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PREČO UDRŽATEĽNÁ MOBILITA?

Bude súčasný dopravný systém vyhovovať aj o 10 rokov?

Je dopravná infraštruktúra adekvátna súčasným 
potrebám?

Aký bude dopad zvýšenej energetickej náročnosti na naše 
mestá?

Máme dostatočne pripravenú infraštruktúru?

Pre koho robíme dopravný systém (mladí, starí..)?
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KAŽDÝ MÁ VEĽKÉ MNOŽSTVO MOŽNOSTÍ AKO CESTOVAŤ

Zdroj:creandum.com

krátka vzdialenosť            stredná vzdialenosť      veľká vzdialenosť

do  5 km                               5 -20 km                    nad 20 km

MHD



50 CESTUJÚCICH

Nie vždy si to mestá alebo aj 
cestujúci uvedomujú

Zhoršenie dopravnej situácie je 
často zapríčinené nami 
samotnými

Ako teda riešiť dopravu a 
mobilitu?

Porovnanie 

Klasické auto       elektrické auto       autonómne aut

Zdroj:cpf



VÝVOJ OBYVATEĽSTVA – ČO S TÝM, AKO SA TO 
PREJAVÍ?
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-
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Zdroj: MIN ŽP a TV Markíza



AKÁ JE REALITA

Zdroj: Ministerstvo vnútra



AKÝ BUDE VÝVOJ DOPRAVY V MESTÁCH?



AK BY SME VZALI SÚVISLOSTI S REGIÓNOM

Doprava v meste ovplyvnená aj 
externými faktormi

Dochádza z okolia, regiónu

Problémy ak chýba nadregionálne 
prepojenie (či už pre autá, alebo 
verejná doprava)

Zdroj: Dopravný generel mesta Žilina





PROBLÉMY S PARKOVANÍM

Kedysi na 1 automobil – 5 ľudia

V súčasnosti 2 a menej 



VÝSLEDOK –EFEKT OTVORENÝCH NOŽNÍC

plány

realita



SITUÁCIA V SR

V poslednom období viacero miest, obcí a krajov obstaráva alebo si vypracuváva
rôzne strategické dokumenty (ÚPN, Generel dopravy, PDO, PUMy a pod.)

Dôvod – čerpanie EÚ fondov, riešenie dopravy

VO pre zabezpečenie verejnej osobnej dopravy

Niekedy pripomienkovanie iba formálne



STRATEGICKÉ DOKUMENTY

Územný plán

Generálny dopravný plán (Generel)

Plán dopravnej obslužnosti

Plán udržateľnej mestskej mobility (SUMP,PUMM)

Normy TP 

Projektové dokumentácie

DUR,DSP

plánovanie

Technické 

špecifikácie







Býv. Východné Nemecko -NDR
Býv. Západné Nemecko -NSR

Zdroj: socialdata.de

Skúsenosti z Nemecka



NÁVRHY A ZLEPŠENIA/KONTROLA KAŽDÉ 3 ROKY

Zdroj: mesto Drážďany



VÝHĽADOVÝ SCENÁR PRE ROK 2025

Zdroj: mesto Drážďany



DÔLEŽITÉ PRE MOBILITU

▪Realizácia územných plánov a generelov dopravy s podporou 
MHD, resp. VOD ( dá sa očakávať nesúhlas širokej verejnosti, 
podobne ako tomu bolo v západnej Európe) a ich skutočná 
implementácia.

▪Stanovenie akčného plánu (teda napr. naplánovanie financií)

▪Reštrikčné opatrenia pre IAD (parkovanie v centre, mýto apod.)

▪Umožniť v centrách miest skutočnú preferenciu MHD



ODPORÚČANIE PRE SR

▪Zvýšenie cestujúcich MHD v slovenských mestách nastane iba v takom prípade, 
kedy jednotlivé mestá pristúpia k systematickým opatreniam, ktoré povedú 
k obmedzeniu individuálnej motorovej dopravy. 

▪Cestujúci, ktorí už raz prešli od MHD k IAD sa veľmi ťažko vrátia a zmenia svoje 
cestovné návyky, pokiaľ nebudú mať skutočný dôvod, resp. profit z tejto zmeny. 

▪Samotná udržateľná mobilita v meste musí teda zahŕňať celý komplex opatrení 
a musí sa riešiť takým spôsobom alebo smerom, aby bolo prepravených, čo 
najviac cestujúcich.



INAK..

Zostane udržateľná mobilita, ktorá nič neznamená

Preferencia na križovatkách, ale autobusy zostanú v kongesciách



PARTICIPÁCIA
Obyvatelia majú niekedy pocit, že sú 
opomínaní od procesu pripomienkovania.

Zlepšenie súčasného stavu

Možnosti vyriešenia problémov

Načo je dobrá participácia obyvateľov?



Vysvetlenie aj nepopulárnych opatrení

Lepšie akceptujú návrhy, plán je aj ich plánom

Skúsenosti z miest s vysokou úrovňou participácie, vytvára 
veľmi otvorené prostredie s presadzovaním aj niektorých 
nepopulárnych opatrení

Skvalitňovanie služieb samosprávy

Voxcitio.com



ZAPOJENIE V CELOM PROCESE

problémy

• Identifikácia 
problémov

návrhy

• Možnosti 
riešenia

realizácia

• Realita vs. 
Plán/cieľ



DÔLEŽITÉ!

Nielen komentovanie a kritizovanie

Ale skutočné vtiahnutie do procesu plánovania

Neznamená to, že by občania plánovali namiesto 
odborníkov, ale majú poskytnúť spätnú väzbu pre 
samotné návrhy



AKÉ TYPY NÁSTROJOV

zapojenie

Pravidelné 
stretnutia

Prezentácie, 
stretnutia na 

mieste 
problému

Workshopy, 
semináre , 
workshopy

Ankety, 
prieskumy

Digitálne 
platformy



VIACERO KOMUNIKAČNÝCH KANÁLOV

Webstránka, Facebook, sociálne siete

Pravidelné stretnutia

Špeciálne workshopy

Konzultácie s expertami



DIGITÁLNE NÁSTROJE



RÔZNE DIGITÁLNE DISKUSNÉ FÓRA



OPRAVA POVRCHU CHODNÍKOV



BARIÉRY



ODHŔŇANIE SNEHU NA CYKLOTRASÁCH











BANSKÁ BYSTRICA





POCITOVEMAPY.SK



ZAPOJ SA TRENČÍN



Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislava



AKO REAGUJÚ OBYVATELIA NA 
ZAPOJENIE?

Nie každý sa bude chcieť zapojiť

Väčšina obyvateľov bude pasívna

Je nutné zvoliť vhodnú stratégiu pre zapojenie všetkých skupín (rôzny 
stakeholderi, MVO, rôzne inštitúcie..)

Vhodné kombinovať digitálne platformy s osobnými

Nikdy neuspokojíte všetkých



VEĽMI DÔLEŽITÝ NASLEDUJÚCI KROK

Dôležitá akcia

Vyhodnotenie  a 
vyriešenie problému, 

Reálne činnosti

Aby to nezostalo iba 
do „šuflíka“



MOŽNÉ RIZIKÁ

Veční sťažovatelia

Odfiltovať, čo je objektívne 
od subjektívneho

Skutočne napĺňať strategické 
ciele stanovené v plánoch



ĎAKUJEM  ZA POZORNOSŤ


