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16. − 22. SEPTEMBRA 2019



E U R Ó P S K Y T Ý Ž D E Ň M O B I L I T Y 
prebieha každý rok od 16. do 22. 
septembra a obciam a mestám umožňuje 
vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej 
dopravy. Motivovaním jednotlivcov, aby 
si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako 
sú chodenie a cyklistika, môžeme znížiť 

emisie uhlíka, zlepšiť kvalitu ovzdušia 
a urobiť z mestských častí príjemnejšie 
miesta pre život a prácu. V roku 2017 
bol EURÓPSKYTÝŽDEŇMOBILITY 
doposiaľ najúspešnejší, vďaka zapojeniu 
vyše 2500 obcí a miest.

Zaregistrujte svoje aktivity a podujatia online na adrese www.mobilityweek.eu

#mobilityweek #walkwithus

O EURÓPSKOM TÝŽDNI MOBILITY



#walkwithus

Bezpečná chôdza a bicyklovanie
Naše telá sú stavané na pohyb. A predsa 
mnohí počas dňa len ťažko hľadáme 
čas na pohybovú aktivitu. Niekedy 
zisťujeme, že veľkú časť našej obvyklej 
činnosti tvorí sedenie: v doprave, pri 
stole, či pred obrazovkou. Čo keby sme 
však dokázali začleniť cvičenie do nášho 
každodenného života a zároveň tak 
šetrili peniaze? 

Tento EURÓPSKYTÝŽDEŇMOBILITY 
kladie dôraz na bezpečnú chôdzu a 
bicyklovanie a ich výhody pre zdravie, 
životné prostredie a bankový účet!

Aktívne spôsoby dopravy ako chôdza a 
bicyklovanie sú bez emisií a pomáhajú 
udržiavať zdravé srdce a telo. Mestá, 
ktoré uprednostňujú chôdzu a jazdu 
na bicykli pred súkromnými vozidlami, 

sú tiež vnímané ako atraktívnejšie, s 
menšou mierou dopravných zápch a 
vyššou kvalitou života. Prečo sa teda 
tento september s nami neprejsť a 
nezažiť osobne tieto výhody?

Ďalšie informácie nájdete na internetovej 
stránke: 
www.mobilityweek.eu/theme-2019



PODUJATIAMOBILITY

www.mobilityweek.eu#walkwithus

Chcete sa zapojiť do EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY mimo týždňa 16.-22. 
septembra?

Ďalšie informácie nájdete na stránke
www.mobilityweek.eu/mobility-actions

Podniky, mimovládne organizácie, 
školy a ďalší aktéri, ktorí sa 
chcú zapojiť do kampane 
E U R Ó P S K Y T Ý Ž D E Ň M O B I L I T Y , 
môžu zaregistrovať svoje 
PODUJATIAMOBILITY online.

Na rozdiel od účasti na 
EURÓPSKOM TÝŽDNI MOBILITY sa 
PODUJATIAMOBILITY môžu konať po 
celý rok. Dajte svetu vedieť o krokoch, 
ktoré robíte na podporu inteligentnejších 
spôsobov presunu z A do B.



 www.youtube.com/user/europeanmobilityweek

Ceny za udržateľnú mobilitu

Cenami EURÓPSKYTÝŽDEŇMOBILITY 
sú oceňované miestne samosprávy, ktoré 
podľa hodnotenia zorganizovali od 16. do 22. 
septembra najpôsobivejšiu sériu aktivít. Ceny sa 
udeľujú v dvoch kategóriách: jedna pre mestá s 
viac ako 50.000 obyvateľmi a jedna pre menšie 
mestá pod touto hranicou. Ocenenie SUMP je 
určené miestnym a regionálnym samosprávam 
za excelentnosť v plánovaní udržateľnej 
mestskej mobility.

LISABON 
PORTUGALSKO

VÍŤAZ 
v kategórii väčšie 
mestá

Na našej stránke na YouTube si môžete pozrieť videá o udelených oceneniach:

Víťazmi Ceny za 
udržateľnú mobilitu v 
roku 2018 sú:

ŠIRŠÍ 
MANCHESTER 
SPOJENE 
KRÁĽOVSTVO

7. ocenenie  SUMP

LINDAU  
NEMECKO

VÍŤAZ 
v kategórii menšie 
mestá



Ďalšie informácie

www.mobilityweek.eu

Európsky sekretariát
EUROCITIES
Square de Meeûs 1
B-1000 Brusel – BELGICKO
Tel. +32 2 552 08 75
info@mobilityweek.eu

Publikácie a nástroje na pomoc s organizovaním miestnych podujatí EURÓPSKEHO 
TÝŽDŇA MOBILITY je možné stiahnuť z našej webovej stránky: www.mobilityweek.eu

Chcete sa nám ozvať? Obráťte sa na európsky sekretariát alebo národného 
koordinátora: www.mobilityweek.eu/contact

Politicky a finančne podporila:
EURÓPSKA KOMISIA
Generálne riaditeľstvo pre mobilitu a dopravu 
B-1049 Brusel – BELGICKO
www.ec.europa.eu/transport
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