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Kto sme 

 
• Nadácia pre podporu udržateľného rozvoja a občianskej 

spoločnosti - zodpovednosť ľudí za vývoj spoločnosti a stav 

životného prostredia  

• Hlavný nástroj - poskytovanie grantov a technickej podpory 

• Vlastné projekty 

 



Nadácia Ekopolis dnes 

 • 24 rokov poskytovania grantov a 
ďalšej podpory neziskovým 
organizáciám, samosprávam, školám 
aj neformálnym skupinám občanov 

• od roku 1991 vyše 3.000 grantov, 
18 miliónov € 

• Súčasť združenia Environmental 
Partnership Association 

• Člen Európskej cyklistickej federácie 



 

 

•  podpora aktívnych občanov a 
organizácií  pri ochrane prostredia, v 
ktorom žijú 

• všetky tri piliere trvalo udržateľného 
rozvoja 

•  grantová a negrantová podpora 
 

Hlavné smery 

Hlavné oblasti 
• ochrana prírody a biodiverzity 
• dobré spravovanie krajiny  
• udržateľná energetika 
• rozvoj verejných priestranstiev 
• zadržanie vody v krajine 
•  udržateľná mobilita 
• ... a ďalšie oblasti 
 



Udržateľná mobilita 

 Grantová podpora + vlastné projekty 
 

 Vybrané programy a projekty: 

- podpora cykloturistiky – cykloturistické trasy (cca 1000 km) a infraštruktúra, 
Vitajte cyklisti; EuroVelo 13 Cesta Železnej opony ...  

- podpora mestskej mobility – kampane, zvyšovanie povedomia, advokácia a 
lobovanie ...  

- metodika – plány mobility, monitoring cyklistov a peších, podpora 
cykloturistiky malými podnikateľmi a samosprávami...  

- praktická činnosť – cykloturistická cestovná kancelária, distribúcia 
automatických sčítačov, prevádzka trojkoliek Trixi...  

- členstvo v Európskej cyklistickej federácii – medzinárodná spolupráca, 
lobovanie na EÚ úrovni, získavanie know-how ...  



Čo je to  
udržateľná mobilita?  

Doprava dneška, ktorá nelikviduje zdroje pre dopravu 
zajtrajška...  
 
Doprava, ktorá umožňuje pohyb s minimálnymi negatívnymi 
dopadmi na spoločnosť a životné prostredie.  
 
Benefity – životné prostredie, zdravie, úspory času, efektivita 
práce, viac peňazí na rozumnejšie veci ...  
 
Rozvinutá spoločnosť nie je tá, v ktorej chudobní chodia 
drahými autami, ale v ktorej bohatí chodia verejnou 
dopravou a na bicykli.  



Bariéry rozvoja udržateľnej 
mobility a čo s nimi?  

Čo brzdí udržateľnú mobilitu?  Čo pomôže udržateľnej mobilite?  

Nedostatočná infraštruktúra Budovanie infraštruktúry  
Dobrá infraštruktúra raketovo zvyšuje podiel cyklodopravy! 

Nízke povedomie a znalosti úradníkov a politikov,  
uprednostňovanie krátkodobých riešení ...  

• 
• 

Vzdelávanie, ukazovanie, školenia 
Tlak verejnosti, poukázovanie na rast záujmu, trendy ... 

Nízke povedomie a teda nízky dopyt verejnosti  
(preferencia áut, predsudky voči bicyklovaniu a  
MHD ...) 

• 
• 

Motivovať ľudí k bicyklovaniu, kampane, výchova ...  
Ukazovanie dobrých príkladov, celebritizácia, marketing ... 

- Neznalosť know how a nechuť medzi odborníkmi  
(urbanisti, dopravní inžinieri, policajti, odbory  
dopravy ...) 

• 
• 

Vzdelávanie, ukazovanie, školenia 
Direktívny prístup, vyžadovanie dobrých riešení ,    
participácia verejnosti 

Rezortizmus 
Nedostatočná legislatíva (vodohosp., lesy, OPK...) 

• 
• 

Kompetenčné zmeny, zmena organizácie verejnej dopravy 
Zmeny v legislatíve 

Nízka efektivita verejných financií ( = málo  
peňazí) 

• 
• 
• 

Boj proti korupcii, partokracii,  
Transparentnosť, participácia, efektivita 
Tlak verejnosti, požadovanie kvalitného prostredia 

Majetkové pomery, nevysporiadanosť pozemkov • Posilnenie kapacity, finančné a iné nástroje,  
vyvlastňovanie za verejnoprospešným účelom ...  



Ako na to?  

Veľa práce, napríklad:  

•  Dôkladná implementácia národnej cyklostratégie vrátane financií.  

•  Vytvorenie položky vo verejných rozpočtoch 

•  Vytvorenie (neformálne) národnej a miestnych platforiem 

•  Začlenenie cyklo do oddelení, odborov a ministerstva dopravy ... 

•  Potrebné úpravy zákonov 

•  Povinnosť cykloinfraštruktúry pri stavbách a rekonštrukciách 

•  Práca s verejnosťou – kampane, výchova a vzdelávanie 

•  ... a veľa veľa veľa ďalšieho 



Ako na to?  
Politici a poslanci: 

- ponúkame odbornú pomoc pri činnosti 

- chceme sa podieľať na politikách a legislatíve 

- prichádzajú voľby – budeme sa pýtať na cyklotémy a budeme si pamätať 
odpovede!  

- platforma na pôde parlamentu 

-  bicyklujte, bicyklujte, bicyklujte a buďte viac viditeľní na bicykloch a v 
hromadnej doprave a to  nielen pred voľbami 
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