


Správca oblasti podpory 

Ochrana životného prostredia  a 

klimatické zmeny je Nadácia 

Ekopolis 



 Občianska cykloiniciatíva Banská 

Bystrica (OCIBB) 

 Turčianska bicyklová skupina JUS Martin 

 Prešovská bicyklová skupina Kostitras  

 



„podporiť rozvoj nemotorovej/ekologickej dopravy, 

ako trvalé opatrenie pre skvalitnenie 

ovzdušia v mestách a ako príspevok ku 

zníženiu produkcie CO2 pochádzajúceho 
z dopravy.“ 

 

Dať bicyklu vyšší status, ako má v súčasnosti -  
väčšinou, ako športové náčinie   



 1.Osveta na miestnej , regionálnej a národnej úrovni? 
 a.) Kvalitne premyslené, masívne kampane zamerané na 

verejnosť 

 b.) Kvalitne premyslené kampane zamerané na 
kompetentných 

 2. Realizovať  trvalé opatrenia na miestnej, regionálnej a 
národnej úrovni? 

 3. Rozumné a vyvážené plánovanie trvalo  udržateľnej 
mobility v meste? 

 4.Vzdelávanie? 

 5. Zmena legislatívy? 

Nič z vyššie uvedeného nie je možné realizovať separátne! 
 



 Deti a seniori – vzdelávacie aktivity 

 Denní cyklisti – uznanie, verejná 
pochvala 

 Zamestnanci a zamestnávatelia – Do 
práce na bicykli 

 Mestá na Slovensku/samosprávy – 
zapojenie do kampane DPNB/ETM 

 Národný cyklokoordinátor – spolupráca  



 Znížiť produkciu CO2 a PM10 v 3 
mestách = zvýšiť kvalitu životného 
prostredia v mestách 

 Zapojiť ďalšie mestá na Slovensku 

 Vytvoriť tlak na ŠR  

 Vytvoriť/ nastaviť - partnerstvá 

 

 



 Do práce na bicykli 2014 (Prešov, Martin, 
Banská Bystrica) – 423 súťažiacich, 132 tímov, 
15 233,97kg ušetrené/nevyprodukované CO2 

 Európsky týždeň mobility 2014 – podujatia pre 
všetky cieľové skupiny vo všetkých 3 mestách 

------------------------------------------------------------------- 

 Do práce na bicykli 2015  





Webový portál 

3 úrovne registrácie: 

• samospráva 

• tím 

• jednotlivec 

Redakčný systém 



Počas kampane (máj 2015) vo všetkých troch 

mestách budú prebiehať aktivity: 

 Kultúrny program, hudba na kolesách 

 Coffee bike 

 Dobré ráno cyklisti 

 Bike crew 

 Návšteva pracovísk, fotenie,... 
 Na bicykli s dobrým srdcom- zapojenie 

medikov (Nórskych študentov) 

 Bezpečnosť na cestách – spolupráca s 
policajným zborom 

 



Projekt má ambíciu pozitívne ovplyvňovať široké  

spektrum jednotlivcov, verejnosti, školských zariadení, 

inštitúcií, samospráv,... v prospech používania bicykla na 

krátke vzdialenosti.  
 

Motivačnými faktormi sú konkrétne aktivity – spravidla 

vykonávané priamo na ulici. Ústredným mottom: 

Ďakujeme, že jazdíte (na bicykli) plánujeme zvýšiť počet 
denných cyklistov a zároveň máme ambíciu zvýšiť status 

cyklistu „dobrý, zodpovedný, ohľaduplný, vzdelaný,...“ 



Andrea Štulajterová, Bratislava  24. – 26. 2014 Cyklokonferencia 


