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RAIL4SEE’s Task force meeting in Bratislava 

City of Bratislava 

April 8, 2014 

The next RAIL4SEE project task force meeting will be held from 10 to 11 of April in Bratislava, Slovakia. 

RAIL4SEE is carried out under the South East Europe Transnational Co-operation Programme – SEETCP. It is 

aimed at increasing competitiveness and integration in Southeast Europe by implementation of non-

infrastructure measures and activities contributing to the railway and public transport improvement, in the 

context of the development and integration of 11 hub cities - Bologna, Venice, Trieste, Ljubljana, Vienna, 

Bratislava, Budapest, Thessaloniki, Sofia, Zagreb and Bucharest. 

City of Bratislava as the partner of RAIL4SEE project will ... along with the other Slovak partners – Železničná 

spoločnosť Slovensko (ZSSK – Slovak national railway operator) and Ministerstvo dopravy, výstavby a 

regionálneho rozvoja (Ministry of transport, Construction and Regional Development of the Slovak 

Republic). Task force meetings are held for direct communication between partners, knowledge and best 

practice transfer and actual status of activities in scope of the project. 

Target of RAIL4SEE project are conclusions arises from advanced modeling and analysis of the public 

services provided, considering passenger railway transportation and the public transport as a whole. Along 

with the project will be implemented pilot activities’ for the integration of the public transport and 

successful achievement of multimodality. 

RAIL4SEE partners visiting task force meeting will be informed about transport and solutions which are 

implemented and prepared in Bratislava region and Bratislava railway hub. 
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Task force meeting medzinárodného projektu RAIL4SEE bude zasadať v 

Bratislave  

Hlavné mesto SR Bratislava 

8.apríl2014 

Ďalšie zasadnutie partnerov medzinárodného projektu RAIL4SEE, ktorý zastrešuje operačný program 

JUHOVÝCHODNÁ EURÓPA (SEE) sa uskutoční v Bratislave 10. a 11. Apríla 2014. Projekt RAIL4SEE sa realizuje 

v rámci Operačného programu Juhovýchodná Európa. Jeho cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť a 

integráciu v Juhovýchodnej Európe prostredníctvom implementácie neinfraštruktúrnych opatrení a aktivít 

prispievajúcich k zlepšeniu vlakovej a verejnej dopravy, a to v kontexte rozvoja  a integrácie 11 uzlových 

miest - Boloňa, Benátky, Terst, Ľubľana, Viedeň, Bratislava, Budapešť, Solún, Sofia, Záhreb a Bukurešť.  

Hlavné mesto SR Bratislava ako jeden z partnerov projektu privíta účastníkov stretnutia v Primaciálnom 

paláci spolu s ostatnými slovenskými partnermi – Železničnou spoločnosťou Slovensko a Ministerstvom 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Náplňou stretnutí označených ako TASK FORCE MEETINGS je 

priama komunikácia medzi partnermi, výmena poznatkov a skúseností v rámci pracovných úloh projektu 

a zhodnotenie stavu prác na projekte. 

Výsledkom projektu budú závery vychádzajúce z prebiehajúcich pokročilých modelovaní a analýz 

poskytovaných služieb vo verejnej doprave, berúc do úvahy osobnú vlakovú dopravu a verejnú dopravu ako 

celok. Okrem tohto v rámci projektu budú implementované pilotné aktivity zamerané na integráciu verejnej 

dopravy a úspešné vytváranie multimodálnych spojení.  

Zahraniční partneri projektu RAIL4SEE sa návštevou hlavného mesta budú môcť oboznámiť s dopravou 

a riešeniami v rámci regiónu Bratislavy a bratislavského železničného uzla. 

Viac informácií o projekte RAIL4SEE nájdete na stránkach projektu (http://rail4see.eu/) a na stránkach 

Hlavného mesta SR Bratislavy: 

(http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11040079&p1=11049980). 

 

 

 


