


Význam a cieľ spoločného 
podniku Shift2Rail 

  Cieľ: podpora vývoja a výskumu s cieľom 
zabezpečiť Jednotný európsky železničný priestor. 

 

 Shift2Rail má byť jedným z nástrojov na zaistenie 
spolupráce medzi jednotlivými európskymi 
inštitúciami v oblasti výskumu a vývoja. 

 

 

 



Význam a cieľ spoločného 
podniku Shift2Rail 

 Shift2Rail by mal smerovať k vývoju železníc s 
cieľom zabezpečiť vývoj v oblasti dráhových 
vozidiel v osobnej a nákladnej doprave, ako aj v 
oblasti riadiacich systémov a železničnej 
infraštruktúry, a pod. 

 

 Výsledok: zabezpečenie konkurencieschopnosti 
železničnej dopravy voči ostatným druhom dopráv. 

 



 

NARIADENIE RADY (EÚ) č. 642/2014 zo 16. júna 
2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik 
Shift2Rail, ktoré nadobudlo účinnosť 20. deň po 
uverejnení v Úradnom vestníku EÚ. 

Legislatívna úprava 



Legislatívna úprava 
Zriadenie 
 

 Termín: Shift2Rail sa zriaďuje na obdobie do 
31. decembra 2020. 

 Shift2Rail (S2R)- subjekt poverený 
vykonávaním verejno-súkromného partnerstva. 

 S2R má právnu subjektivitu a zastupuje ho 
výkonný riaditeľ. 

 S2R môže nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný 
majetok a nakladať s ním a má sídlo v Bruseli. 
 
 
 
 



Legislatívna úprava 
Financovanie: 
• finančný príspevok Únie- 450 mil.€, 
• príspevky iných členských štátov- najmenej 350 mil. € 

(200 mil. € od iných zakladajúcich členov, 150 mil. € 
od pridružených členov), 

• iní zakladajúci členovia:  
 
a) ALSTOM TRANSPORT,  
b) ANSALDO STS,  
c) BOMBARDIER TRANSPORTATION,  
d) CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES,  
e) NETWORK RAIL,  
f) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,  
g) THALES,  
h) TRAFIKVERKET. 



Pojmy 

 pridružený člen- vybraná PO, zoskupenie alebo 
konzorcium PO so sídlom v ČŠ alebo v krajine 
pridruženej k programu Horizont 2020, 

 iný zakladajúci člen ako Únia- samostatná PO, 
ktorá sa individuálne zaviazala poskytnúť vlastný 
príspevok vo výške najmenej 30 mil. € počas 
trvania spoločného podniku S2R. 

 

Legislatívna úprava 



Legislatívna úprava 
Hodnotenie 

Komisia do 30. júna 2017 vykoná priebežné 
hodnotenie S2R a pripraví správu o tomto 
hodnotení. 

Ochrana finančných záujmov: 

• vnútorné a vonkajšie kontroly. 

Dôvernosť: 

 zabezpečenie ochrany citlivých informácií, ktorých 
sprístupnenie môže poškodiť záujmy členov alebo 
zúčastnených na činnostiach S2R. 



Legislatívna úprava 
Organizácia S2R: 

• správna rada, 

• výkonný riaditeľ, 

• vedecký výbor, 

• skupina zástupcov štátov. 

Skupina zástupcov štátov a vedecký výbor sú poradnými 
orgánmi S2R. 

Zamestnancov S2R tvoria dočasní a zmluvní 
zamestnanci. Nariadenie dáva možnosť využívať aj 
vyslaných národných expertov a stážistov. 



Legislatívna úprava 
Inovačné programy- IP 

 

 tematické oblasti, ktoré sú opornými bodmi 
základného plánu S2R, 

 rozdelenie: 

a) nákladovo efektívne a spoľahlivé vlaky vrátane vlakov 
s vysokou kapacitou a vysokorýchlostných vlakov, 

b) moderné systémy riadenia a kontroly dopravy, 



Legislatívna úprava 

Inovačné programy- IP 

c) nákladovo efektívna a spoľahlivá infraštruktúra s 
vysokou kapacitou, 

d) riešenia výpočtovej techniky pre atraktívne 
železničné služby, 

e) technológie pre udržateľnú a atraktívnu 
európsku nákladnú dopravu. 

Pozn. Pre každý IP sa zriadi riadiaci výbor. 



Legislatívna úprava 
Inovačný program IP1 

Cieľ:  

hľadať riešenia na zvyšovanie komfortu a 
atraktivity vlakov, 

určovať akým smerom by sa mal vývoj uberať- 
vozidlá, výroba, inovácie, predlžovanie životnosti 
vozidiel, 

zavádzanie novej generácie osobných vlakov,  

zameriavať sa na vývoj a integráciu vysoko 
výkonných technológií v oblasti trakčných a 
štrukturálnych komponentov, a pod. 

 

 



Legislatívna úprava 
Inovačný program IP2 

Cieľ:  

podpora a rozširovanie pôsobnosti 
zabezpečovacích a kontrolných systémov bez 
dopadu na ERTMS,  

zvyšovanie konkurencieschopnosti európskych 
riešení a ich použitie v rámci rôznych druhov 
dopravy, 

zavádzanie novej generácie osobných vlakov, a 
pod. 

 



Legislatívna úprava 
Inovačný program IP3 

Cieľ:  

redukcia N na údržbu infraštruktúry;  

hľadanie riešení pre efektívne riadenie údržby; 

stanovenie postupov a technológií s cieľom zvýšiť 
spoľahlivosť a dostupnosť  infraštruktúry, služieb 
zákazníkom; 

zatraktívnenie železničnej dopravy z 
ekonomického hľadiska, a pod. 

 



Legislatívna úprava 

Inovačný program IP4 

Cieľ:  

cez IT zabezpečiť informovanosť → Jednotný 
európsky železničný priestor, Jednotný európsky 
dopravný systém; 

analýza existujúcich riešení, 

vytvorenie plnohodnotného modelu pre 
železničnú dopravu, a pod. 

 



Legislatívna úprava 

Inovačný program IP5 

Cieľ:  

stanovenie nového profilu orientovaného na 
poskytovanie služieb s dôrazom na dodržanie 
dodacích lehôt a založeného na: 

a) konkurencieschopných cenách, 

b) využívaní viacerých druhov dopravy. 

riešenie vzniknutých problémov z hľadiska 
nákladov. 

 



Legislatívna úprava 
Inovačné programy- IP 

Riadiaci výbor- úlohy: 

• správnej rade navrhuje zoznam kandidátov, z 
ktorých sa vyberie zástupca daného IP v správnej 
rade, 

• zodpovedá za to, že IP poskytne príslušné 
technické vstupy → podklad pre vypracovanie 
výziev na predkladanie návrhov, 

• zostavuje podrobné ročné plány vykonávania pre 
IP, 

• podáva správy výkonnému riaditeľovi, a pod. 

 

 



Skupina zástupcov štátov k S2R 

 poradný orgán, 

 Skupina zástupcov štátov (SRG) sa skladá z 
jedného zástupcu každého ČŠ a každej 
pridruženej krajiny k programu Horizont 2020. 

 Úlohy: 

posudzovanie a pripomienkovanie Shift2Rail 
Master plánu (hlavný plán), 

stanovovanie ročných pracovných plánov, 

poskytovanie informácií, 

 

 

 



Skupina zástupcov štátov k S2R 

Úlohy: 

 

dohliadať na zabezpečenie národného 
a regionálneho výskumu, 

podporovať inovačné programy, 

tvorba technických a finančných návrhov 
a odporúčaní pre riadiaci orgán, a pod.  

 



Skupina zástupcov štátov k S2R 

 predseda a podpredseda, 

 zasadnutie najmenej dvakrát ročne, 

 účasť predsedu správnej rady a výkonného 
riaditeľa. 

Zasadnutie skupiny zástupcov štátov k S2R 

 dátum a miesto konania: 21. september 2014, 
Brusel; 

 činnosť: voľba predsedu a podpredsedu; 

 začiatok roka 2015: voľba výkonného riaditeľa; 

 



Skupina zástupcov štátov k S2R 

Zasadnutie skupiny zástupcov štátov k S2R 

 

3 pracovné skupiny v rámci S2R: 

prevádzka a riadenie, 

implementácia a plošné uplatňovanie, 

systémová integrácia. 

 



Vedecký výbor S2R 

 poradný orgán, 

 skladá sa z 12. členov vrátane predsedu, 

 zastúpený svetovo uznávanými vedcami a 
technikmi z akademickej pôdy, priemyslu, 
mimovládnych organizácií, regulačných orgánov a 
pod., 

 zasadá minimálne dvakrát ročne, 

 so súhlasom predsedu môže prizvať na svoje 
zasadnutia aj iné osoby. 

 



Vedecký výbor S2R 

Úlohy: 

poradenstvo zamerané na oblasť vedeckých a 
technologických priorít stanovených v ročných 
pracovných plánoch, 

poradenstvo týkajúce sa dosiahnutých vedeckých a 
technologických úspechov uvedených vo výročnej 
správe, 

navrhuje možné oblasti pokročilého výskumu, 
ktoré môžu byť predmetom ďalšieho vývoja, a pod. 

 



Vedecký výbor S2R 

Vedecký výbor- výzva 

 dátum zverejnenia: 22. október 2014, 

 činnosť: voľba členov vedeckého výboru, 

 termín podania žiadosti: 22. december 2014. 

 

Pozn. Členovia SRG môžu navrhnúť a odporučiť 
možného kandidáta na člena do vedeckého výboru.
  



Pridružení členovia 

Pridružený člen- výzva 

 

 Pridružený člen- právnická osoba, zoskupenie 
alebo konzorcium právnických osôb so sídlom v 
členskom štáte alebo v krajine pridruženej k 
programu Horizont 2020, 

 činnosť: možnosť stať sa pridruženým členom, 

 termín podania žiadosti: 12. november 2014. 

 



Pridružení členovia 
Činnosť Termín uskutočnenia 

Možnosť stať sa pridruženým členom 6. október 2014- 12. november 2014 

Oboznámenie uchádzačov o výsledku 
počiatočného hodnotenia na základe 
hodnotiacich kritérií 

december 2014 

Predloženie technických návrhov 
úspešnými uchádzačmi o pridružené 
členstvo 

január 2015 

Konzultácie o podrobnostiach návrhov 
a predchádzajúcom hodnotení medzi 
výkonným riaditeľom a uchádzačmi   

január- február 2015 

Rokovania s uchádzačmi a stanovenie 
pridružených členov zahrnutých do 
niekoľkoročného akčného plánu 
implementácie Shift2Rail Master Plan 

február 2015 

Ukončenie rokovaní a podpísanie 
zmlúv o členstve s úspešnými 
uchádzačmi 

marec 2015 

Oceňovanie postupov, vrátane 
nezávislého hodnotenia návrhov pre 
činnosti predkladané členmi 
spoločného podniku Shift2Rail a 
začatie Shift2Rail aktivít 

apríl- jún 2015 



Dôležité odkazy 

Webová stránka S2R: 

http://www.shift2rail.org/ 

 

Webová stránka MDVRR SR: 

http://www.mindop.sk/index/index.php 

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=167229 

 

http://www.shift2rail.org/
http://www.shift2rail.org/
http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=167229
http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=167229
http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=167229


Záver 

Pre úspešné fungovanie spoločného podniku S2R 
a zabezpečenie dosiahnutia účelu, na ktorý bol 
vytvorený, je nevyhnutná spolupráca všetkých jeho 
členov vrátane ďalších prizvaných odborníkov 
z praxe. Je nevyhnutné zabrániť netransparentnému 
využívaniu finančných zdrojov. Očakávané výsledky 
je možné zabezpečiť len v prípade, že sa bude 
napĺňať spoločná vízia a poslanie S2R.  



Ďakujem za pozornosť. 

Ing. Katarína Magdechová 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
Sekcia železničnej dopravy a dráh 
Odbor štátnej železničnej správy 
e-mail: Katarina.Magdechova@mindop.sk  
 


