
POZVÁNKA NA

ŠTUDIJNÚ CESTU
ZA PRÍKLADMI DOBREJ PRAXE V OBLASTI 

UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

21. - 22.09.2022
Trenčín, Trnava

CIEĽ ŠTUDIJNEJ CESTY

Cieľom organizátorov študijnej cesty z projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia je priblížiť 
zástupcom samospráv problematiku udržateľnej mobility, vrátane plánovania a realizácie dopravy v 
mestách Trenčín a Trnava. Zároveň účastníkom podujatia vytvorí priestor pre inšpiráciu a vzájomné 
zdieľanie skúseností, ako aj praktických príkladov dobrej praxe k téme udržateľnej mestskej mobility. 



PREDBEŽNÝ RÁMCOVÝ PROGRAM

1. deň (21. september 2022)

10:00 – 10:30 registrácia účastníkov VÚC Trenčín, coffee break

10:30 – 12:00 privítanie – zástupca VÚC Trenčín

• Udržateľná mobilita VÚC Trenčín – zástupca VÚC Trenčín

• Rozumná mobilita v Trenčíne – zástupca mesta Trenčín

• Diskusia

12:00 – 13:00 obedňajšia prestávka – spoločný obed 

13:00 – 14:30  Ulice pre deti (Metropolitný inštitút Bratislavy)

   Ekošoférovanie a praktická ukážka merania kvality ovzdušia – zástupca CEPTA

• Diskusia

14:30 – 15:30 prestávka (ubytovanie)

15:30 – 18:00  na bicykli za príkladmi dobrej praxe – prehliadka mesta Trenčín so sprievodcom

18:00 – 20:00 večera, neformálna diskusia

2. deň (22. september 2022 - Deň bez áut)

07:00 – 08:00 Trenčín – raňajky v mieste ubytovania 

08:00 – 10:00 vlakom presun účastníkov z Trenčína do Trnavy

   (hlásime sa ku Dňu bez áut, podporujeme verejnú dopravu)

10:30 – 11:00 coffee break VÚC Trnava

11:00 – 12:30 privítanie – zástupca VÚC Trnava

• Príklady dobrej praxe mesto Trnava – zástupca mesta Trnava

• Príklady dobrej praxe VÚC Trnava – zástupca VÚC Trnava

• Diskusia

12:30 – 13:30 obedňajšia prestávka – spoločný obed

13:30 – 16:00  na bicykli za príkladmi dobrej praxe – prehliadka mesta Trnava so sprievodcom

16:00  ukončenie programu

Zmena programu vyhradená.



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

Partneri projektu

DOPLŇUJÚCE  ÚDAJE

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

Svoju účasť, prosíme, potvrďte najneskôr do 12. 9. 2022 prostredníctvom registračného formulára  
na: https://www.populair.sk/sk/podujatie/641. 

V prípade naplnenia kapacity účastníkov stanovenej na študijnú cestu, si organizátori vyhradzujú 
právo uzatvorenia registrácie na študijnú cestu pred uvedeným termínom. 

Po naplnení kapacity bude registrácia uzavretá.

V prípade potreby bicykle pre účastníkov študijnej cesty počas prehliadky jednotlivých miest zabezpečí 
organizátor podujatia. 

Náklady spojené s dopravou na, počas a zo študijnej cesty si hradí každý účastník sám. 

Organizátori aj účastníci konferencie sú povinní riadiť sa aktuálne platnými opatreniami súvisiacimi 
s epidemiologickou situáciou a ochorením COVID-19. O povinnostiach, ktoré z toho vyplynú, budú 
registrovaní účastníci včas informovaní. V prípade zhoršenia situácie v šírení nákazy COVID 19  
si organizátori vyhradzujú právo zorganizovať podujatie online formou, respektíve ho zrušiť.

Kontakt – organizátor: 
Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, 
Ing. Alica Kučerová, e-mail: alica.kucerova@sazp.sk, tel. 048/437 41 83, mobil: 0907 907 205

https://www.populair.sk/sk/podujatie/641
http://alica.kucerova@sazp.sk

