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EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY

● Pan-európska kampaň

● Od r. 2002 – komisár EÚ pre ŽP

● Týždenný program verejných aktivít a podujatí okrem implementácie trvalých 
opatrení

● Téma 2020: „Mobilita s nulovými emisiami pre všetkých“

● Cieľ: zdôrazniť význam dostupnosti prepravy s nulovými emisiami na 
dosiahnutie uhlíkovo neutrálneho kontinentu



TERMINOLÓGIA



NAŠE PRIORITY A CIELE



UDRŽATEĽNÁ MOBILITA

● komplexná téma, ktorá nie je zameraná len na dopravné stránky veci a zistenie 
dopravnej ponuky voči požiadavkám užívateľa

● dopravný systém, ktorý napĺňa potreby z pohľadu ekonomiky, sociálnych a 
environmentálnych potrieb

● minimalizuje nežiaduce vplyvy dopravy na životné prostredie, hospodárstvo a 
spoločnosť ako celok

● stojí na opatreniach vo všetkých dopravných oblastiach (riadenie dopravy, IDS, 
city-logistika, car-sharing, bikesharing,..) podpora alternatívnych palív a pohonov 
(CNG, elektromobilita,..)

● cieľom je plánovať a realizovať celý dopravný systém v udržateľných medziach, 
čo je aj hlavné poslanie PUM
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PUM – plán udržateĺnej mobility

● Strategický dokument pre aktualizáciu reálnych trendov dopravných 
charakteristík, vytvorenie základu pre územný rozvoj, návrh efektívneho a 
udržateľného dopravného systému 

● Dáta a prieskumy o demografii a územnom rozvoji, doprave, verejnej 
osobnej dopravy, intenzite a bezpečnosti, ponuka, dopyt a ich rovnováha, 
vzorce dopravného správania

● Téma: Dopravná infraštruktúra a služby, Patrón: Komunikačný plán a osveta 
spoločnosti, Vízia: Strategický plán

Nezabúdajme, že PUM je proces nie dokument



PUM – plán udržateĺnej mobility



PUM – plán udržateĺnej mobility



PUM – plán udržateĺnej mobility



PUM – plán udržateĺnej mobility



KOSTROVÁ SIEŤ

● Nadregionálna sieť diaľkových cyklistických trás európskeho
štandardu s dopravno-obslužnou i cyklistickou funkciou

● Prepája hlavné regionálne a spádové centrá 
kraja ako aj turistické destinácie a body záujmu 
cyklistickými komunikáciami

● Vytvára prehľad pre účely 
systematického plánovania a 
rozvoja cyklistickej infraštruktúry 
v BBSK 

● Priamosť, prepojenosť a súvislosť, 
atraktivita, bezpečnosť, komfort, 
konzistentnosť, obslužnosť, dostupnosť



AKTUÁLNE PROJEKTY A ZÁMERY BBSK

Štúdie uskutočniteľnosti:

● Banská Bystrica – Brusno
● Valaská – Mýto pod Ďumbierom
● Zvolen – Hronská Dúbrava

Projektové dokumentácie:

● Hronská Breznica – Banská Štiavnica
● Banská Bystrica – Vlkanová
● Vlkanová – Sliač
● Rimavská Sobota – Poltár

Zámery:

● Vígľaš – Kriváň – Hriňová
● Revúca – Muráň
● Hronská Dúbrava – Žiar nad Hronom
● Žiar nad Hronom - Žarnovica

Stratégie:

● Plán udržateľnej mobility
● Integrovaný územný systém
● Kostrová sieť BBSK
● Územný plán BBSK
● Aktualizácia stratégie rozvoja 

cyklodopravy a cykloturistiky BBSK



Ďakujem za pozornosť 


