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Európsky týždeň mobility  
 

národná kampaň na podporu a 
rozvoj udržateľnej mobility 
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Kampaň ETM 

• iniciatíva Európskej komisie od roku 2002 

• na Slovensku koordinuje program kampane SAŽP ako rezortná inštitúcia MŽP SR od 
roku 2014 

• prebieha každý rok v termíne od 16. - 22. septembra 

• nabáda obce a mestá, aby zaviedli a podporovali trvalo udržateľné dopravné opatrenia 
a vyzývali jednotlivcov, aby si vyskúšali alternatívy k používaniu automobilov - napr. 
verejná hromadná doprava, pešia chôdza či cyklistika 

• EK každý rok určí bližšie zameranie kampane prostredníctvom hlavného motta 
súvisiaceho s udržateľnou mobilitou  

• r. 2019 - téma: bezpečná chôdza a cyklistika    

• motto: Prejdime sa spolu! 
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Podmienky registrácie samospráv - potrebné naplniť aspoň 1 z 3 
kritérií: 

• organizovanie týždňa aktivít od 16.-22. septembra v duchu témy a motta 

• implementovanie aspoň jedného nového trvalého opatrenia, ktoré prispeje k 
postupnému prechodu od používania osobného auta na dopravný prostriedok šetrný k 
ŽP. Minimálne jedno z týchto opatrení by malo priniesť trvalé vyčlenenie časti ciest pre 
chodcov/cyklistov/verejnú dopravu, napr. širší chodník, nová cyklotrasa alebo jazdný 
pruh pre autobusy, nový systém na zníženie intenzity dopravy, zníženie povolenej 
najvyššej rýchlosti, atď. 

• organizovanie Dňa bez áut, ideálne 22. septembra, počas ktorého sa vyčlení 1 alebo 
viacero oblastí pre chodcov, cyklistov a verejnú dopravu na 1 celý deň 
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Okrem samospráv je možná registrácia združení, MVO, škôl, 
inštitúcií do MOBILITY ACTIONS: 

• organizovaním podujatia na podporu multimodality či už počas trvania ETM alebo 
celoročne 

• v spolupráci s miestnou samosprávou alebo aj samostatne 

• ak ide o podujatia podporujúce zmenu správania smerom k udržateľnej mestskej 
mobilite, aktivity smerujúce k upokojovaniu dopravy najmä v okolí škôl (zníženie 
rýchlosti) 

• ak ide o podujatia skôr propagačného než technického charakteru 

• registrovaním na http://mobility-action.mobilityweek.eu/login.php 
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Súhrn registrácií za rok 2019 
 

v rámci kampane European Mobility Week: 

• zaregistrovaných celkom 50 krajín sveta a 3136 miest  

• z toho 58 slovenských samospráv, o 4 samosprávy viac ako v 2018 

 

v rámci Mobility Actions: 

• zaregistrovaných celkom 1027 podujatí z 56 krajín sveta 

• z toho 10 podujatí organizovaných na Slovensku 

 



Registrované 
podujatia 
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Poslanie SAŽP ako národného koordinátora kampane ETM: 

• sprostredkúva všetky informácie z Európskeho kontaktného bodu v Bruseli 

• zbiera informácie o aktivitách pre Európsky kontaktný bod 

• pripravuje a distribuuje materiály v rodnom jazyku prevzaté z podkladov EK, zabezpečuje 
textové a grafické spracovanie dokumentov, posterov a letákov (manuál, príručka atď.) 

• poskytuje konzultácie a poradenstvo nielen pri registrácii miest, ale aj pri príprave podujatí a 
aktivít v jednotlivých mestách, obciach, overuje a potvrdzuje registrácie samospráv 

• spravuje a aktualizuje národnú web stránku kampane www.eurotm.sk   

• priamo oslovuje primátorov a starostov väčších sídiel, zasiela listy s výzvou o zapojenie sa do 
aktuálneho ročníka ETM 

• zostavuje odbornú porotu pre hodnotenie prihlášok do Národnej súťaže ETM 

• oslovuje a získava partnerov, aby tak zvýšila motiváciu samospráv na účasť v kampani 

• a iné 
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Národná súťaž o cenu ETM 2019: 

• vyhlasuje každoročne MŽP SR pre zvýšenie motivácie samospráv zapojiť sa do kampane ETM 

• určená je pre samosprávy ale aj organizácie/inštitúcie/školy 

• po ukončení kampane ETM môžu samosprávy vyplniť prihlášky do 3 kategórií: 

 aktívna samospráva (schopnosť samosprávy motivovať subjekty pôsobiace na jej území k 
vzájomnej spolupráci smerujúcej k realizácii aktivít a trvalých opatrení) 

 efektívne trvalé opatrenie (efektivita, udržateľnosť, finančná národnosť a dopady na ŽP) 

 originálna aktivita (originalita, atraktivita a prevedenie) 

• inštitúcie môžu prihlásiť svoju aktivitu do kategórie originálne podujatie (originalita, zameranie 
a prevedenie podujatia) 

• do súťaže v roku 2019 prihlásených 19 samospráv a 1 škola, celkovo 40 prihlášok 

• ide o morálne a motivačné ocenenie samospráv, nie finančné 

• množstvo prihlásených aktivít bolo uskutočnených v spolupráci samospráv so záujmovými 
združeniami, MVOčkami, oddeleniami mestskej či štátnej polície či školami 
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PRÍKLADY zapojenia sa ŠKÔL 

v doterajších ročníkoch kampane 
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Možnosti spolupráce škôl s inými subjektami (nielen) počas kampane 
ETM: 

• s rôznymi zložkami polície - MsP má v náplni práce dopravnú výchovu, vo 
viacerých mestách disponujú prenosnými dopravnými ihriskami, pedagógovia sa 
nemusia „vybíjať“ teóriou, sú však nápomocné tým, že následne môžu so žiakmi 
realizovať pridružené aktivity (detský vodičák a pod.) 

• s inými organizáciami a spolkami – domovy dôchodcov, detské domovy a pod. – 
ide o prepojenie tém rôznych vekových a sociálnych skupín 

• so samosprávou - samospráva po registrácii  do kampane dostáva balík 
reklamných predmetov, ktoré ďalej posúvajú subjektom zapojeným do kampane 

• s autobusovými dopravcami – napr. ARRIVA (náš partner) realizuje rôzne súťaže 
pre žiakov ZŠ – zbierajú lístky/výtvarné súťaže na rôzne témy, ocenenie 
jednotlivca ale aj celej triedy (výlet autobusom zadarmo do ZOO a pod.) – treba 
sledovať web dopravcu v meste, kde prevádzkujú dopravu 
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ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou v spolupráci s obcou Rakovec nad Ondavou 

• vytvorením ŽIVEJ REŤAZE zo žiakov ZŠ s cieľom zamedziť rodičom vjazd autom až pred 
budovu školy, ku ktorej vedie úzka a kľukatá cesta, ktorá hlavne v mrazivom a daždivom 
počasí býva klzká a nebezpečná 

• pôvodnú značku zákaz vjazdu vandali zničili, rodičia – vodiči si tak zjednodušovali odvoz 
detí, hoci neďaleko školy je miestny park a kostol s odstavným parkoviskom 

• výsledkom bolo osadenie značky zákazu vjazdu, čím dôjde k zvýšeniu bezpečnosti detí 
kráčajúcich do školy a zlepšenie kvality ovzdušia v okolí školy 

• aktivita bola zároveň spojením s podujatím Deň bez áut, obec toto                                
opatrenie stálo 50 € 

 

 



Rakovec nad Ondavou 
živá reťaz zo žiakov ZŠ 
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Mesto SENEC v spolupráci so základnými a materskými školami – DETSKÉ VODIČÁKY 
ako začiatok vytvorenia fungujúceho systému dopravného vzdelávania v meste Senec 

• detský vodičák 3. stupňa pre predškolákov z MŠ  - červený 

• detský vodičák 2. stupňa pre žiakov 1. stupňa ZŠ - oranžový 

• detský vodičák 1. stupňa žiakov 2. stupňa ZŠ - zelený 

• vypracovaný manuál, vzdelávali pedagógovia z MŠ a mestskí policajti, detskí vodiči 
museli zvládnuť teoretickú aj praktickú časť skúšky 

• cieľom bolo naučiť deti základné zásady bezpečnej jazdy na bicykli, základné povinnosti 
cyklistu a základné zručnosti cyklistu 

• motivačné skúšky prostredníctvom interaktívnych tabúľ, detského dopravného ihriska a 
jazdou zručnosti 



Senec – detské vodičáky 
3. stupeň pre predškolákov 

červený 
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Mesto Moldava nad Bodvou v spolupráci s centrom voľného času 
CVrČek a Mestským kultúrnym strediskom – aktivita Spoznaj svoje 
mesto – Kombinuj a choď! 

• hra pre žiakov piatich ZŠ a gymnázia zameraná na spoznávanie 
historických pamiatok v meste, pri každej pamiatke museli žiaci 
splniť rôzne úlohy, aby sa o nej dozvedeli viac 

 napr. kresliť slepú mapu o krajinách, hľadali vchod do moldavskej 
jaskyne, vymýšľali a kreslili etiketu na moldavské víno 

 časť úloh bolo schovaných pod QR kódom, ktoré museli najskôr 
dekódovať 

• žiaci sa medzi stanovišťami presúvali rôznymi spôsobmi dopravy a 
ich kombináciami – napr. behom, chôdzou, vytvoreným vláčikom, 
pomocou detských odrážadiel či fúrikmi 

• išlo o vedomostno-poznávaciu hru spojenú s kombináciami 
druhov dopravy 
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Mesto Nováky – aktivita PEŠIBUSOM DO ŠKOLY 

• netradičný projekt, ktorý vymysleli rodičia spolu so 
školákmi s cieľom chrániť ŽP a elimininovať odvoz detí do 
školy autom 

• deti sprevádza vždy 1 rodič, ktorý postupne „zbiera“ 
školákov po vopred stanovenej trase a zberných miestach 
až ku škole (cca 2 km dlhá), začínali s 5 deťmi,                        
ku koncu ich bolo až 20 

• hneď po pripojení sa dieťaťa do „pešibusu“ odosiela 
sprevádzajúci rodič cez FB správu ostatným rodičom 
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OSTATNÉ AKTIVITY: 

• výtvarné súťaže s motívom alternatívnej dopravy 

• jazdy zručnosti a dopravné ihriská 

• rozprávková túra starých rodičov s vnúčatami 

• maľovanie chodníkov a priechodov – maľovanie zebričiek 
na prechody   

• odstavená cesta ku škole, motivačná súťaž pre žiakov, 
ktorá trieda docestuje do školy s najvyšším počtom 
alternatívnych spôsobov dopravy 

• prejdime sa spolu kultúrnou cestou – putovanie 
knižnicami a čítanie tematických diel 

• zber lístkov z MHD – rôzne výhry od dopravných 
spoločností (bicykel, výlet celej triedy autobusom, ...) 

Moldava 

n/B 
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Skalica Vrútky Rakovec n/Ondavou 

Šamorín BA, m.č. Ružinov 
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Kategória Originálne podujatie – ZŠ s MŠ K. Kuffnera 
Sládkovičovo – aktivita CYKLOJAZDA zo Sládkovičova do 
Ekopark Relax 

• netradičná aktivita iniciovaná koordinátorkou Zelenej školy 
p. Prelovskou Silviou 

• cyklojazdou zmobilizovali poslancov mestského 
zastupiteľstva, primátora (mesto prispelo aj poukážkami na 
občerstvenie) ale aj bežných obyvateľov 

• pelotón cyklistov prešiel po hlavnej ulici v meste až k 
ekoparku Relax, kde čakali účastníkov rôzne súťaže, ktoré 
pripravili pedagógovia a žiaci ZŠ 

• dôvodom bolo poukázať na nevyhnutnosť budovania 
nových cyklotrás a podporiť myšlienku využívania 
alternatívnej dopravy 
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ZŠ s MŠ K.Kuffnera Sládkovičovo – aktivita CYKLOJAZDA zo Sládkovičova do Ekopark 
Relax 

- Je dôležité byť s mestským zastupiteľstvom v kontakte, byť príjemný, neoblomný,        

                                                     neustále na očiach  

   - žiaci sami sú nám inšpiráciou v tom, ako chcú bicyklovať,  

     meníme svoje postoje aj my 

 

  

Rozbeh 
Príjazd 

 

https://www.facebook.com/zivotvsladkovicove/videos/1289616851216932/
https://www.facebook.com/zivotvsladkovicove/videos/404171806907586/
https://www.facebook.com/zivotvsladkovicove/videos/1289616851216932/
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www.eurotm.sk 

 
Európsky týždeň mobility Slovensko 

 
#europskytyzdenmobility 

 

Ďakujeme za pozornosť! 
 

Tatiana Hamranová, SAŽP 
Silvia Prelovská, ZŠ s MŠ K. Kuffnera, Sládkovičovo 


