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1 Cieľ IDS  
Realizácia integrovaného dopravného systému v Košiciach (KORID) je dlhodobo pripravovaným pro-
jektom, ktorého realizácia významným spôsobom prispeje k: 
 

• zvýšeniu konkurencieschopnosti zaostávajúceho regiónu; Košický kraj z hľadiska dosahova-
ných sociálno-ekonomických ukazovateľov sa vyznačuje medziregionálnymi, ale hlavne vý-
raznými vnútroregionálnymi disparitami, 

• k podpore zamestnanosti z hľadiska zefektívnenia, zrýchlenia a zvýšenia kvality prepravy 
cestujúcich za prácou; projekt sa týka aj okresu Košice-okolie i Prešovského kraja, kde pretr-
váva vyššia miera nezamestnanosti.  

• zníženiu zaťaženosti životného prostredia z hľadiska využívania ekologických foriem prepra-
vy cestujúcich (koľajová doprava) 

• podpore rozvoja cestovného ruchu prepojením koľajových dopráv (železnica – električková 
mestská hromadná doprava) s doplnením autobusovej dopravy na prestupových termináloch, 
ktoré umožnia jednoduchšiu a rýchlejšiu prepravu návštevníkov do turistických centier Slo-
venský raj, Slovenský kras, Vysoké Tatry (IDS umožní aj prepojenie: Letisko Košice – želez-
nica – električková doprava, ojedinelosť v SR rozchody koľají ŽSR a MHD – sú rovnaké ) 

 

2 Košický integrovaný dopravný systém - KIDS 
 
1999 – 2005  
MZ v Košiciach v mesiaci apríl 1999 schválilo projekt na organizovanie dopravy v rámci IDS za účasti 
železničnej, autobusovej a MHD dopravy a 1.9.1999 bola zahájená overovacia prevádzka na zabez-
pečenie návozu zamestnancov U.S. STEEL do žst. Haniska pri Košiciach na jeden prepravný doklad / 
mesačný cest. lístok MHD a kupóny ŽS a.s. / v hodnote 20,-Sk a neskoršie 30 Sk /.V roku 2000 – 
zapojenie SAD do KIDS tiež s kupónmi v hodnote  
20,- Sk – sprístupnené autobusy smerujúce z okrajových častí mesta Košice a späť. V r. 2001 – 
zmluvne zavedená 1. etapa rutinnej prevádzky KIDS. Na základe neekonomických výsledkov podlo-
žených analýzou doterajšieho fungovania zo strany ZSSK, bola zmluva medzi ŽS a.s. a Magistrátom 
mesta Košice ukončená dňa 31.3.2005. 
  
Mesto Košice a VÚC Košice sa usilovali o komplexné riešenie IDS s cieľom vybudovať potrebnú infra-
štruktúru a to nielen v meste, ale aj v jeho širšom regióne. Tým bol daný základ pre vznik Košickej 
osobnej regionálnej integrovanej dopravy. (KORID) 
 



 
 
3 Košická osobná regionálna integrovaná doprava - KORID 
 
2004 
Na riešenie integrovanej dopravy v Košiciach, bola podpísaná dňa 19. 4. 2004.  

• Dohoda o spolupráci medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Košice 
pri realizácií integrovaného dopravného systému verejnej osobnej dopravy.  

 
• Memorandum o spolupráci medzi mestom Košice a Železničnou spoločnosťou o spo-

lupráci pri riešení dopravnej obslužnosti a rozvoji verejnej hromadnej dopravy na území 
mesta Košice a v Košickom samosprávnom kraji, bolo podpísané dňa 24.9. 2004.  
 



V októbri 2004 bola vytvorená pracovná skupina KORID pri MDPT s cieľom riešiť zadanie štúdie reali-
zovateľnosti a spracovanie žiadosti pre jej financovanie zo štrukturálnych fondov. 
 
2005  
Vo februári bol schválený finančný príspevok v rámci Operačného programu Základná infraštruktúra, 
prioritná os č. 1 Dopravná infraštruktúra, Opatrenie technická asistencia vo výške 4,5 mil. Sk. 
Z pridelených finančných prostriedkov bola vypracovaná Štúdia rozvoja integrovanej regionálnej 
dopravy v Košiciach – ktorej výstupom je príprava projektov na dopravné stavby a technológie KO-
RID. Táto dokumentácia má slúžiť pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie pre dopravné stav-
by. Objednávateľom tejto štúdie bolo MDPT, prijímateľom Košický samosprávny kraj /KSK /. Do konca 
roka 2005 štúdiu spracovali IKP Consulting Engineers, s.r.o. Praha, IDS Inžiniering s. r. o. Košice a 
DHV CR, s.r.o. Brno.  
Začiatkom roka 2006 bola štúdia schválená na MDPT, ktoré ju odovzdalo zástupcom KSK, mesta 
Košice, ŽSR a ZSSK. 
 
2006  
Cieľom bolo zabezpečiť finančné krytie pre realizáciu z prostriedkov EÚ na programové obdobie 2007 
a 2013. K zabezpečeniu tejto úlohy je vytvorená pracovná skupina pri MDPaT SR .  
Pre riešenie úloh integrácie dopravy v košickom regióne – KORID vytvoril predseda KSK pracovnú 
skupinu zloženú zo zástupcov KSK, mesta Košice, ZSSK,MHD a SAD Košice a SAD Michalovce.  
Na úrovni MDPT je zriadená pracovná skupina IDSK v zmysle Dohody o spolupráci medzi MDPT 
SR, Košickým samosprávnym krajom, mestom Košice a Železnicami Slovenskej republiky na 
realizácií integrovaného dopravného systému koľajovej dopravy v košickom regióne na území 
mesta Košice. V roku 2006 bola táto dohoda aktualizovaná a podpísaná 6.12.2006. Súčasťou doho-
dy je Štatút pracovnej skupiny. Členmi pracovnej skupiny sú zástupcovia MDPT SR, KSK, mesta Ko-
šice, ŽSR a ZSSK.  
 
2007  
V roku 2007 sa pokračovalo v zavádzaní schválenej Štúdie rozvoja integrovanej regionálnej do-
pravy v Košiciach: 
  

• zabezpečiť a zmluvne dokumentovať krytie finančných zdrojov z MDPT SR a z MV a RR SR 
na uvedené integrované dopravné stavby. 

• pre zadanie na vypísanie verejnej súťaže spracovať harmonogram realizácie príprav projektov 
podľa jednotlivých integrovaných dopravných stavieb 

• v zmysle podmienok EÚ spracovať Technicko-ekonomickú štúdiu Implementácia integro-
vaného dopravného systému koľajovej dopravy v regiónoch východného Slovenska / 
IDSK / .  

 
Podkladom pre spracovanie Technicko-ekonomickej štúdie – ako východiskový materiál je možné 
použiť Štúdiu realizovateľnosti integrovanej osobnej dopravy v košickom regióne. V súčasnosti sa 
predpokladá dopravná obslužnosť po železničných tratiach zo smerov Spišská Nová Ves, Moldava 
n/B, Michaľany, Trebišov, Michalovce a Prešov. 
  
 MDPT SR v spolupráci s KSK zároveň zabezpečilo vypracovanie Pilotnej štúdie Plán dopravnej 
obslužnosti Košického regiónu.  
Táto štúdia má štyri etapy a bola ukončená v mesiaci október 2007. Obidve uvedené štúdie navzájom 
súvisia. 
  
2008 
Zároveň v tomto období pripravuje KSK v spolupráci s MV a RR SR spracovanie štúdie Inštituciona-
lizácie integrovaného systému verejnej osobnej dopravy. Predpoklad ukončenia je v auguste 
2008.  
Komplexné riešenie realizácie IDSK okrem vyššie uvedených štúdii si vyžaduje legislatívne riešenie 
styku koľajových dráh ŽSR a koľajových dráh MHD ako aj vyriešenie základných technických 
podmienok pre vývoj alebo nákup trakčných vozidiel integrovanej koľajovej dopravy.  
 
Zásady tvorby IDSK územne súvisia s projektom – GLIP / Globálny logistický industriálny park / 
a preto je potrebné práce na ich implementácii vzájomne koordinovať.  
 



GLIP – vyšší stupeň vedecko-priemyselného parku a s IDSK tvoria prienik v priestore jednej stavby 
Kechnec a GLIP tým vzniká synergický efekt v osobnej a nákladnej doprave. 
 
 
V roku 2013 očakávame aj rast významu medzinárodného letiska Košice – najvýchodnejšie vybudo-
vané letisko Schengenského priestoru, ktoré ovplyvní prepravné prúdy na juh Poľska a severnú časť 
Maďarska. Tým nadobudne integrovaný dopravný systém v Košiciach v osobnej doprave 
i medzinárodný význam. 
 
Technické riešenie integrovaného dopravného systému okrem iného vyžaduje príslušnú infraštruktúru, 
najmä terminály (prestupné miesta), koľaje, cestu, parkoviská a pod. Terninály je možné rišeiť mno-
hými spôsobmi:  
 

1. Viacúrovňové (dvojúrovňové) 
 
2. Jednoúrovňové (úrovňové) 

 
 

Úrovňové terminály:  
 
A- koľaj ( železničná, električková, RD ) - cesta s prestupom cestujúceho 
 
B- koľaj ( železničná ) - koľaj ( električková, RD, metro ) s prestupom cestujúceho 
 
C- koľaj integrovanej dopravy s dvojsystémovým trakčným vozidlom ( T-T ) bez prestupu cestujú-
ceho 
 
D- cesta - zvoz z okolitých obcí – cesta - do strediskovej obce 
 
Ak je integrovaný systém na báze koľajovej dopravy, je možné tiež niekoľko spôsobov, napr.:  
 

1. – električková trať -železničná trať (s prestupom)  
2. – električková trať - prenajatá železničná trať (s prestupom alebo s dvojsystémovým trakčným 

vozidlom) 
3. – integrovaná trať (bez prestupu) a s dvojsystémovým trakčným vozidlom = vozidlo ľahkej ko-

ľajovej dopravy  
 
V regióne sa uvažuje s treťou alternatívou. 
 
Integrovaný dopravný systém vyžaduje i príslušné legislatívne úpravy. Zatiaľ v legislatíve SR je do-
pravná obslužnosť ako predpoklad dopravného integrovaného systému v : 
 

 Zákon č. 168/96 Z.z. v znení ďalších predpisov: 
 - § 14 a ods.(1) – dopravná obslužnosť a plán dopravnej obslužnosti = ostatná  
 novelizácia Zákonom č. 43/2007 Z.z. 

- § 15 ods.(5) – integrovaný dopravný systém 
 

 Zákon č. 164/96 Z.z. v znení ďalších predpisov- § 3 – členenie dráh; ods. (2) špeciálne 
dráhy pre potreby obcí 

    
 Ďakujem za pozornosť 
   


