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• Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku 
posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a 
podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia 

• Projekt je zameraný na efektívne riadenie kvality ovzdušia s cieľom zlepšiť 
kvalitu ovzdušia a znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok 
znečisťujúcich ovzdušie.

• Celkový rozpočet projektu je 15 000 000 EUR (fin. podpora EU - 9 000 000 EUR)
• Projekt potrvá osem rokov (2020 – 2027)
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Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia



• zapojených je celkovo 11 partnerov
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Partneri projektu



Ciele a aktivity projektu
• zlepšenie efektívneho riadenia kvality ovzdušia a podpora prípravy Programov na 

zlepšenie kvality ovzdušia
• vytvorená sieť manažérov kvality ovzdušia 

• zvyšovanie povedomia o dôležitosti kvality ovzdušia
• osvetové kampane a vzdelávacie programy na podporu opatrení v oblasti kvality ovzdušia a 

zvyšovanie povedomia o význame kvality ovzdušia

• urýchlenie vykonávania opatrení na minimalizáciu negatívnych vplyvov 
vykurovania domácností a dopravy na kvalitu ovzdušia

• pilotné projekty zamerané na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti pre dopravné riešenia na 
zlepšenie kvality ovzdušia vo vybraných mestách

• podpora výmeny tepelných zdrojov (kotlov) v domácnostiach
• demonštračné projekty zamerané na vykurovanie domácností
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Cieľové skupiny

• subjekty s rozhodovacou právomocou, tvorcovia verejnej mienky, 
samosprávy

• odborná verejnosť, zástupcovia podnikateľskej sféry
• laická verejnosť
• mimovládne organizácie
• učitelia
• žiaci, študenti

www.populair.sk www.dnesdycham.sk
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Výstupy projektu – udržateľná mobilita
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- propagačné materiály (2020 – 2027)
- workshopy (2020 - 2027)
- články  v novinách, časopisoch aj online (2020 – 2027)
- školiace materiály pre školy (2021 – 2027)
- televízne a rozhlasové spoty (2020 – 2021)
- online spoty a edukačné videá (2022 – 2027)
- a ďalšie...



Užitočné odkazy
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• O projekte: https://www.populair.sk/sk/o-projekte
• Webaplikácia dnesdycham.sk: https://dnesdycham.populair.sk/
• Manažéri kvality ovzdušia: https://www.populair.sk/sk/manazeri-kvality-ovzdusia
• Metodický materiál UM: https://www.populair.sk/web-documents/341/skoliaci-

material-mobilita-web.pdf
• Workshopy UM 2020: https://www.populair.sk/sk/events/2020
• Články (UM):

• https://www.populair.sk/sk/actual/cyklodoprave-v-presovskom-kraji-svita-na-lepsie-
casy

• https://www.populair.sk/sk/actual/vazska-cyklomagistrala-o-kus-blizsie-k-cielu-100-
km

• https://www.populair.sk/sk/actual/nizkoemisne-zony-preukazatelne-zlepsuju-
kvalitu-ovzdusia



Pripravované workshopy Plánovanie 
udržateľnej mobility 2021

Posledný zo série 4 workshopov - on-line formou

- 26. október 2021 Trnavský samosprávny kraj
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Kampaň Európsky týždeň mobility (ETM)

• iniciatíva Európskej komisie od roku 2002
• na Slovensku koordinuje program kampane SAŽP ako rezortná inštitúcia MŽP SR 

od roku 2014
• prebieha každý rok v termíne od 16. - 22. septembra
• nabáda obce a mestá, aby zaviedli a podporovali trvalo udržateľné dopravné 

opatrenia a vyzývali jednotlivcov, aby si vyskúšali alternatívy k používaniu 
automobilov - napr. verejná hromadná doprava, pešia chôdza či cyklistika

• EK každý rok určí bližšie zameranie kampane prostredníctvom hlavného motta 
súvisiaceho s udržateľnou mobilitou 

• r. 2021 - téma: Bezpečne a zdravo ekologickou dopravou
• motto: Buďme zdraví, cestujme ekologicky!
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Kampaň ETM – podmienky registrácie samospráv
Pre registráciu bolo potrebné naplniť aspoň 1 z 3 kritérií:

• organizovanie týždňa aktivít od 16. - 22. septembra v duchu témy a motta
• implementovanie aspoň jedného nového trvalého opatrenia, ktoré prispeje k 

postupnému prechodu od používania osobného auta na dopravný prostriedok 
šetrný k ŽP. Minimálne jedno z týchto opatrení by malo priniesť trvalé 
vyčlenenie časti ciest pre chodcov/cyklistov/verejnú dopravu, napr. širší 
chodník, nová cyklotrasa alebo jazdný pruh pre autobusy, nový systém na 
zníženie intenzity dopravy, zníženie povolenej najvyššej rýchlosti, atď.

• organizovanie Dňa bez áut, ideálne 22. septembra, počas ktorého sa vyčlení 1 
alebo viacero oblastí pre chodcov, cyklistov a verejnú dopravu na 1 celý deň
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Kampaň ETM – zrhnutie

- registrovalo sa až 56 samospráv (v r. 2020 iba 55)
- zrealizované rôzne trvalé opatrenia (mapy pešej dostupnosti, 

vybudovanie/úpravy cyklociest, chodníkov
- Deň bez áut – parkoviská, námestia bez áut, dopravné ihriská
- zrealizované aktivity/súťaže – výtvarné, športové, vedomostné, 

cyklojazdy mestom, raňajky pre cyklistov mikrovýstava historických a 
motorizovaných bicyklov (DK), MHD zadarmo/zvýhodnené ceny 
lístkov
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Kampaň ETM – Národná súťaž o Cenu ETM
• vyhlasuje každoročne MŽP SR pre zvýšenie motivácie samospráv 

zapojiť sa do ETM
• určená je pre samosprávy ale aj organizácie/inštitúcie/školy
• 2 kategórie pre samosprávy (aktívna samospráva a efektívne trvalé 

opatrenia), 1 kategória pre organizácie (aktívna organizácia)
• odoslanie prihlášok je otvorené do 30.9.2021
• vyhodnotenie kampane a vyhlásenie víťazov v národnej súťaže sa 

uskotočnia 19.10.2021

Web: www.eurotm.sk
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