
Mesto Žilina sa aktívne zapojilo do Európskeho týždňa mobility a privítalo nadšencov cyklodopravy   

 

Mesto Žilina sa zaradilo medzi 11 slovenských miest, ktoré sa v roku 2013 zapojili do Európskeho 

týždňa mobility. Primátor Mesta Igor Choma podpísal Chartu ETM, ktorou sa Mesto zaväzuje 

zrealizovať trvale opatrenia v oblasti mobility a zorganizovať sprievodné akcie pre obyvateľov mesta. 

V Žiline sa vďaka projektu Central Meetbike takéto opatrenia zrealizovali minulý rok a realizujú sa aj 

tento rok.   

V rámci Európskeho týždňa mobility sa v Žiline dostala do popredia najmä cyklodoprava. Veľká 

jesenná cyklojazda, ktorá sa uskutočnila dňa 22. 9. 2013 a zúčastnilo sa na nej približne 80 nadšencov 

cyklodopravy odštartovala sériu akcii zameraných na podporu cyklodopravy nielen v meste Žilina ale 

aj na Slovensku.  

V dňoch 25. - 26. Septembra 2013 sa Žilina stala hlavným mestom cyklodopravy. V zasadačke úradu 

Žilinského samosprávneho kraja sa konal totiž 5. ročník odbornej konferencie Cyklistická doprava 

2013. Na konferencii sa stretli viacerí odborníci zo Slovenska ako aj Českej republiky, ktorí 

prezentovali najnovšie skúsenosti v tejto oblasti. Na konferencii bol prítomný slovenský národný 

cyklokoordinátor  p. Ing. Peter Klučka, ktorý vyjadril maximálnu podporu a pomoc cyklistom z rôznych 

aspektoch tejto problematiky. Táto konferencia pritiahla aj českého národného koordinátora p. 

Jaroslava Martinka, ktorý zdôraznil, že je rád, že aj Slovensko má v podpore cyklodopravy „dobre 

našliapnuté“. Novinkou bolo predstavenie viacerých krajských cyklokoordinátorov, ktorí vyjadrili 

ochotu pomáhať cyklistom a budovať pre nich dôstojné podmienky. Okrem konferencie sa konali aj 

sprievodné akcie ako workshop a seminár cyklodopravy, na ktorom si účastníci osobne na bicykli 

pozreli niektoré dobré a zlé riešenia v meste pre cyklistov. Taktiež im boli predvedené automatické 

sčítače pre cyklistov ako aj novo rozmiestnené cyklostojany. Konferencia taktiež prezentovala dobré 

skúsenosti napr. z integrácie cyklistov vo verejnej osobnej dopravy v Banskej Bystrici prostredníctvom 

cyklobusov, propagácia cyklistiky ako aj životného štýlu z Bratislavy a z Prešova ako aj iných veľmi 

podnetných prednášok. Dôležitý je fakt, že sa konferencia stala nielen pasívnym miestom, kde sa 

prezentovali prednášky, ale aj skutočne aktívnym cyklofórom, na ktorom bolo možné vymieňať si 

názory, idey ako aj skúsenosti. Na konferencii sa organizačne podieľali: Mesto Žilina, VÚD Žilina, REC 

Bratislava, OZ MULICA a Žilinský samosprávny kraj. 

„ANO“ cyklistike vyjadrili aj žiaci žilinských základných škôl. ZŠ Jarná a ZŠ Brodno vyslali skupinu 

žiakov do prírody za vzdelaním práve na bicykloch. Dňa 24. 9. 2013 sa vydala skupina 10 detí zo ZŠ 

Jarná pod vedením p. riaditeľa Mgr. Kotmana a p. Hachovej na bicykloch pozdlž Vodného diela do 

obce Strečno a späť. O deň neskôr skupina 10 detí zo ZŠ Brodno pod vedením p. učiteľky Mgr. Ing. 

Slebodníkovej a p. učiteľky Mgr. Ftorkovej absolvovali cyklotúru okolo Vodného diela Žilina, kde sa 

venovali okrem iného aj školskému učivu.  Žiaci oboch skupín si túto aktivitu veľmi pochvaľovali a radi 

by sa jej zúčastňovali každoročne. 

V neposlednom rade treba spomenúť aj akciu s názvom Deň otvorených dverí DPMŽ, ktorá sa 

každoročne koná pri príležitosti Európskeho dňa mobility a teší sa veľkému záujmu verejnosti. 

Verejná doprava patrí medzi najdôležitejšie kapitoly v oblasti mobility a jej úroveň je často krát 

zrkadlom vyspelosti mesta. 



Odkazy 

 http://www.mobilityweek.eu/cities/?year=2013&country=SK 

http://www.cyklodoprava.sk/uspesny-5-rocnik-konferencie-cyklisticka-doprava-2013/ 

 

 

 

    

Tento projekt je realizovaný prostredníctvom programu Central Europe, ktorý je spolufinancovaný 

Európskym fondom regionálneho rozvoja. 
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