
POZVÁNKA NA WORKSHOP

PLÁNOVANIE UDRŽATEĽNEJ MOBILITY 

Nitra, 28.9.2021, od 9.00 - 13.00 hod.
Mestský úrad v Nitre

CIEĽ WORKSHOPU

Cieľom organizátorov odborného workshopu z Ministerstva životného prostredia SR  
a Slovenskej agentúry životného prostredia je priblížiť zástupcom samospráv a odbornej 
verejnosti problematiku udržateľnej mobility, vrátane plánovania a realizácie dopravy  
s ohľadom na obyvateľov, mestá a regióny.  Zároveň účastníkom podujatia vytvorí priestor pre vzájomné 
zdieľanie skúseností so zavádzaním trvalých opatrení a aktivít v prospech udržateľnej mobility a tým aj 
ku zlepšovaniu kvality ovzdušia.

Patnerom workshopu je Mestský úrad v Nitre, ktoré poskytlo priestory pre jeho realizáciu.



PROGRAM

9.00 - 11.05 HOD.  
PRIVÍTANIE, ÚVOD

1. NEVYUŽITÝ POTENCIÁL PRÍMESTSKEJ DOPRAVY NA SLOVENSKU
Vladimír Tóth, Cyklokoalícia, občianske združenie

2. ROZVOJ VEREJNEJ DOPRAVY V MESTÁCH A REGIÓNOCH
Silvester Zemes, generálny riaditeľ spoločností ARRIVA NITRA a.s. a ARRIVA Nové Zámky, a.s.

3. ROZVOJ CYKLODOPRAVY NA ÚZEMÍ MESTA NITRA
Ivan Janček, mesto Nitra

11.05 - 11.20  
PRESTÁVKA, COFFEE BREAK

11.20 - 12.50 HOD.

4. CYKLODOPRAVA V NOVÝCH ZÁMKOCH
Martin Vyžinkár, aktivista, poslanec MsZ Nové Zámky

5. ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K BICYKLOM - AKO VYZERÁ ŠKOLA, KTORÁ PODPORUJE 
    CYKLODOPRAVU?

Peter Rozsár, Cyklokoalícia

12.50 - 13.00  
ZHRNUTIE ZÁVEROV

Zmena programu vyhradená. 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Svoju účasť, prosíme, potvrďte najneskôr do 24.9.2021 na https://populair.sk/sk/event/381. 
Z dôvodu obmedzenej kapacity workshopu si organizátori vyhradzujú právo výberu jeho účastníkov pre 
rovnomerné zastúpenie jednotlivých samospráv.

Účasť na workshope je bezplatná, náklady spojené s jeho realizáciou sú hradené z finančných prostriedkov 
projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia. Dopravu na workshop si hradí účastník sám.

Vzhľadom k termínu konania workshopu a z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie bude podujatie 
sprístupnené len pre plne zaočkované osoby v súlade s Vyhláškou č. 241/2021, ako aj v súlade s platným COVID 
Automatom pre organizovanie hromadných podujatí.

V prípade, že sa situácia v šírení nákazy COVID-19 zhorší, podujatie sa uskutoční formou on-line.

Workshop je realizovaný prostredníctvom Projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (LIFE18IPE/SK/000010), ktorý podporila Európska 
únia v rámci programu LIFE. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŽP SR.  

Partneri projektu


