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V tejto brožúre nájdete odporúčania z konzultačného 
procesu, ktorý prebehol v roku 2013 ako jedna z aktivít 
medzinárodného projektu  "Mobilita ako paradigma 
európskeho občianstva“. Projekt bol realizovaný vďaka 
finančnej podpore Európskej komisie a európskej sieti 
talianskej organizácie Cittadinanzattiva, Active Citizenship 
Network. Na projekte spolupracovalo osem  krajín EÚ - 
Bulharsko, Taliansko, Litva, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, 
Slovensko a Španielsko. 
 
Do prieskumu sa zapojilo vyše 4000 európskych občanov z 
299 miest. Vyplnili dotazník so štyridsiatimi dvoma 
odporúčaniami, ktoré sa týkali problematiky používania 
bicyklov (3 tvrdenia), využívania mestskej hromadnej dopravy 
(21 tvrdení), car-sharingu (3 tvrdenia), súkromných vozidiel 
(12 tvrdení) a všeobecných iniciatív týkajúcich sa mobility (3 
tvrdenia). 
Respondenti jednotlivým tvrdeniam priradili stupeň 
dôležitosti (vysoká, stredná, nízka), čo zodpovedalo ich názoru 
do akej miery je uvedené tvrdenie žiaduce zaviesť alebo sa 
mu v praxi  venovať. Zo štyridsiatich dvoch odporúčaní 
respondenti osemnástim prisúdili vysokú prioritu.  Nájdete ich 
v nasledujúcej tabuľke pod označením občianske 
odporúčania. 
 

       Občianske odporúčania % Odvetvie Udržateľnosť 

1. Zaviesť vyššie zľavy/daňové 
úľavy na lístky mestskej 
hromadnej dopravy. 

67% verejná 
doprava 

ekonomická 

2. Viac technických zariadení 
a organizačných opatrení pre 

67% verejná 
doprava 

ekonomická 



ohrozené a  znevýhodnené 
skupiny obyvateľstva (napr. 
študenti, seniori, 
nezamestnaní, atď.). 

3. Odstrániť prekážky, ktoré 
bránia prístupu k dopravným 
prostriedkom verejnej dopravy 
cestujúcich so zníženou 
pohyblivosťou. 

65% verejná 
doprava 

práva a 
povinnosti 

4. Posilnenie mestskej 
dopravnej infraštruktúry (napr. 
viac cyklotrás...). 

65% bicykel ako 
dopravný 
prostriedok 

sociálna  
(prístupnosť) 

5. Zaviesť daňové úľavy pri 
nákupe  osobných  
automobilov. 

62% súkromné 
vozidlá 

ekonomická  

6. Potreba vybudovať 
špecializovanú infraštruktúru 
(dobíjacie stanice pre autá na 
elektrický pohon, vyhradené 
parkoviská pre autá na LPG, a 
pod.). 

60% súkromné 
vozidlá 

ekologická 
 

7. Jednoduchšie používanie 
bicyklov v  kombinácii s inými 
vozidlami (napr. parkoviská pre 
bicykle v blízkosti železničných 
staníc, metra, a pod.) 

60% bicykel ako 
dopravný 
prostriedok 

sociálna  
ekologická 
(prístupnosť) 

8. Zaviesť/posilniť využitie 
cestovnej karty  (napr. rovnaký 
lístok na použitie viacerých 
dopravných prostriedkov), 

60% verejná 
doprava 

ekonomická 
 



a predĺženie jej platnosti 

9. Zlepšenie spojení medzi 
stanicami a rôznymi druhmi 
dopravy. 

59% verejná 
doprava 

sociálna 
(prístupnosť) 

10. Zaviesť daňové úľavy pre 
výrobcov  vozidiel, aby znížili 
ich predajné ceny. 

59% súkromné 
vozidla 

ekonomická  

11. Možnosť kúpy lístka priamo 
v dopravnom prostriedku, bez 
príplatku. 

57% verejná 
doprava 

sociálna 
(prístupnosť) 

12. Zvýšiť počet Park&Ride 
areálov. 

56% verejná 
doprava 

sociálna   
(prístupnosť) 

13. Investovať do modernizácie  
prostriedkov verejnej dopravy. 

54% verejná 
doprava 

sociálna  
(prístupnosť) 

14. Zvýšiť frekvenciu 
dopravných spojov. 

53% verejná 
doprava 

sociálna  
(prístupnosť) 

15.  Podporiť využitie 
technológií inteligentného 
riadenia dopravy a zlepšiť 
bezpečnosť cestnej premávky. 

53% verejná 
doprava 

sociálna  
(prístupnosť) 

16.  Zabezpečiť väčšiu 
bezpečnosť v prostriedkoch 
verejnej dopravy  (napr. 
zavedením kamerových 
systémov). 

52% verejná 
doprava 

sociálna  
(prístupnosť) 

17.  Aplikovať zľavy na 
dodatočné náklady (napr. 

52% súkromné 
vozidla 

ekonomická 
 



poistenie, daň z motorových 
vozidiel, atď.) 

18. Podpora a propagácia 
vzdelávacích programov 
zameraných na  bezpečnú a k 
životnému prostrediu šetrnú 
jazdu z cieľom znížiť počet              
dopravných nehôd, hluk 
a negatívny  dopad na životné 
prostredie. 

51% súkromné 
vozidla 

práva a 
povinnosti 

 
Z uvedených odpovedí jasne vidieť potreby európskych 
občanov zrejmé sú i  zmeny, ktoré požadujú od inštitúcií 
a ostatných zainteresovaných subjektov. 
 

 Najväčšou prioritou je zlepšenie verejnej hromadnej 
dopravy. Zo štyroch odporúčaní s najvyššou prioritou 
pre väčšinu respondentov (viac ako alebo rovná sa 
65%) sa tri vzťahujú na mestskú verejnú dopravu a 
jedno sa týka  využívania bicyklov. 

 Vo všeobecnosti platí, že jedenásť z osemnástich 
odporúčaní občanov sa zameriava  na  verejnú 
hromadnú dopravu, päť na súkromné vozidlá a dve na 
používanie bicyklov. 

 Ako pozitívny fakt vnímame, že do popredia vystupuje 
silný zmysel pre solidaritu. Prvé tri odporúčania sa 
týkajú kontinuálneho zlepšovania prístupu k verejnej 
doprave  ekonomicky/sociálne najzraniteľnejších 
občanov, alebo cestujúcich s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie - v porovnaní s tým, 
čo je už bolo zrealizované. 



 Aby bolo možné používať  bicykle v meste, ako 
rovnocenný dopravný prostriedok, je potrebné 
zmeniť dopravnú infraštruktúru vytvorením trás pre 
cyklistov cestami počnúc. 

 Ako nedostatočná sa ukázala propagácia a záujem 
o zdieľanie automobilov viacerými pasažiermi 
cestujúcimi tou istou trasou. Väčšina občanov tento 
spôsob prepravy stále nepovažuje za prvú možnosť 
voľby, a často krát ani nevedia, že takáto možnosť 
existuje. Nedostatočná je tiež snaha o všeobecné 
zásahy do dopravného systému, ktoré ho môžu 
ovplyvniť ako celok (napr. zvýšenie 
konkurencieschopnosti prevádzkovateľmi dopravných 
služieb, plány  redukcie prevádzky, a pod.). V tomto 
prípade sa pravdepodobne prejavujú aj problémy s 
vytvorením konceptu dopravy v kontexte širšieho 
centrálneho plánovania a zlepšenia kvality života 
v mestách. 

 Občianske odporúčania poukazujú aj na silnú potrebu 
sociálnej udržateľnosti týkajúcu sa najmä zlepšenia 
ekonomickej dostupnosti verejnej dopravy, až sedem 
z osemnástich odporúčaní sa zaoberá práve touto 
problematikou. 

 Druhým najvýznamnejším problémom je ekonomická 
udržateľnosť, ktorej sa týka šesť odporúčaní, a táto 
problematika je, vzhľadom na finančnú krízu, ktorá 
zúri v mnohých európskych krajinách, veľmi aktuálna. 

 Dve odporúčania sa zamerali na tému Práva 
a povinnosti. Na jednej strane ide o potreba reálneho 
využitia práva, najmä práva na mobilitu pre osoby so 
zdravotným postihnutím, a odstránenie bariér, na 
druhej strane, odporúčania, ktoré vyzdvihujú potrebu 
poznať svoje občianske povinnosti, s veľkým dôrazom 



na vzdelávanie o bezpečnosti a ekologickom prínose 
dopravy . 

 Dve odporúčania sa zameriavajú na technickú údržbu 
a modernizáciu dopravných prostriedkov, zaoberajúc 
sa zlepšením verejnej dopravy v zmysle pohodlia a 
bezpečnosti v nich. 

 Občianske odporúčanie, ktoré sa zameriava na 
udržateľnosť životného prostredia, má jasnú 
interpretáciu. Nemôžeme sa viac spoliehať na 
zavádzanie aktivít obmedzujúcich používanie 
prostredie znečisťujúcich dopravných prostriedkov 
(napr. obmedzenia dopravy podľa párnych a 
nepárnych čísel ŠPZ alebo akcie V nedeľu peši do 
mesta...). Ako účinnejšie sa ukazuje investovať do 
rozvoja infraštruktúry pre menej životné prostredie 
znečisťujúce vozidlá. 

 
 
Záver - Čo nám uvedené odporúčania vlastne naznačujú? 
  
Európski občania sú si veľmi dobre vedomí: 
 

 že v systémoch dopravy neexistuje čarovná palička, 
ktorá uspokojí všetky naše potreby v oblasti rozvoja 
dopravy a zdroj sú obmedzené. To je dôležitý 
východiskový bod, ktorý nám umožňuje problémy 
riešiť so zdravým realizmom s ohľadom na problémy, 
s ktorými bojujú všetky zúčastnené strany 

 že všetci, nie len pravidelní cestujúci, dochádzajúci za 
prácou, môžeme svojim prístupom pomôcť 
a ovplyvniť individuálne i kolektívne potreby v oblasti 
dopravy, verejnej i súkromnej 



 že doprava je komplexný problém, pretože existuje 
priama súvislosť medzi: 

 
o verejnými službami, na ktoré sa vzťahujú 

určité pravidlá a povinnosti, a trhom, ktorý sa 
riadi zasa svojimi pravidlami 

o kolektívnou a individuálnou mobilitou 
o verejnými a súkromnými subjektmi  
o miestnym / regionálnym / národným / 

nadnárodným rozmerom, rovnako ako 
krátkodobými a dlhodobými potrebami 
týkajúcimi sa súčasných generácií i tých 
budúcich, ktorých potreby je v tomto 
okamihu ťažké predvídať  
 

 že mobilita ako prostriedok, v nás posilňuje pocit  
európskeho občianstva. 

 
 
A musíme začať stavať na tom, čo už máme: 
 

 Väčšina občianskeho odporúčaní volá po 
systematizácii procesov, ktoré sú v súčasnosti 
rozdelené alebo len čiastočné. Existujú nízko 
nákladové riešenia, ktoré by vyhovovali rôznorodým 
potrebám dopravy, no vidieť, že ne nie je záujem je 
nepríjemné. Viac ako revolučný prístup, však mobilitu 
mnohých Európanov zlepší zavedenie už vyskúšaných 
riešení. Preto nás neprekvapuje, že realizácia väčšiny 
občianskych odporúčaní si vyžaduje viac schopnosť 
uplatniť ich v praxi, než schopnosť investovať do nich 
finančné zdroje. 



 Občania si v v každodenných situáciách 
neuvedomujú, čo je výsledkom alebo sa práve deje  
vďaka činnosti jednotlivých inštitúcií EÚ. 

 Európske smernice síce posilnili ochranu väčšiny práv 
cestujúcich, no  je potrebné súčasne posilniť aj  
nástroje ochrany a podporiť  informovanie občanov 
prostredníctvom:  
 

o poskytovania informácií na medzinárodných 
letiskách, staniciach a hlavných dopravných 
uzloch 

o propagácie mobilnej aplikácie, ktorú spustila 
Európska komisia pre leteckú a železničnú 
dopravu, a dá sa použiť aj v 
autobusovej/autokarovej, riečnej a námornej 
doprave 

o zapojenia občianskej spoločnosti ako média 
na spojenie s cieľovou skupinou občanov, 
ktorí sú inak neprístupní, pretože používajú 
nové technológie a sociálne médiá 

o  mimosúdnej dohody, zmieru, ktoré sú 
rýchlym a pre zúčastnené strany ekonomicky 
najvýhodnejším  spôsobom, ako vyriešiť 
drobné dopravne spory 

o  vytvorenia siete poradenských centier na 
ochranu práv cestujúcich v hlavných 
prestupných uzloch a na miestach s najväčším 
pohyb cestujúcich. 

 
 
Uvedený sumár považujeme za konštruktívny príspevok, ktorý 
združenia a občania zaslali do pozornosti inštitúcií s 
rozhodovacími právomocami na miestnej, národnej a 



európskej úrovni, ako aj rôznym zúčastneným stranám, ktoré 
sa zaviazali pracovať v prospech udržateľnej mobility a v 
súlade s očakávaniami občanov. 
 






