
POZVÁNKA NA

ŠTUDIJNÚ CESTU
ZA PRÍKLADMI DOBREJ PRAXE V OBLASTI 

UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

24. - 25.05.2022
Viedeň, Rakúsko

CIEĽ ŠTUDIJNEJ CESTY
Cieľom organizátorov študijnej cesty z Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej 
agentúry životného prostredia je priblížiť zástupcom samospráv problematiku udržateľnej mobility, 
vrátane plánovania a realizácie dopravy vo Viedni. Zároveň účastníkom podujatia vytvorí priestor 
pre inšpiráciu a vzájomné zdieľanie skúseností ako aj praktických príkladov dobrej praxe k téme 
udržateľnej mestskej mobility s odborným výkladom slovenského sprievodcu a miestnych expertov na 
pešiu dopravu, cyklodopravu a verejnú dopravu. 



RÁMCOVÝ PROGRAM

1. deň  (24. máj 2022)

• 07.00 - 07.15 hod.     Banská Bystrica, parkovisko pri Dome kultúry - zraz účastníkov
• 08.45 - 09.00 hod.     Nitra, železničná stanica - zraz účastníkov
• 10.15 - 10.30 hod.     Bratislava, OMV pri Auparku - zraz účastníkov
• 12.00 - 13.00 hod.      Viedeň - príchod do miesta ubytovania, spoločný obed
                                             Star Inn Hotel *** Wien Schönbrunn 
                                             (https://starinnhotels.com/star-inn-hotel-wien-schoenbrunn/#)
• 13.00 - 18.00 hod.      odborný program v exteriéri za účasti miestnych expertov
        (predstavenie projektu Klimaaktiv Mobil, prehliadka mestskej časti Aspern)
• 18.00 - 19.00 hod.      spoločná večera

2. deň  (25. máj 2022)

• 08.00 - 09.00 hod.     spoločné raňajky
• 09.00 - 13.00 hod.     odborný program v exteriéri za účasti miestneho experta
                                            (prehliadka časti mesta od Schwedeplatz, cez Mariahilfer Straße až po 
                                             Zollergasse)
• 13.00 - 14.00 hod.     spoločný obed, odchod z Viedne na Slovensko
• 17.00 - 17.15 hod.     príchod do Bratislavy
• 18.30 - 18.45 hod.     príchod do Nitry 
• 20.15 - 20.30 hod.     príchod do Banskej Bystrice

Zmena programu vyhradená. 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Účasť na študijnej ceste je bezplatná, náklady spojené s jeho realizáciou sú hradené z finančných 
prostriedkov projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia.

Pre účastníkov študijnej cesty bude zabezpečená doprava, ubytovanie vrátane stravovania a cestovných 
lístkov lokálnej hromadnej prepravy.

Dopravu na miesto zrazu a cestovné poistenie si hradí účastník sám.

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


