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Kampaň Európskeho týždňa mobility 2016 (ETM 2016) na Slovensku symbolicky uzatvára 
Národná konferencia Cyklistická doprava. 

Organizátormi podujatia sú nadácia Ekopolis, OZ Mulica Žilina, Občianska cykloiniciatíva Banská 
Bystrica a ďalší partneri,  hostiteľom je 11. až 12. októbra 2016 mesto Martin. Nad 8. ročníkom 
národnej konferencie, venovanej témam ako Cyklistická doprava, cykloturistika a udržateľná 
mobilita, prevzali záštitu minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Arpád Érsek, minister 
životného prostredia SR László Sólymos a podpredseda Národnej rady SR a primátor mesta Martin 
Andrej Hrnčiar. 

Prvý deň konferencie uzatvorila slávnosť v penzióne Čierna pani,  na ktorej boli vyhlásené výsledky 
ETM 2016, ktorej národným koordinátorom je rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia 
SR – Slovenská agentúra životného prostredia. Do národnej kampane ETM 2016 sa v tomto roku 
zapojilo 47 samospráv, čo nás v štatistike medzi ostatnými zapojenými krajinami zaradilo na 
pekné 10. miesto. Počas slávnosti organizátori odovzdali aj ceny víťazom Národnej súťaže ETM 
2016, ktorú vyhlásili Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia. 
Členovia hodnotiacej komisie vyberali víťazov spomedzi 18 prihlásených samospráv v štyroch 
kategóriách: Aktívna samospráva, Efektívne trvalé opatrenie, Originálna aktivita, Originálna tematická 
fotografia/poster.  Kategóriu Aktívna samospráva vyhralo mesto Trnava, kde sa kampaň niesla 
v znamení hesla „Rozhodnite sa pre mobilitu“, ktorou podporíte hospodárstvo. V meste zorganizovalo 
22 subjektov 11 aktivít, ako bol napríklad Deň športových talentov, Cyklobazár, Trnavský dobrý 
maratón či Prezentácia bicyklov využívaných mestskou políciou. Priamo sa do nich zapojilo 1300 
obyvateľov a prostredníctvom plagátov, letákov, článkov  a relácií v lokálnych médiách zameraných na 
kampaň sa mesto s partnermi snažilo nepriamo osloviť 70 tisíc obyvateľov mesta. 
V kategóriiEfektívne trvalé opatrenie presvedčila najviac  hodnotiacu komisiu Prievidza, ktorej 
obyvatelia si môžu vďaka zrealizovanému projektu Zelený bicykel krátkodobo požičať bicykel 
a absolvovať na ňom krátke trasy po meste. Nielen každý Prievidžan, ale aj ten ktorý tu len pracuje, 
má možnosť využiť 100 verejných bicyklov, ktoré sú rozmiestnené na 30 stojanoch. Za celým 
projektom sú bratia Jaroslav a Mirety Dianovci, ktorí žijú v Prievidzi a sú presvedčení, že tu žije mnoho 
rovnakých ľudí, ktorým záleží na kvalite ich života. Hlavným zámerom tohto trvalého opatrenia je 
rozumom bojovať proti smogu a preplneným cestným komunikáciám. Originálnou aktivitou Mesto 
v pohybe najviac zabodoval u hodnotiacej komisie Lučenec. Jej súčasťou bol aj pokus o rekord v 
hromadnom tanci na ľudovú grécku skladbu Zorba, do ktorého sa zapojilo 1 144 ľudí. V rámci aktivity 
sa prezentovali aj športové kluby a organizácie, pôsobiace v meste a  vyvrcholila exhibičným 
hokejovým zápasom. Organizátori chceli vyzdvihnúť dôležitosť pohybu pre zdravie a život a podporiť 
zdravý životný štýl.  Kategóriu Originálna tematická fotografia/poster vyhralo mestoBanská 
Bystrica s posterom, na ktorom je graficky znázornený ekonomický benefit pešej chôdze, 
bicyklovania a cestovania mestskou hromadnou dopravou. 

     Európsky týždeň mobility (ETM) sa koná každý rok od 16. do 22. septembra s cieľom povzbudiť 
samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility, aby vyzvali svojich 
obyvateľov využívať pre  prepravu  multimodálnu dopravu (peši, bicyklom či  hromadnou dopravou). 
Národnú kampaň organizujú Slovenská agentúra životného prostredia s Ministerstvom životného 
prostredia SR v spolupráci  s Nadáciou Ekopolis. Viac informácií o kampani ETM, aktivitách a trvalých 
opatreniach  jednotlivých zapojených miest nájdete na webovej stránke  www.eurotm.sk.  
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