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Júnové stretnutie projektu RAIL4SEE v Solúne 

 

Zástupcovia Hlavného mesta SR Bratislava sa zúčastnia stretnutia partnerov projektu RAIL4SEE, 

ktoré prebehne  19. a 20. júna v gréckom Solúne. 

Prvý deň bude zameraný na postup prác projektu RAIL4SEE reportovaný jednotlivými partnermi. 

Hlavná pozornosť sa bude venovať diskusiám o implementácii pilotných aktivít a železničných 

prepojeniach jednotlivých železničných uzlov, ktoré sú súčasťou projektu, pripravovanej 

harmonizácii cestovných poriadkov pre rôzne módy verejnej dopravy, existujúcich výziev v oblasti 

integrovaných cestovných dokladov a v oblasti informačných služieb pre cestujúcu verejnosť. 

Partneri budú jednať aj o ďalších témach súvisiacich s úlohou železničnej dopravy pri rozvoji 

turizmu v Juhovýchodnej Európe. 

Druhý deň stretnutia je vyhradený analýzam a debatám na všeobecnejšej úrovni v troch 

definovaných regionálnych oblastiach: Benátky – Terst – Boloňa – Ľubľana, Budapešť – Bratislava – 

Viedeň – Záhreb, Solún – Sofia – Bukurešť – Záhreb. Partnerov majú navrhnúť a popísať špecifické 

regionálne riešenia zistených problémov. 

Počas stretnutia sa bude vo veľkej miere diskutovať aj o regionálnej a národnej dopravnej politike 

každého železničného uzla. Na základe informácií z každého uzla budú jednotlivé prístupy 

spracované a spoločne sa navrhnú postupy a opatrenia pre zabezpečenie dlhodobej stability a 

udržateľnosti železničnej dopravy. Helénsky Dopravný Inštitút, CERTH/HIT, odprezentuje 

“Strategickú príručku pre rozvoj železničnej dopravy v Juhovýchodnej Európe” a partneri so 

Slovinska predstavia výsledky analýzy možností zlepšenia spojení medzi jednotlivými železničnými 

uzlami zapojenými do medzinárodného projektu RAIL4SEE. 
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RAIL4SEE Thessaloniki meeting in June 2014 

 

City of Bratislava will take part in a task force meeting organized under the RAIL4SEE project, 

which will be held on 19
th

 and 20
th

 of June in Thessaloniki, Greece. 

The accent of the meeting in its’ first day will be the progress of the RAIL4SEE project reported by 

the partners. Focused meetings and discussions are to be held in regard of the implementation 

and current assessment of pilot activities concerning the railway connection between the hub 

cities in the scope of the project, the desired timetable harmonization for the different modes of 

public transport, the existing opportunity for integrated ticketing and for information provision 

and information services to the passengers. 

The partners will also discuss a variety of issues, related to the role of the railway transport for the 

development of tourism in Southeast Europe. 

The second day of the meeting is devoted to analysis and debate of the common issue for the 

three regional clusters defined: Venice – Trieste – Bologna – Ljubljana, Budapest – Bratislava – 

Vienna – Zagreb, Thessaloniki – Sofia – Bucharest – Zagreb. The aim of the partners is to draw up 

and to propose cluster specific regional solutions for the detected problems. 

During the task force meeting the participants will take up regional and national transport policies. 

On that basis they will try to elaborate a joint proposal for measures and interventions for the 

achievement of long term stability and sustainability of the railway transport. The Hellenic 

institute of transport – CERTH/HIT will present “Strategic book for railway development in 

Southeast Europe”, and the partners from Slovenia will make a report on the opportunities for 

improvement of connectivity among the hub cities. 

 


