
Do školy na bicykli
ako súčasť podpory udržateľnej školskej 

mobility



Do školy na bicykli 2020

Kampaň funguje od roku 2014 (MDV SR, Matúš Goga)

Cyklokoalícia preberá organizáciu v 2020 

Zo súťaže na plnohodnotnú kampaň o aktívnej školskej mobilite

Nové kategórie súťaže – najaktívnejšia škola, najpútavejšia kampaň, 
influenceri/ky

Spot kampane – „Nerobme z detí autoholikov“  (310 000 videní)





Obrovský reach video spotu „Nerobme z detí autoholikov“ (225 tis. + 85 tis.)

Zdieľal aj Urban Cycling Institute

Spot Nerobme z detí autoholikov





Bilancie
238 zapojených škôl (materské, základné a stredné školy)

50 000 žiakov a žiačiek

85 škôl sa zúčastnilo súťaže o najpútavejšiu kampaň

Viac ako 700 mejlov a desiatky správ na FB



Najaktívnejšia 
škola

Školy do 100 žiakov:

1. ZŠ Dlhé Klčovo

2. MŠ Skalka nad Váhom

3. ZŠ s MŠ Nižné Ladičkovce

Školy medzi 101 a 300 žiakmi:

1. ZŠ s VJM Vlčany

2. ZŠ s MŠ Bánov

3. ZŠ s MŠ Dolný Ohaj

Školy nad 300 žiakov:

1. ZŠ Jána Zemana, Nová Baňa

2. ZŠ Borský Mikuláš

3. ZŠ Veľký Šariš



Najpútavejšia 
kampaň

Hlasovanie (stojany na bicykle):

1. miesto ZŠ s MŠ s VJM Vlčany

2. miesto ZŠ s MŠ Skalka nad Váhom

3. miesto ZŠ Veľký Kýr

Cena poroty (návrh dopravného riešenia 
okolia školy):

ZŠ Vrútocká, Bratislava

ZŠ Školská, Veľký Šariš

ZŠ Školská, Zeleneč

ZŠ V. Paulínyho Tótha, Senica

ZŠ Ul. Energetikov, Prievidza

MŠ Zálesie



Učitelia/ľky
Influenceri/ky

Cena poroty (2 bicykle od 
Bikecentrum Prešov, ceny od 
Kellys)

1. Ivana Murínová, Oravská 
Polhora

2. Mária Očipová, Veľký Šariš

3. Mária Mokrá, Prievidza

4. Vlasta Vajdová, Borský Mikuláš

5. Anna Rosinová, Handlová













Vzdelávanie

Tipy pre školy a učiteľov



2 prieskumy 
medzi zapojenými školami

Školám chýbajú stojany, niektoré majú dokonca zakázané vstup 
a príchod do školy na bicykli

– snaha o tlak na Min. dopravy a Min. školstva

40 - 50% detí prichádza do školy autom

18% detí prichádza na bicykli (6% v zimných mesiacoch)

56% škôl vníma ulicu pred školou ako nebezpečnú 



Ako na podporu udržateľnej 
školskej mobility..
Školám chýbajú stojany, niektoré majú dokonca zakázané vstup 
a príchod do školy na bicykli

– snaha o tlak na Min. dopravy a Min. školstva

40 - 50% detí prichádza do školy autom

18% detí prichádza na bicykli (6% v zimných mesiacoch)

56% škôl vníma ulicu pred školou ako nebezpečnú 

..alebo keď to ide v dunajskej 
lužnej, pôjde to aj u vás



Ako uspieť?

Školám chýbajú stojany, niektoré majú dokonca zakázané vstup 
a príchod do školy na bicykli

– snaha o tlak na Min. dopravy a Min. školstva

40 - 50% detí prichádz do školy autom

18% detí prichádza na bicykli (6% v zimných mesiacoch)

Tak ako sme sa naučili triediť odpad, naučíme sa aj 
racionálne prepravovať

56% škôl vníma ulicu pred školou ako nebezpečnú 

1. Začnite hovoriť a začnite sa 
pýtať

Školský plán mobility



Školský plán mobility

• Otázky podstatné pre obec
• - nebezpečné miesta v obci
• - kde sa deti necítia bezpečne
• - kam často chodia
• - akým spôsobom dochádzajú, odkiaľ?

• Otázky podstatné pre školu
• - bicykel vs. Kolobežka
• - kam dáme stojany
• - kto deti inšpirujeŠkolám chýbajú stojany, niektoré majú 

dokonca zakázané vstup a príchod do školy na bicykli

– snaha o tlak na Min. dopravy a Min. školstva



2. lokálni influenceri

A nemáte na škole pedagóga, ktorého táto téma 
prirodzene zaujala?



3. Podpora a vďaka 

Pracujte so žiakmi a učiteľmi, ktorí už dnes chodia na 
bicykli alebo kolobežke

Zlepšite im podmienky, ukážte, že si ich dopravné 
správanie ceníte

Robte hoci aj malé gestá



4. Infraštruktúra
alebo nechcete predsa sklamať vaše deti

Parkovanie bicyklovm chýbajú stojany, niektoré - -

- Rodičom tisíce na betón a deťom 200 eur na stojany?

Každé jedno miesto pre bickel a kolobežku = jedno auto 
menej pred školou škôl vníma ulicu pred školou ako 

nebezpečnú 



5. Infraštruktúra
okolie školy

Odstráňte balkán z okolia vašej školy

- Autá vašich kolegov nepatria na miesta, ktoré 
patria deťom

- Eliminujte divoké parkovanie milujúcich 
rodičov

- Žiadna rýchla jazda – kde keď nie pri škole?



6. Infraštruktúra
naozaj počúvajte tie deti

Z plánu školskej mobility ste sa dozvedeli:
. .kde sa deti cítia nebezpečne
..kde sa cítia dobre a kam radi chodia
..ktoré ulice sú najviac využívané deťmi

Máte dáta, ktoré vám pomôžu presadiť 
riešenie – povedali to vaše deti



7. Opravte to, čo treba

Aj u vás jazdia rodičia detí (obyvatelia) 
rýchlo a nedodržujú predpisy?

konajte

Rozumné  a funkčné Dopravné upokojovanie



8. Rekonštruujete?

Prineste novú kvalitu

Prvky, ktoré sa vám nedarí aplikovať inde 
majú pri škole svoje miesto

Aj z malej obce môže byť vzor pre mesto



9. Nezabudnite na autá

Určite miesto, ktoré je ideálne na vykládku 
detí z auta - také ktoré nie je čo najbližšie k 
vchodu
Priestor kam autá už nemôžu, kvalitne využite. 

Mimochodom, chodník nie je parkovisko. 



10. kampaňujte

• Nezabudnite vaše aktivity odkomunikovať

• Získavajte spojencov (rodičia, firmy)

• Robte vlastné promo



Bonus: Zahoďme dopravný 
populizmus

• Dobré riešeni, ktoré má vysokú hodnotu sa často ťažko 
presadzuje a často prvé dva týždne bolí, ale vedzte, že 
robíte správnu vec. 


