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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 
 
 

„Naj“ samosprávy národnej súťaže Európskeho týždňa mobility 2015 
 

 
 
Banská Bystrica,7.10.2015 
 
Vyhodnotenie Európskeho týždňa mobility (ETM) 2015 a slávnostne odovzdávanie ocenení národnej 

súťaže symbolicky ukončili včera (6. októbra 2015) v banskobystrickom hoteli Národný dom konferenciu 

Cyklistická doprava, ktorá bola zameraná na cyklistickú dopravu, cykloturistiku a udržateľnú mobilitu.  

Kategóriu národnej súťaže ETM 2015 Aktívna samospráva vyhrala Žilina, ktorá podľa členov hodnotiacej 

komisie najlepšie preukázala schopnosť motivovať subjekty pôsobiace na jej území  k vzájomnej 

spolupráci a spolupatričnosti smerujúcej k realizácii aktivít a trvalých opatrení  v oblasti mobility.  

Zabodovala rôznorodosťou realizovaných aktivít, ale aj počtom inštitúcií a organizácií spolupracujúcich  

pri ich príprave. Zavážil aj počet obyvateľov, ktorí sa zapojili do kampane v meste pod Dubňom.   

     Za originálnu aktivitu Deň bez áut – parkovisko v centre mesta trochu inak bola ocenená Banská 

Bystrica.  Organizátori  tejto  aktivity vytvorili pri banskobystrickom Barbakane improvizovanú triedu, 

kde sa študenti miestneho Gymnázia Mikuláša Kováča naučili viac o histórii mesta, ekológii 

a ekologických spôsoboch prepravy.  V tejto kategórii bola hodnotená kreativita, originalita, atraktivita 

a prevedenie prihlásenej aktivity.   

     Moldava nad Bodvou si prevzala ocenenie za efektívne trvalé opatrenie, ktorým je Integrovaný 

dopravný uzol. Výsledkom je integrácia železničnej, autobusovej a individuálnej dopravy v meste. 

Hodnotená bola  efektivita prihlásenej aktivity, jej udržateľnosť, finančná náročnosť a dopady na životné 

prostredie.  Kategóriu Originálna tematická fotografia vyhralo mesto Levice.  Do národnej súťaže ETM 

2015 sa prihlásilo štrnásť samospráv (v roku 2014 ich bolo desať): Banská Bystrica, Bojnice, Dolný Kubín, 

Galanta, Hlohovec, Levice, Lučenec,  Martin, Moldava nad Bodvou, Prešov, Prievidza, Svit, Štúrovo 

a Žilina.   

      V rámci včerajšej slávnosti  bola vyhodnotená aj národná  kampaň ETM 2015, do ktorej sa napokon 

zapojilo 30 slovenských miest (k pôvodným 29 sa počas predĺženého termínu registrácie prihlásila aj  
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Spišská Nová Ves).  Do iniciatívy ETM 2015 sa zapojilo 45 štátov z celého sveta, napríklad aj Japonsko, 

Kórea či Argentína.  

       Na Slovensku koordinovala aj v tomto roku národnú kampaň ETM 2015 rezortná inštitúcia 

Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) – Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). 

Národnú súťaž ETM 2015 vyhlásilo MŽP SR a organizáciou bola poverená SAŽP.  

 

 

 

 

 

 

 


