verejná osobná doprava produkuje výrazne menej emisií ako 
individuálna automobilová doprava. Avšak pre dobrú ekologickú bilanciu v jednotlivých dopravných službách 
sú potrebné dostatočné prepravné prúdy. Druhým hľadiskom je sociálne, kde verejná osobná doprava umožňuje 
občanom dostať sa do a zo  zamestnania, škôl, zdravotných zariadení, úradov a podobne za prijateľnú cenu pre 
zákazníka, resp. cestujúceho. Ďalším, resp. tretím hľadiskom je regionálne, prostredníctvom ktorého sa 
zabezpečuje dostupnosť verejnej osobnej dopravy, čo významne prispieva k rovnomernému regionálnemu 
rozvoju, a tým sa zabráni vysídľovaniu vidieckych oblastí, resp. menej obývaných regiónov. Štvrté hľadisko je 
priestorové, a to má za následok, že verejná osobná doprava je menej náročná na zaistenie priestoru (napr. 
parkovacie miesta) v porovnaní s individuálnou automobilovou dopravou, a to najmä v centrách miest, kde je 
parkovanie osobných áut priestorovo obmedzené. Posledným je bezpečnostné hľadisko, kde verejná osobná 
doprava zaznamenáva výrazne menšiu nehodovosť ako individuálna automobilová doprava, pričom 
najbezpečnejší druh dopravy je práve koľajová doprava, pretože je prevádzkovaná po zabezpečenej dopravnej 
ceste. 
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