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I. HISTÓRIA 

V júni 2022 bola v rámci Programu slovensko-maďarskej spolupráce INTERREG V-A 

vyhlásená výzva na predkladanie ponúk na finančnú podporu z Fondu malých projektov 

(KPA) s číslom SKHU/ETA/1801. Základným cieľom Fondu malých projektov je 

posilňovanie cezhraničnej sociálnej súdržnosti podporou spolupráce na miestnej úrovni, 

ako aj nadväzovaním a rozvíjaním dlhodobých spoluprác, kde môžu aktéri využiť 

podporu získanú prostredníctvom miestnych/regionálnych projektov na oboch stranách 

hranice. 

Európske zoskupenie územnej spolupráce európskych pohraničných miest so sídlom v 

Nyíregyháze a Mestský úrad Veľké Kapušany na Slovensku sa rozhodli podať spoločnú 

žiadosť. Podaná žiadosť splnila podmienky oprávnenosti aj obsahu, preto získala 

finančnú rpodporu. 

Základné údaje o projekte sú uvedené v tabuľke : 

Registračné číslo projektu FMP-E/2201/4.1./012 

Názov projektu „Cezhraničná spolupráca zameraná na dopravnú 

bezpečnosť detí a na zníženie znečistenia ovzdušia” 

Akronym CykloD 

Názov Vedúceho partnera 

malého projektu 

Európai Határvárosok Korlátolt Felelősségű Európai 

Területi Együttműködési Csoportosulás 

Partner Mestký úrad Veľké Kapušany  

Celkový rozpočet 49 953,19 € 

Príspevok EFRR 42 460,21 € 

Vlastný príspevok 7 492,98 € 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

V rámci projektu sa partneri zaviazali vypracovať spoločnú kultúrnu štúdiu v 

slovenskom a maďarskom jazyku, ktorá predstavuje príčiny znečistenia ovzdušia, jednej 
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z najdôležitejších oblastí ochrany životného prostredia a možnosti zachovania čistoty 

ovzdušia a tiež podpora cyklistiky. 

II. ZHRNUTIE 

 

V rámci cezhraničného projektu medzi Európai Határvárosok Korlátolt Felelősségű 

Európai Területi Együttműködési Csoportosulás v Nyíregyháze a Mestským úradom 

Veľké Kapušany na Slovensku bol pripravený spoločný akčný plán na ochranu kvality 

ovzdušia sídiel a na podporu ekologickej cyklistiky. Účelom je identifikovať aktivity, 

ktoré podporujú tento segment ochrany životného prostredia, čím sa obmedzia aktivít y 

znečisťujúce ovzdušie: vždy, keď je to možné, zvoľte alternatívnu dopravu: jazdite na 

bicykli, pešo, zdieľajte autá alebo používajte verejnú dopravu. Je potrebné šíriť a 

popularizovať také postojotvorné aktivity a publikácie, ktoré prispievajú k znižovaniu 

znečistenia ovzdušia na lokálnej úrovni, predovšetkým na lokálnej úrovni, a potom 

plošne na väčšom území. 
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III. ANALYTICKÁ ČASŤ 

a. Vymedzenie akčného priestoru 

Územné vymedzenie akčného plánu pozostáva z celých oblastí, ktoré pokrývajú okresné 

mesto Nyíregyháza (Maďarsko) a Nagykapos (Veľké Kapušany, Slovensko). 

Mesto s rozlohou 274,46 km2 (obrázok 1) sa nachádza v západnej časti Nyírségu. 

Nyírség bol už pred tisíckami rokov vhodným prostredím pre ľudské osídlenie. Zver 

poskytovala potravu pre ryby z jazier medzi slatinami, vtáctvo z močiarov a lesy 

poskytovali ochranu osadníkom. V oblasti mesta je stále možné rozpoznať stopy po 

bývalom systéme ochrany prírody, ako napríklad močiarny Bujtos, ktorý je obľúbeným 

oddychovým a rekreačným miestom, Igrice, ktoré bolo vyhlásené za prírodnú 

rezerváciu, jazerá Nyírjes, Sápa-rét a Ököritó. na juhu a ostrov Szarvas na západe, 

Eletó, Kettős-tó a Éralja. „Tieto močiarne, vlhké oblasti boli odvodnené a začlenené do 

rozvoja mesta a rastu vnútornej oblasti. (Internet 1). Nyíregyháza, druhé najľudnatejšie 

mesto v regióne Severnej Veľkej nížiny a 7. najväčšie v krajine, je sídlom župy 

Szabolcs-Szatmár-Bereg. Bývalý charakter trhového mesta sa za posledných 40 rokov 

radikálne zmenil. 

„Prirodzená spádová oblasť mesta zasahuje do celého okresu, predovšetkým do 

centrálneho regiónu Nyírség. Prírodné danosti mesta a jeho regiónu sú v podstate 

determinované suchým a mierne teplým podnebím, rovinatým charakterom a typickým 

piesčitým povrchom. Severný okraj Veľkej nížiny pokrývajú piesčité, sprašové 

náplavové kužele tvorené Starou-Tisou a jej prítokmi, ktoré sú v južných oblastiach 

nahradené najmä pohyblivým pieskom. Po tom, čo Stará-Tisza kedysi obchádzala 

Nyírsét z juhu, povrch formovala erózia náplavových kužeľov vybudovaných Starým-

Bodrogom a jej prítokmi, ako aj deflačné procesy. Tvary terénu sú teda celkom 

jednoduché, môžeme hovoriť o nížinnej krajine s veľmi malým reliéfom. V dôsledku 

relatívne suchého podnebia a piesočnatého povrchu je región chudobný na stojaté vody 

a rieky. Prirodzenými asociáciami územia sú typicky piesočnaté lesy vytvorené na 

kosoštvorcovej hnedej lesnej pôde, dubové lesy s konvalinkou, dubové lesy s dubmi 

letnými, listnaté háje v depresiách a niekedy slatinné a slané typy vegetácie v depresiách 

významný vplyv na vodu. V mnohých prípadoch výbežky podporovali tvorbu 

pieskových trávnikov, otvorené pieskové trávniky sa vyskytujú aj v oblastiach 

charakterizovaných pohyblivým pieskom. Z hľadiska flóry aj fauny je dôležité 
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zdôrazniť, že okrem typickej nížinnej fauny sa tu vyskytuje aj niekoľko druhov 

horského karpatského pôvodu. Širšia oblasť je v súčasnosti kultúrnou krajinou, v ktorej 

dominuje poľnohospodárstvo a prirodzené biotopy sú teraz zachované len v malých, 

typicky chránených útočištných oblastiach.“ (Internet 2) 

Nachádza sa v tesnej blízkosti hraníc Slovenska, Ukrajiny a Rumunska a je dôležitým 

regionálnym centrom vďaka blízkosti diaľnice a napojenia na železničnú sieť, ako aj 

letiska pre malé lietadlá. 

1. Obrázok: Poloha a oblasť Nyíregyháza 

 

Zdoj: https://www.google.hu/maps 

Mesto Veľké Kapušany leží na východoslovenskej nížine, medzi riekami Ung, Latorca 

a Laborc, v okrese Michalovce. Stred regiónu Ung. Jeho rozloha je 29,61 km2 a jeho 

nadmorská výška je 110 m. Najvyšším bodom je ulica Janka Kráľa, s nadmorskou 

výškou 115 m, najnižším bodom je jazero pri bývalej tehelni 100,3 m. Severná časť 

mesta bola postavená na aluviálnej pôde rieky Ung. Z juhu zahŕňa časť chráneného 

územia rieky Latorica, ktorého centrum bolo v roku 1993 vyhlásené za medzinárodne 

chránené územie. V jeho lese môžete nájsť cenné rastliny a živočíchy, ktoré sa dnes 

vyskytujú len zriedka. Vo vzdialenosti 5 km od mesta leží prírodná rezervácia Ortov, 

ktorá je charakteristickým stojatým tokom rieky Ung. Ortov je zo všetkých strán viac-

https://www.google.hu/maps
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menej obklopené poľnohospodárskou pôdou, čím sa obmedzuje možnosť zásobovania 

rieky vodou. Príroda si tam zachovala divokú zver, cenné vodné rastliny a živočíchy. 

2. Obrázok: Poloha a oblasť Veľkých Kapušian 

 

Zdroj: https://www.google.hu/maps 

b. Demografické údaje, pohyb obyvateľstva 

Nyíregyháza 

Posledná odhadovaná populácia v meste Nyíregyháza je 119 767 ľudí (v roku 2019) [4], 

čo je 1,22 % populácie Maďarska v tomto roku (21,45 % župy Szabolcs-Szatmár-

Bereg). Hustota obyvateľstva je 436 osôb/km2. 

Stály počet obyvateľov mesta – ako je znázornené na obrázku 1 – po roku 2010 mierne 

vzrástol, no nepretržite až do roku 2017, po ktorom nasledoval malý pokles. Počet 

obyvateľov sa po roku 2005 skokovo zvýšil a tento rast bol kontinuálny až do roku 

2010, potom od nasledujúceho roku bol pozorovaný mierny pokles. V roku 2019 sa 

priblížil k roku 2007. Počet obyvateľov s trvalým pobytom sa od roku 2003 do roku 

2015 každoročne mierne zvyšoval. V novom tisícročí mesto vyprodukovalo najviac 

štátom zdaneného obyvateľstva, teda 120 086 ľudí, v roku 2017. Vnútroštátne migračné 

saldo Nyíregyházy bolo v poslednom desaťročí záporné, počet vysťahovaných mierne 

https://www.google.hu/maps
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prevyšoval počet vysťahovaných. Miera prirodzeného úbytku hmotnosti je pod 

národným priemerom a index starnutia je nižší ako národný priemer. 

 

3. Obrázok 3. Vývoj populácie 2000-2019, Hlavný zdroj: Strategický 

plán Nyíregyháza 2020-2030 

Veľké Kapušany 

V roku 2016 žilo vo Veľkých Kapušanoch 9 105 obyvateľov, z toho podiel mužov bolo 

48,4 % a žien 51,6 %. Z obyvateľov s trvalým pobytom bolo vo veku 0-17 rokov 1 664 

obyvateľov (18,3 %), počet obyvateľov vo veku 18-64 rokov bol 6 264 (68,8 %) a počet 

obyvateľov vo veku 65 a viac rokov bolo 1 177 (12,9 %). , t. j. index starnutia mesta je 

priaznivejší ako index Nyíregyházy. 

Najnovšie údaje o etnickom zložení obyvateľstva pochádzajú zo sčítania ľudu v roku 

2011. V tom čase sa z obyvateľov mesta 9 406 obyvateľov hlásilo k Slovákom 2 844, 

Maďarom 5 604, Rumunom 116, Ukrajincom 72, Čechom 35, Rusínom 6 a 13 osôb sa 

hlásilo k inej národnosti. 
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4. Obrázok: Zmeny v počte obyvateľov vo Veľkých Kapušanoch (2012-

2017) 

 

Zdroj: http://ugeo.urbistat.com 

 

Počet obyvateľov mesta vykazuje medzi rokmi 2012 a 2017 nepretržitý pokles: v roku 

2012 v meste žilo ešte 9 353 obyvateľov, no v roku 2017 len tesne prekročilo 9 000 

obyvateľov. 

c. Ekonomická situácia v akčnej oblasti 

Nyíregyháza 

Nyíregyháza zaznamenala za posledných 10 rokov obrovský hospodársky a kultúrny 

rozmach. Projekty financované z EÚ a domácich zdrojov umožnili realizovať doteraz 

nevídaný rozvoj infraštruktúry a cestovného ruchu. 

V meste Nyíregyháza sa nachádza 1 priemyselný park a 4 priemyselné oblasti. Niektoré 

z existujúcich priemyselných oblastí sú priemyselné oblasti vsadené medzi obytné 

oblasti. Tieto a Južný priemyselný park sú z veľkej časti plné. V západnej časti mesta 

začína vznikať nová zóna priemyselného rozvoja a hospodárskeho rozvoja. Okrem 

nadnárodných spoločností a veľkých podnikov, ktoré sa v meste usadili, k priaznivému 

vývoju príjmov z daní z podnikania v posledných rokoch výrazne prispeli aj miestne 

malé a stredné podniky prostredníctvom ekonomického rastu. Rast bol evidentný vo 

všetkých sektoroch miestneho hospodárstva. Ekonomický rast možno najlepšie 

ilustrovať na vývoji daňových príjmov, ako je vidieť na obrázku 2. V roku 2013 bolo 

možné v porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenať pokles o 11 %, no stále 
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prevyšoval daňové príjmy z rokov 2010 a 2011. Od nasledujúceho roku sa však 

rozbehol rast, ktorý je odvtedy neprerušený. Vďaka etablovaným veľkým 

spoločnostiam, rozvíjajúcim sa miestnym malým a stredným firmám a príkladnému 

rozvoju miestneho cestovného ruchu je suma získaná z podnikateľskej dane a turistickej 

dane vysoká. 

5. Obrázok: Vývoj daňových príjmov (2012-2021) 
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elősegítő fejlesztések hatására folyamatos. A gazdasági fejlődés eredményeképpen 

számos új munkahely jött létre, amely elősegítette a munkanélküliség csökkenését helyi 

szinten. 

V našom meste za posledné roky výrazne klesol počet evidovaných uchádzačov o 

zamestnanie. Medzi rokmi 2014 a 2021 možno pozorovať pokles o viac ako 55 %. 

Najviac evidovaných uchádzačov o zamestnanie patrilo medzi uchádzačov, ktorí mali 

základné vzdelanie a remeselnícke vzdelanie. Hospodársky rozvoj Nyíregyházy je 

nepretržitý v dôsledku významného rozvoja cestovného ruchu a hospodárskej 

propagácie. V dôsledku ekonomického rozvoja vzniklo mnoho nových pracovných 

miest, čo pomohlo znížiť nezamestnanosť na miestnej úrovni. 

Veľké Kapušany 

Na základe údajov poskytnutých obcou je v na území mesta 623 podnikov. Počet 

podnikov na tisíc obyvateľov je 69,2. Zo 623 podnikov je 127 malých podnikov. 

V prípade Veľkých Kapušian nie sú k dispozícii presné údaje o relatívnej miere 

nezamestnanosti, podľa správy z roku 2017 je miera evidovaných nezamestnaných v 

okrese Michalovce, kde patrí aj mesto 11,29 %. 

Vývoj počtu nezamestnaných medzi rokmi 2009 a 2017 možno rozdeliť do 2 etáp. V 

rokoch 2009 až 2011 počet uchádzačov o zamestnanie každoročne prekročil 1 300 a do 

roku 2011 sa dokonca priblížil k 1 900. V rokoch 2015 až 2017 došlo k poklesu 

nezamestnanosti, pričom uchádzačov o zamestnanie bolo výrazne menej ako v 

predchádzajúcom období – do roku 2015 klesol počet uchádzačov o zamestnanie o 

niečo viac ako polovicu úrovne z roku 2011. 

6. Obrázok: Počet nezamestnaných vo Veľkých Kapušanoch (2009-2017) 
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Zdroj: Konsolidovaná výročná správa, Mesta Veľké Kapušany – 2017. 
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IV. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Vedenie mesta Nyíregyháza dbá najmä na udržateľnosť, ochranu životného prostredia a 

prispôsobenie sa vplyvom klimatických zmien súbežne so zlepšovaním podmienok pre 

ekonomický a sociálny rozvoj. Tento celkový cieľ zahŕňa environmentálne ciele 

týkajúce sa kvality ovzdušia, ochrany životného prostredia a energetickej účinnosti. 

Cieľom je vytvoriť obývateľné mesto, ktoré spĺňa potreby ľudí 21. storočia. Vytváranie 

environmentálne uvedomelého prírodného a vybudovaného prostredia, v rámci ktorého 

sa musia organizovať a vykonávať tieto úlohy: 

 zníženie znečistenia ovzdušia 

 zvýšenie energetickej účinnosti fondu budov 

 ďalší rozvoj domovej a dažďovej kanalizácie, rozvoj hospodárenia s dažďovou 

vodou v rámci adaptácie na zmenu klímy 

 kvantitatívny a kvalitatívny rozvoj plôch mestskej zelene 

Jednou z najvýznamnejších environmentálnych a zdravotných výziev Nyíregyházy je v 

mnohých prípadoch nepriaznivá kvalita ovzdušia. K znečisteniu ovzdušia dochádza, 

keď sa do atmosféry uvoľňujú plyny, prachové častice a dym, čo spôsobuje škody 

ľuďom, infraštruktúre a životnému prostrediu. Znečistenie ovzdušia je podľa 

klasifikácie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) najväčším environmentálnym 

rizikom ovplyvňujúcim zdravie v Európe – znečistenie tuhými časticami (PM) 

prekračujúce hygienický limit, jedným z jeho hlavných zdrojov je spaľovanie tuhých 

látok v domácnostiach. Jedným z najdôležitejších cieľov rozvoja miest v najbližších 

rokoch je zníženie znečistenia ovzdušia v meste. Na to sú nevyhnutné zásahy zamerané 

na zlepšenie kvality ovzdušia, čo sú komplexné programy: - podpora modernizácie 

vykurovania obytných budov - rozvoj IT meracích systémov - miestna regulácia 

(kontrola a sankcionovanie) - vytváranie zelených nárazníkových zón (dreviny, 

zalesňovanie) navyše na lineárne infraštruktúry, vytváranie postojov ku kvalite 

ovzdušia, kampane na zvyšovanie povedomia. 

Kvalitatívny a kvantitatívny rozvoj zelených plôch a zelených plôch prispieva k 

vytváraniu zdravých environmentálnych podmienok, pozitívne vplýva na kvalitu života 

tu žijúcich ľudí a priaznivo ovplyvňuje aj kvalitu ovzdušia mesta. Pre zväčšovanie 

zelených plôch je potrebné rozširovať mestské pešie zóny, rozvíjať a obnovovať zelené 



 
15 

 

plochy a parky, vytvárať zelené ostrovčeky, realizovať lesné plantáže v okrajových 

častiach. 

Pri tvorbe cieľov Stratégie Nyíregyháza 2030 sa kládol osobitný dôraz na zlepšenie 

stavu mestského prostredia a ochranu prírodných hodnôt. K rozvoju udržateľnej 

mestskej mobility a zlepšeniu kvality ovzdušia v meste prispieva podpora ekologických 

spôsobov dopravy, rozvoj dopravných podmienok vhodných pre chodcov a cyklistov, 

rozširovanie oblastí bez áut a ďalší rozvoj vonkajšie podmienky dostupnosti. Zvýšenie 

environmentálne uvedomelej prevádzky je uľahčené znížením znečistenia ovzdušia, 

zvýšením energetickej účinnosti budov, prispôsobením sa klimatickým zmenám a 

zlepšením množstva a kvality mestských zelených plôch. Jedným z možných spôsobov 

prispôsobenia sa dopadom klimatických zmien je zber, skladovanie a využívanie 

dažďovej vody spadajúcej do územia – namiesto odvádzania celého množstva dažďovej 

vody spadajúcej do povrchových tokov, jej udržiavania na mieste a rozvoja systému 

hospodárenia s dažďovou vodou (vypustite iba množstvo, ktoré presahuje využiteľnú 

časť). 

Rozvojové a neinvestičné príležitosti na dosiahnutie cieľov rozvoja miest sú 

nasledovné: 

Regulácia súkromnej automobilovej dopravy v centre mesta, regulácia podmienok 

parkovania k uľahčeniu dosiahnutých cieľov,  rozširovanie peších zón v centre mesta,  

miestna regulácia týkajúca sa kvality ovzdušia a znečisťovania ovzdušia (regulácia 

vykurovanie bytov, podmienky odpaľovania, podpora diaľkového vykurovania v oblasti 

centra mesta), pravidelná kontrola dodržiavania pravidiel, sankcionovanie. 

V záujme zlepšenia obývateľnosti Nyíregyházy a zníženia problémov ochrany 

životného prostredia je dôležité podporovať ekologickejšie spôsoby dopravy. Ide o 

rozvoj dopravných podmienok vhodných pre chodcov a cyklistov, ekologický rozvoj 

verejnej dopravy, rozvoj elektromobility a rozširovanie plôch bez áut v centre mesta. To 

všetko si vyžaduje rozvoj a rozširovanie parkovacích zariadení v súlade s vyššie 

uvedenými cieľmi. Z hľadiska rozvoja mesta je dôležité ďalej zlepšovať podmienky 

vonkajšej dostupnosti, rozvíjať cestné spojenie so susednými sídlami, ďalej znižovať 

cez nákladnú dopravu (napr. štvorpruhový úsek medzi Nyíregyházou – Debrecínom, 

rozvoj severný obchvat) a skrátiť časy prístupu na železnicu. Ďalším cieľom je 

zlepšenie podmienok intermodálnej verejnej dopravy, rozvoj regionálneho dopravného 
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systému s primeranou deľbou prepravnej práce a zavedenie spoločného lístkového 

systému, v ktorom zohráva úlohu aj pevnodráha ako udržateľný spôsob dopravy. 

IV.1. Znečistenie ovzdušia 

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je znečistenie ovzdušia najväčším 

environmentálnym rizikom pre zdravie v Európskej únii (EÚ). Každý rok vedie v EÚ k 

400 000 predčasným úmrtiam a stovkám miliárd eur externých nákladov súvisiacich so 

zdravím. Tomuto riziku sú vystavení najmä ľudia žijúci v mestských oblastiach. Za 

väčšinu týchto skorých úmrtí sú zodpovedné látky znečisťujúce ovzdušie, ako sú 

častice, oxid dusičitý a prízemný ozón. 

IV.2. Hlavné látky, ktoré znečisťujú ovzdušie 

Pevné častice (PM) pozostávajú z pevných a kvapalných častíc suspendovaných vo 

vzduchu. Patrí medzi ne široká škála látok, od morskej soli a peľu až po karcinogény 

ako benzo(a)pyrén a sadze. Suspendované častice sú rozdelené do dvoch skupín v 

závislosti od ich veľkosti: PM10 (hrubé častice) a PM2,5 (jemný polietavý prach). V 

častiach Európy, kde domácnosti stále často vykurujú tuhým palivom, sú emisie látok 

znečisťujúcich ovzdušie (najmä tuhých častíc) tým vyššie, čím je zima tuhšia. 

Oxid dusičitý (NO2) je červenohnedý toxický plyn, jeden z oxidov dusíka (NOX). 

Oxid siričitý (SO2) je bezfarebný, prenikavo zapáchajúci jedovatý plyn, jeden z oxidov 

síry (SOX)). 

Prízemný ozón (O3), tiež známy ako troposférický ozón, je bezfarebný plyn, ktorý 

vzniká pri chemických reakciách znečisťujúcich látok (ako sú prchavé organické 

zlúčeniny a NOX) v prítomnosti slnečného žiarenia a tvorí vrstvu blízko zeme. 

Kvalita ovzdušia nezávisí len od emisií znečisťujúcich látok, ale súvisí aj s 

nasledujúcimi faktormi: • blízkosť zdroja a výška, v ktorej sú znečisťujúce látky 

vypúšťané; • poveternostné podmienky, ako je vietor alebo teplo; • chemické premeny 

(reakcie na slnečné svetlo, interakcie znečisťujúcich látok); • geografické podmienky 

(topografia). Emisie látok znečisťujúcich ovzdušie pochádzajú väčšinou z ľudskej 
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činnosti (napr. dopravné prostriedky, elektrárne, továrne), ale môžu pochádzať aj z 

lesných požiarov, sopečných erupcií a erózie spôsobenej vetrom. 

V roku 2002 Ministerstvo životného prostredia a vodných záležitostí LIII z roku 1995 o 

všeobecných pravidlách ochrany životného prostredia na základe oprávnenia prijatého v 

§ 110 ods. 8 písm. k) zákona zaradil územie štátu do imisných aglomerácií a zón s 

uvedením zónových skupín. 4/2002 o určení imisných aglomerácií a zón. (X. 7.) Na 

základe vyhlášky KvVM sú v pôsobnosti Inšpektorátu ochrany životného prostredia, 

ochrany prírody a vodného hospodárstva regiónu Horná Tisa určené dve zóny: 

 Kód zóny 10: Ostatné oblasti krajiny – zahŕňa celú oblasť pôsobnosti 

inšpektorátu okrem administratívnej oblasti mesta Nyíregyháza 

 Kód zóny 11: Vyhradené mestá – zahŕňa celú administratívnu oblasť mesta 

Nyíregyháza 

Úloha „importovaného znečistenia“ vo vývoji znečistenia v Nyíregyháze je 

zanedbateľná, v týchto miestach prevažná väčšina znečisťujúcich látok pri zemi, ktoré 

majú priamy vplyv na ľudské zdravie, pochádza z miestnych alebo blízkych zdrojov 

emisií. Ročné hodnotenia kvality ovzdušia v Maďarsku sa vypracúvajú podľa metód 

uvedených vo vyhláške VM 6/2011 (I.14), pričom sa zohľadňujú limitné hodnoty 

zdravia, informačné a poplachové prahy a index znečistenia ovzdušia uvedený vo 

vyhláške VM 4/2011 (I.14) z údajov meracích staníc. Hodnotenie bolo vykonané z 

údajov znečisťujúcich látok SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, PM25 a benzénu 

nameraných na meracej stanici. V skúmaných rokoch kontinuálne meralo znečistenie 

ovzdušia 51 meracích staníc v 34 sídlach, ako aj 3 stanice v pozadí. Nyíregyháza je 

jednou takou osadou, kde sa na základe údajov automatického meracieho zariadenia v 

rokoch 2017-2020 index znečistenia ovzdušia vyvíjal nasledovne. V Nyíregyházi bola 

meracia stanica inštalovaná na námestí Széna tér v roku 1996. Pri spustení prevádzky 

meracej stanice boli v prevádzke monitory oxidu dusičitého a oxidu uhoľnatého a v máji 

1997 bol rozsah meraných škodlivín rozšírený o monitory ozónu a polietavého prachu a 

následne o monitor oxidu siričitého. Na meracej stanici sa od začiatku merajú aj 

meteorologické parametre (teplota, rýchlosť vetra, smer vetra, relatívna vlhkosť 

vzduchu, tlak vzduchu, slnečné žiarenie). 
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7 obrázok:  

2017-2020. év index szerinti értékelése mérőállomások szerint 

Év SO2 NO2 NOX PM10 PM25 CO O3 

Légszennyezettségi 

index a legmagasabb 

indexű komponens 

alapján 

2020 kiváló jó jó jó jó kiváló jó jó 

2019 kiváló jó jó jó jó kiváló jó jó 

2018 kiváló jó jó megfelelő megfelelő kiváló jó megfelelő 

2017 kiváló jó jó jó jó kiváló jó jó 

2016 kiváló jó jó jó   kiváló jó jó 

 

Pri takzvanej hodnote PM10, teda v prípade polietavého prachu, ktorý spôsobuje 

najviac problémov ľuďom trpiacim chorobami dýchacích ciest a zintenzívňuje 

symptómy chorôb, tvorí vykurovanie bytov 80 % znečistenia ovzdušia. Okrem toho 

polietavý prach na seba viaže plesne, bacily, ťažké kovy a toxické látky, ktoré oslabujú 

organizmus. 

IV.3. Lokálne príčiny znečistenia ovzdušia 

Rozlišujeme dva typy znečistenia ovzdušia: 

 Znečistenie ovzdušia prírodného pôvodu: zahŕňa znečistenie ovzdušia 

spôsobené prírodnými katastrofami a prírodnými procesmi, ako sú lesné požiare 

alebo sopečné erupcie 

 Znečistenie ovzdušia spôsobené ľudskou činnosťou: klasifikuje sa tu 

priemyselné, poľnohospodárske a dopravné znečistenie 

Ako priamy zdroj znečisťujúcich látok je v oboch skúmaných oblastiach znečistenie 

zaradené do druhého typu, ktoré sposôbujú hlavný problém. 

Výfukové plyny z vozidiel uvoľňujú do ovzdušia množstvo škodlivín. Asi 78 % 

znečistenia malými časticami je spôsobených vykurovaním obytných priestorov. Keď sa 
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začne vykurovacia sezóna, dostane sa do kotla veľa nevhodných vecí na kúrenie, v 

mnohých prípadoch je to odpad, ktorý sa obyvateľom už nehodí do domácností. 

 
V. BEZPEČNOSŤ CESTNEJ DOPRAVY SMEROM K EURÓPE  

Na základe údajov Európskej únie, každé desiate úmrtie detí vo veku od 0 do 14 rokov 

je kvôli dopravnej nehode, a dôvody invalidity alebo rôznej pohybovej obmedzenosti je 

tiež možné hľadať v cestnej premávke. 

Tieto údaje jasne naznačujú, že deti v cestnej doprave sú najzraniteľnejšie 

a najohrozenejšie. Sú zraniteľné lebo ešte nepoznajú pravidlá cestnej premávky a majú 

pocit ohrozenia, ich schopnosť rozpoznať nebezpečenstvo sa ešte nerozvinula, nie je 

adekvátna, práve z tohto dôvodu ochrana „najmenších“ je v súčasnosti najdôležitejšou 

dopravno-bezpečnostnou úlohou. Skúsenosti dokazujú, že najťažšie stráviteľné  tragédie 

na cestách patria práve prípady úmrtia detí. Sú to tragédie, ktoré sú najviac šokujúce 

nielen pre rodičov a súrodencov, ale aj pre vzdialených príbuzných a známych. 

Niekoľko európskych krajín zaviedlo v posledných rokoch cielené opatrenia v záujme 

ochrany životov, fyzickej integrity a zdravia detí, do čoho sa zapojila aj Nyíregyháza. 

Zásahy neboli bez výsledku. Dá sa povedať, že deti môžu teraz jazdiť v oveľa 

bezpečnejšom prostredí ako pred desaťročím. V poslednom desaťročí sa počet 

usmrtených detí pri dopravných nehodách znížil, ale jej priemerná miera nedosiahla 5 

%, kým na jeden milión obyvateľov sme tiež v poslednej tretine z hľadiska tragédií 

úmrtí detí. Výborné možnosti ako ochrániť deti a urobiť ich premávku bezpečnejšou sú 

dopravné výchovné školenia, cestné kontroly. Pri ich zavádzaní sa rozhodne odporúča 

brať do úvahy aj tie medzinárodné riešenia a metódy, ktoré sa už osvedčili v iných 

krajinách. Akčný program bezpečnosti cestnej premávky pre bezpečnosť detí na bicykli 

má  za cieľ zlepšiť viditeľnosť, používanie ochranných prilieb, ako aj odporúča rozvoj 

dopravných znalostí v rámci učiva, pričom  treba brať do úvahy aj zvýšenie bezpečnosti 

detí, ktoré chodia pešo, najmä cesty do školy a zo školy.  Na zvýšenie úrovne 

bezpečnosti  prostredia sa kladie najväčší dôraz. 

VI. DOPRAVA OČAMI DETÍ 

Mnohí rodičia (alebo dozorujúci dospelí) upadajú do klamu, že dieťa je „malý dospelý“, 

čím preceňujú ich schopnosti, prípadne veria deťom, keď tvrdia, že sa už vedia o seba 
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postarať samé. V dôsledku toho vystavujú extrémnemu nebezpečenstvu deti, o ktorých 

je známe  (najmä v mladšom veku) že: 

1 

VII. DOPRAVNÁ BEZPEČNOSŤ NYÍREGYHÁZY 

V Nyíregyháze sa ročne stane v priemere 259 nehôd, čo je tretí najvyšší počet medzi 

mestami so štatútom okresu (okrem Budapešti), takže počet nehôd v meste prevyšuje 

počet nehôd vo viacerých mestách väčších ako Nyíregyháza. Medzi nehodami je 

pomerne vysoký počet nehôd s ľahkými zraneniami a v počte nehôd so smrteľnými a 

ťažkými zraneniami sa mesto už radí vyššie v rebríčku miest so župnými právami. 

 

                                                      

1
 http://www.eletuton.hu/attachments/attachment/926/Kozlekedesi_alapismeretek_gyerekeknek_-

pedagogus_screen.pdf 
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Počet nehôd rôznej závažnosti v Nyíregyházi a mestách podobnej veľkosti so štatútom okresu v rokoch 2010 až 

2020 (zdroj: Centrálny štatistický úrad) 

Od roku 2005 dochádza v meste každoročne k smrteľným dopravným nehodám, najviac 

bolo vroku 2007, keď na cestách Nyíregyházy zahynulo 12 ľudí. Za posledných desať 

rokov možno pozorovať pokles počtu nehôd s ťažkým zranením. Počet nehôd s ľahkým 

zranením osôb sa pohybuje približne medzi 150 a 200 ročne. 

Väčšinu dopravných nehôd spôsobujú vodiči áut. Za posledných desať rokov bol 

zaznamenaný výrazný nárast počtu nehôd spôsobených cyklistami. 

VIII. DOSIAHNUTÉ CIELE NYÍREGYHÁZI 

Cieľom župy Nyíregyháza z hľadiska ochrany klímy je, aby Nyíregyháza bola dlhodobo 

zdravým, trvalo udržateľným, bohatým, farebným mestom, kde sú zabezpečené základné 

podmienky pre zdravý život, ľudia, ktorí tu žijú aby žili v zdravom životnom prostredí a 

viesť zdravý životný štýl v primeranej kvalite života, aby tu prevládali aspekty sociálnej a 

environmentálnej udržateľnosti, a vďaka rozvinutej miestnej ekonomike aby bola naďalej 

úroveň zamestnanosti a príjmov vysoká a taktiež aktívny kultúrny a spoločenský život. 

Za účelom naplnenia tejto vízie okresné mesto Nyíregyháza určilo vo svojej koncepcii 

rozvoja sídel tri komplexné rozvojové ciele, jedným z nich je cieľ Environmentálne 

uvedomelé mesto: energetická efektívnosť a prispôsobenie sa klimatickým zmenám, 

ktorý ho má v úmysle dlhodobo dosiahnuť v rámci dvoch čiastkových cieľov. Jedným z 

cieľov je vyspelá mestská mobilita a udržateľná doprava, kde kľúčovým faktorom je 
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trvalo udržateľný rozvoj mestskej dopravy a vytváranie podmienok pre ekologickú 

mobilitu. Ďalším cieľom je atraktívne a energeticky efektívne zastavané prostredie, imidž 

krajiny a sídla, kde najdôležitejšími aspektmi sú zvyšovanie energetickej efektívnosti 

(energeticky efektívny stavebný fond), prispôsobenie sa klimatickým zmenám 

(vnútrozemské a dažďové odvodňovacie systémy) a ochrana zastavaného územia, chrana 

a ďalší rozvoj zelených plôch, zabezpečenie ich environmentálnej dostupnosti, podpora 

environmentálneho povedomia. Naša samospráva zohľadnila problematiku ochrany 

klímy v už skôr vytvorených stratégiách, na ktoré chce v budúcnosti klásť väčší dôraz. 

Počas strategických prác sa ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, určujú s prihliadnutím na 

globálne a národné ciele, miestne hodnoty a záujmy. 

Z hľadiska rozvoja dopravy je cieľom obce zabezpečiť udržateľnosť a mobilitu. V 

dôsledku toho sa priebežne budujú cyklotrasy, na viacerých miestach v meste vznikajú 

elektronabíjacie stanice, okrem toho je prioritným cieľom ekologizácia verejnej dopravy 

v meste, pre ktorú sú zakúpené autobusy na CNG, v budúcnosti sa plánuje pokračovať v 

zavádzaní elektrobusov a poskytovaní prídavných elektrokolobežiek, realizácii 

cyklistických podujatí a pod...), ktoré budú prezentované.  

Je všeobecne známe, že Nyíregyháza je mesto priateľské k bicyklom, kde sa neustále 

rozširuje sieť cyklotrás a vďaka tomu nie je takmer žiadna časť sídliska, z ktorej by sa 

nedalo dostať na pracovisko alebo do program jednoduchým a rýchlym – ekologickým 

spôsobom – na bicykli. 

Cyklistická sieť v meste Níregyháza je rozsiahla, dlhá takmer 80 km. Okrem toho bol 

vybudovaný doteraz chýbajúci 21,5-kilometrový úsek cyklistického chodníka 

spájajúceho Nyíregyházu a Tokaj, ktorý motivuje miestnych aj obyvateľov okolia k 

cyklistike. Najtypickejším riešením cyklistickej infraštruktúry v meste je spoločne 

spravovaný peší a cyklistický chodník. Tam, kde to regulačná šírka dovoľuje, sú 

dostupné aj samostatné cyklotrasy, väčšinou ide o obojsmerné cyklotrasy vedené z jednej 

strany. V centre mesta a v pridruženej zóne s obmedzenou dopravou je zriadená pešia a 

cyklistická zóna. Podiel cyklistickej dopravy v Nyíregyháze je 11%, čo je v porovnaní s 

podobným maďarským mestom s MHD v rovinách priemerný podiel, ale vyniká napr. v 

porovnaní s budapeštianskym 1-2% cyklistickým rozdelením, tá hodnota je taká, ktorá by 

sa mala zachovať, alebo ak je to možné, zvýšiť. Je dôležité poznamenať, že podiel 
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chodcov je 30 %, čo je tiež významné, najmä ak vezmeme do úvahy, že podiel 

používania auta je 34 %. 

Samospráva okresného mesta Nyíregyháza plánuje ďalší rozvoj existujúcej siete 

cyklotrás. Medzi ciele vedenia mesta patrí vytvorenie bezpečnej cyklistickej dopravy zo 

sídlisk do centra mesta a v rámci centra mesta, ako aj vytvorenie mesta priateľského k 

bicyklom. 

 

V pláne je zabezpečenie možnosti napojenia cyklistickej a verejnej dopravy na 

cyklostojany B+R (Bike and Ride) inštalované v bezprostrednej blízkosti autobusových 

zastávok a železničnej stanice, ako aj zabezpečenie dostupnosti týchto zastávok na 

bicykli. 

 

Úsilie Nyíregyházy bolo už niekoľkokrát ocenené: mesto získalo dvakrát Cenu za územie 

priateľské k bicyklom, ktoré bola založená na realizácii niekoľkých žiadostí 

financovaných z EÚ a domácimi dotáciami. 

 

Pri čerpaní viacerých fondov Európskej únie sa mesto snažilo prisúdiť cyklistickému 

rozvoju osobitnú úlohu, napr. IČO TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001 s názvom Trvalo 

udržateľný rozvoj mestskej dopravy v Nyíregyházi, IČO prihlášky ÉAOP-3.1.3/A-11-

2011-0015 Rozvoj siete cyklistickej dopravy v r. Nyíregyházo, TOP - Číslo ponuky 

6.1.5-15-NY1-2016-00002, Rozvoj dopravy pre hospodársky rozvoj a mobilitu pracovnej 

sily v juhovýchodnej a juhozápadnej oblasti Nyíregyházy, číslo ponuky TOP-6.4.1-16- 

NY1-2017-00001, Rozvoj križovatiek a cyklotrás V súvislosti s projektmi Nyíregyházi 

atď. 

 

IX. POSTOJOVÁ TVORBA, VZDELÁVANIE OČAMI NYÍREGYHÁZI 

Početné programy a podujatia v Nyíregyházi pomáhajú podporovať trvalo udržateľné 

spôsoby dopravy. Najtypickejšie sú programy propagujúce cyklistiku. 

Prvá Critical Mass v meste bola v roku 2008 a cyklistický sprievod sa konal aj v rokoch 

po roku 2008. Podujatie neskôr postupne nahradil Európsky deň bez áut. V rámci 

Critical Mass sa okrem cykloprehliadky mohli zúčastnení dospelí a deti zapojiť aj do 

súťaží zručnosti na bicykli a vedomostných súťaží KRESZ. 
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Samospráva župy Nyíregyháza niekoľkokrát do roka organizuje pre svojich partnerov a 

sociálne prostredie environmentálne uvedomelé akcie a podujatia súvisiace s 

udržateľnosťou. Vystupovaním na podujatiach a účasťou na programoch formovania 

postojov sa obyvatelia mesta a jeho spádovej oblasti dozvedia o súčasných príležitostiach 

a budúcich úlohách, ktoré sú k dispozícii na realizáciu energetickej efektívnosti, čím 

aktívne lokálne prispievajú k ochrane miestnej klímy a znižovaniu emisií skleníkových 

plynov, čím sa vytvoril cieľ obývateľného mesta.  

Župná samospráva Nyíregyháza zorganizovala v roku 2021 už po 20. krát Európsky 

týždeň mobility, ktorého cieľom je propagovať ekologickú a udržateľnú mestskú 

dopravu. Najväčšia európska kampaň na ochranu dopravy a životného prostredia sa stáva 

čoraz populárnejšou aj v Maďarsku, s ňou súvisiaci Deň bez áut v Nyíregyházi, ktorý je 

sprevádzaný množstvom programov na hlavnom námestí mesta. Maďarsko sa zúčastnilo 

podujatia s 292 miestami a Nyíregyháza tak obsadila tretie miesto zo 48 európskych 

krajín. 

Teraz je už tradíciou, že v ročnom športovom kalendári mesta Nyíregyházi je posledná 

septembrová sobota dátumom Bringaváros. Prvýkrát sa v roku 2018 uskutočnilo 

bezplatné športové podujatie, ktorého cieľom je propagácia mestskej cyklistiky a zároveň 

zdravého životného štýlu a pohybu. Účastníci podujatia môžu preskúmať takmer 80 km 

sieť mestských cyklotrás a dostať sa do rôznych mestských častí a na vlastnej koži zažiť 

výhody cyklistiky. 

Kým v roku 2018 sa mohli účastníci registrovať v 8 mestských častiach, po dodaní 

nových cyklotrás boli v roku 2021 zapojené aj ďalšie 3 okresy, takže ľudia žijúci vo 

všetkých mestských častiach môžu začať z vlastnej rezidenčnej štvrte a prejsť všetky 

časti mesta. Po registrácii, na základe vstupenky, môžu účastníci ísť na ďalšie cyklistické 

body, aby si vyzbierali pečiatky a vymenili ich za darčeky v závislosti od počtu získaných 

pečiatok. Zaujímavosťou je, že na podujatí samostatne súťažia mestské časti (tie, ktoré 

majú najviac kilometrov) a školy (tie, ktoré majú najviac prihlásených), a každý rok 

hľadajú aj najkrajší bicykel. Počet aktívnych cyklistov sa každým rokom zvyšuje. 

Podujatie je skutočným rodinným športovým programom, na realizácii ktorého sa 

podieľajú mnohé mimovládne organizácie a miestne firmy. 
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Ako sídlo župy je prioritou aj podpora cyklistiky mimo mesta. Výborným priestorom na 

to je cyklochodník vybudovaný medzi Nyíregyházou a Tokajom, ktorý okrem 

voľnočasových účelov často každodenne využívajú ľudia žijúci mimo mesta na 

dochádzanie do práce. 

V roku 2018 vyštartoval prvý takmer tisícový tím bikerov z Nyíregyházy a je to 

každoročne tradícia, preto sa v máji 2022 už po 5. krát konal Bike Piknik, ktorý začínal z 

Nyíregyházy až do Tokaja. Začiatkom Nyíregyházy je Kossuth tér, kde štartujúcich 

privítal kvíz KRESZ, šikovnosť a zábavné hry, prezentácia old timeru a populárna a 

bezplatná registrácia BikeSafe. Pozdĺž takmer 33 km dlhej cesty boli zriadené 2 miesta na 

piknik: v Nyírtel a na Rakamaze, na návštevníkov čakalo občerstvenie, ovocie a koláčiky. 

Mnoho ľudí sa pripojilo k turné v bodoch. V cieli, Tokajskom festivale, čakal na 

unavených motorkárov pestrý program. 

Nyíregyháza sa tiež zapojila za podpory Aktív Magyarország do projektu „Bringázz a 

munkába!“, táto kampaň bola veľmi populárna, čím pomohla znížiť automobilovú 

dopravu, a taktiež sa  Nyíregyháza zapojila do podujatia Critical Mass, ktoré propaguje 

cyklistiku. 

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. organizuje výlety na bicykli za kultúrnym 

dedičstvom. Sezóna sa začala 2. apríla 2022 takmer 40-kilometrovou jazdou na bicykli v 

Nyíregyházi. Počas cyklotúry za históriou mesta môžu záujemcovia spoznať kultúrne a 

prírodné dedičstvo, symbolické budovy a parky Nyíregyházy. 

Magistrát mesta Nyíregyháza organizuje v rámci Dňa mesta podujatie s názvom 

SzelektívSzombat. Cieľom programu je, aby obec pomocou hravých kvízov upozornila 

účastníkov na dôležitosť triedeného zberu odpadu a prehĺbila jeho prax. 

V meste sa mimoriadne výrazne podieľajú na propagácii cyklistických podujatí a 

udržateľných spôsobov dopravy tri združenia. Jedným zo segmentov širokej škály 

aktivít Nadácie Green Wheel je organizovanie dopravno-bezpečnostnej výchovy, 

programov a cyklotúr. Športová asociácia ViniBike je mimovládna organizácia 

existujúca od roku 2011, ktorá sa okrem miestneho združenia športovej cyklistiky 

podieľa aj na organizovaní rôznych cyklistických podujatí v meste. Prvoradým cieľom 

združenia E-mission na ochranu prírody a životného prostredia je formovať postoje a 

vychovávať environmentálne uvedomelé správanie. Združenie sa podieľa aj na tvorbe 

miestnych cykloprogramov a podujatí. 
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HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlsztési Ügynökség Zrt., spúšťa sériu 

vzdelávacích programov o bezpečnosti v cestnej premávke pre žiakov prvého a druhého 

stupňa pod názvom „Bezpečnosť na cestách – bezpečnosť je na prvom mieste.“ Séria 

podujatí, ktoré každý týždeň navštívi inú časť mesta, prebieha od 6. septembra do 17. 

decembra na centrálnych vonkajších miestach hlavného mesta a v dvanástich 

centrálnych vonkajších lokalitách sídla župy. 

Prioritným poslaním HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlsztési Ügynökség Zrt. je 

podporovať výchovu detí k bezpečnej jazde. Užitočné je vypracovať učebné osnovy 

vhodné pre vekové skupiny a použiť ich na prevenciu a predchádzanie dopravným 

nehodám. V súlade s maďarskou stratégiou automobilového športu vytvorila spoločnosť 

HUMDA projekt výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke s názvom „Bezpečnosť na 

cestách – bezpečnosť na prvom mieste“, ktorý oslovuje žiakov prvého a druhého stupňa 

základných škôl. Špecialisti, ktorí sú vysoko kvalifikovaní v odovzdávaní dopravných 

znalostí, organizujú stretnutia na základniach HUMDA, ktoré môžu školáci navštíviť v 

rámci vyučovania. 

Výučba, ktorá trvá 13-týždňov, každý týždeň navštívi iné krajské mesto. Výučba tvorí 

cyklus interaktívnych vzdelávacích a rozvojových programov, rozhýbu mládež daného 

kraja. Počas školenia, ktoré sa koná v centrálnych vonkajších priestoroch okresných 

miest, dostávajú žiaci prvého a druhého ročníka každé ráno hravé, ale komplexné 

dopravné vzdelávanie. Po vyučovaní a v popoludňajších hodinách má možnosť 

zúčastniť sa programov každý záujemca bez rozdielu veku. 

X. 10+1 RÁD, AKO PREDÍSŤ DOPRAVNÝM NEHODÁM V 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI  

 Deti do 12 rokov nesmú jazdiť na bicykli po hlavných cestách! 

 Rodičia by nemali dovoliť malému dieťaťu samostatnú jazdu na vedľajšej ceste, 

len pod dohľadom dospelej osoby! 

 V prípade staršieho dieťaťa sa presvedčte, či vie bezpečne zatočiť, zabrzdiť, 

riadiť bicykel a či pozná základné pravidlá! 

 Pri zmene smeru nestačí, aby cyklista svoj úmysel naznačil rukou, musí sa 

obzrieť aj za seba, či už pred ním nejde iné vozidlo! 
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 Dôležité je, že ak existuje cyklotrasa, musia ju využívať. Ak tam nie je 

cyklistická cestička a vozovka nie je vhodná na jazdu na bicykli, cyklisti môžu 

jazdiť po chodníku bez toho, aby rušili pešiu premávku! 

 Pred určeným priechodom pre chodcov - ak nie je priechod pre cyklistov - 

musíte zosadnúť z bicykla a pretlačiť ho cez priechod pre chodcov. Ak môžete 

na priechode jazdiť na bicykli, robte tak len s náležitou opatrnosťou! 

 Ak cez cestu pre cyklistov vedie cesta, cyklista by mal prejsť s náležitou 

opatrnosťou, aj keď má prednosť! 

 Pred výjazdom skontrolujeme technický stav bicykla a činnosť bŕzd! 

 Venujte zvláštnu pozornosť prítomnosti osvetľovacieho zariadenia a lúčových 

hranolov, pretože ak vodiči nevidia cyklistov, môžu sa ľahko stať obeťami 

nehody! 

 Je veľmi dôležité, aby cyklisti aj chodci mohli jazdiť mimo obývaných oblastí v 

noci alebo za zníženej viditeľnosti len vtedy, ak majú na sebe reflexnú vestu! 

 Hoci cyklistická prilba nie je povinným doplnkom, jej nosenie môže zachrániť 

životy detí aj dospelých. Chrániče lakťov a kolien dokážu ochrániť deti aj pred 

vážnejšími zraneniami. 

 

 

Akčný plán mesta Veľké Kapušany 

I. ÚVOD 

Spolupráca medzi Nyíregyházou a medzi mestom Veľké Kapušany má dlhodobú 

históriu. V rámci projektu CultDialogue sa prehĺbilo partnerstvo v rámci výzvy KPA 

a spája ich vo viacerých oblastiach množstvo odborných programov. Projekt CycloD 

bol navrhnutý tak, aby vytvoril pridanú hodnotu pre cieľové skupiny a celý slovensko-

maďarský pohraničný región. Medzi hlavnými cieľovými skupinami , teda medzi 

vzdelávacími inštitúciami, občianskymi organizáciami a poskytovateľmi služieb 

v obidvoch mestách sa vytvorí možnosť nadviazať úzky profesionálny vzťah a trvalo 

udržateľný dialóg. Odborníci zo zapojených organizácií sa zúčastnia spoločných 

podujatí a prispejú k spoločnému vypracovaniu akčného plánu. 
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Spoločný akčný plán je dokument vysoko orientovaný na prax, ktorý stanovuje presné 

nástroje a opatrenia, ktoré majú naučiť mladých ľudí bezpečne jazdiť na bicykli 

a posilniť tak ich úsilie v boji proti znečisteniu ovzdušia. Akčný plán je možné využiť 

nielen v systéme vzťahov medzi oboma mestami, ale je možné  ho rozšíriť aj po celom 

slovensko-maďarskom pohraničí. 

 

V rámci projektu Cezhraničná spolupráca zameraná na dopravnú bezpečnosť detí a 
na zníženie znečistenia ovzdušia sa budú realizovať témy, metódy a aktivity, ktoré 

posilnia prípravu detí na cyklistiku. Cyklistika prispieva k zníženiu znečistenia ovzdušia 

a zlepšeniu kvality ovzdušia, čo patrí medzi kľúčové ciele oboch projektov.  

Tabuľka č. 1: Základné údaje realizovaného projektu 

Názov Programu Fond malých projektov pre východnú 

programovú oblasť 

Názov Vedúceho partnera malého 

projektu 

Európa Harávárosok Korlátolt Felelősségu 

Európai Terűleti Egyűttműködési 

Csoportosulás 

Názov projektu  Cezhraničná spolupráca zameraná na 

dopravnú bezpečnosť detí a na zníženie 

znečistenia ovzdušia 

Akronym CykloD 

Prioritná os PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce 

orgánov verejnej správy a osôb žijúcich 

v pohraničnej oblasti  

Celkový rozpočet 49 953,19 € 

Príspevok EFRR 42 460,21 € 

 

II. VŠEOBECNÁ ANALÝZA 

Veľké Kapušany leží vo východnej časti Východoslovenskej nížiny medzi riekami Uh, 

Latorica a Laborec. Mesto sa rozprestiera v nadmorskej výške 110 m.n.m a má rozlohu 

2 961 ha. Mesto je centrom novodobého mikroregiónu Použie. Vymedzená oblasť sa 
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nachádza medzi Michalovcami, Trebišovom a Kráľovským Chlmcom, 

v Dolnozemplínskom regióne, v Košickom kraji.  

Územie mesta bolo v minulosti začlenené do Užskej župy, v súčasnosti administratívne 

patrí do okresu Michalovce. Vznik osídlenia a sídelných štruktúr v území podmienil 

krajinný reliéf, klimatické a pôdne pomery. Vývoj sídelnej štruktúry formoval 

predovšetkým rozvoj poľnohospodárstva.               

Mesto Veľké Kapušany je vymedzené katastrálnymi hranicami: v juhozápadnej časti s 

obcou Čičarovce, v severozápadnej časti s obcou Krišovská Liesková, v severnej časti 

s obcou Čierne Pole, Pavlovce nad Uhom a obcou Bajany, v severovýchodnej časti s 

obcou Maťovské Vojkovce, v západnej časti s obcou Budince, juhozápadnej časti s 

obcou Kapušianske Kľačany a v južnej časti s obcou Leles. Mesto má 1 mestskú časť: 

Veškovce.  

Riešená oblasť leží približne 30 km južne od mesta Michalovce. Z dopravného hľadiska 

mesto leží mimo hlavnú cestnú sieť, dopravne je napojené na cestnú sieť cestou č. 

II/552 – Košice – Oborín – Veľké Kapušany. V oblasti železničnej dopravy ležia Veľké 

Kapušany na hlavných celoštátnych dopravných systémoch zabezpečujúcich najmä 

vývoz a odvoz tovarov z a do Ukrajiny. Katastrálnym územím prechádza 

elektrifikovaná železničná trať. 

 

 

Obrázok 1 Veľké Kapušany na území SR 
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Obrázok 2 https://velke-kapusany.oma.sk/autoatlas 

III. ANALÝZA ŠKOLSTVA 

Koncepcia rozvoja školstva v pôsobnosti mesta Veľké Kapušany vychádza z platných 

zákonov č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákona č. 

597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, 

ktoré boli schválené v súvislosti s reformou školstva v SR. Mesto Veľké Kapušany je 

sídlom škôl od predškolských zariadení až po stredné školy. Cieľom a úlohou rozvoja 

školstva je komplexná výchova a vzdelávanie, bezpečnosť a ochrana telesného a 

duševného zdravia žiakov, pedagógov a zamestnancov školy a školského zariadenia.  

Vo Veľkých Kapušanoch sa nachádzajú dve Detské jasle, dve Materské školy, tri 

Základné školy a dve Stredné školy. 

a) Predškolské zariadenia  

Detské jasle, L. N. Tolstého 89/20, Veľké Kapušany  

Dve vychovávateľky zabezpečujú celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 

1 do 3 rokov. Cieľom výchovnej starostlivosti v Detských jasliach je harmonický rozvoj 

telesných a duševných schopností detí. Pre dieťa je charakteristická prirodzená túžba po 

poznaní, chce preskúmať svoje prostredie, robiť to, čo vidí, že robia iní ľudia a na 

základe toho sa postupne orientovať vo svete. Stravovanie je zabezpečené zo školskej 

https://velke-kapusany.oma.sk/autoatlas
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jedálne MŠ. V detských jasliach  pracujú 3 vychovávateľky na plný úväzok a 1 na 

polovičný úväzok. Momentálne jasle navštevuje 15 žiakov. 

Cirkevná materská škola a detské jasle Kiskakas 

Cirkevná materská škola a detské jasle Kiskakas s vyučovacím jazykom maďarským 

slúži ako predškolské zariadenie zabezpečujúce výchovu a vzdelávanie detí v 

predškolskom veku a ako zariadenie poskytujúce sociálne služby formou starostlivosti o 

deti do troch rokov. V detských jasliach  pracujú 2 vychovávateľky a jasle navštevuje 6 

žiakov. Materskú školu navštevuje 32 žiakov rozdelených do 2 tried a pracujú tam 4 

pedagogický zamestnanci a 3 nepedagogický zamestnanci. 

Materská škola, P.O. Hviezdoslava 65/117, Veľké Kapušany  

Materská škola je prvá výchovno – vzdelávacia inštitúcia a prvým spoločenstvom detí a 

dospelých, s ktorými sa dieťa stretáva mimo rodiny. Mala by byť pre každé dieťa 

príležitosťou zmysluplne, bohato a šťastne prežiť vlastné detstvo. V pedagogickej 

oblasti hlavným cieľom je napomáhať vyvážené rozvíjanie všetkých stránok, 

pripravenosti detí na ZŠ. V priamej práci vytvárať predpoklady pre zdravý, psychický, 

sociálny, emocionálny a estetický rozvoj detí. V materskej škole je sedem tried. Pracuje 

tu 15 pedagogických a 10,5 nepedagogických zamestnancov, 2 asistentky a 1 odborný 

zamestnanec. Materskú školu navštevuje v súčasnosti 139 žiakov. 

Materská škola, L. N. Tolstého 89/20, Veľké Kapušany  

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským so štyrmi triedami bola zriadená 

01.07.2005. Hlavným cieľom MŠ je vytvoriť podmienky pre sociálnu a jazykovú 

komunikáciu s uplatňovaním humánneho princípu. V materskej škole pracuje 9 

pedagogických a 3 asistentky. Materskú školu navštevuje 64 žiakov. 

b) Základné školy  

Základná škola P.O. Hviezdoslava, P.O.H. 43, Veľké Kapušany  

V škole je 18 tried. Súčasný počet žiakov je 473. V základnej škole pracuje 36 

pedagogických zamestnancov a 17 nepedagogických zamestnancov. Vo výchovno – 

vzdelávacom procese, športe a iných aktivitách škola dosahuje v rámci okresu, kraja a aj 

Slovenska dobré výsledky. Škola má vlastnú kuchyňu s jedálňou, telocvičňu, 

multimediálnu učebňu a športové plochy.  
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Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Jánosa Erdélyiho, ul. 
Komenského a ul. Z. Fábryho, Veľké Kapušany  

Škola sa nachádza v dvoch areáloch. Na ul. Komenského sa nachádzajú ročníky 1‐4. a 

na ul. Z. Fábryho sa nachádzajú triedy ročníkov 5‐9. Celkový počet v ZŠ oboch 

areáloch je 22 tried. Súčasný počet žiakov je 425. Škola má vlastnú kuchyňu s jedálňou, 

telocvičňu a športové plochy. Pedagógovia školy kladú veľký dôraz komplexnej 

výchove a vzdelávaniu, bezpečnosti pedagógov a zamestnancov školy. V škole pracuje 

41 pedagogických zamestnancov a 17 nepedagogických zamestnancov.  

Špeciálna základná škola, ul. J. Dóžu, Veľké Kapušany  

Poslaním školy je vychovávať a vzdelávať žiakov, ktorí budú chápať seba a iných, budú 

schopní tvorivo a kriticky myslieť. Vo vyučovacom procese prevláda individuálny 

prístup k dieťaťu vo všetkých organizačných formách denného poriadku. Škola je 

zapojená do projektu PHARE a v tomto školskom roku funguje tranzitívna trieda v 

prvom ročníku. Cieľom tejto triedy je podchytiť deti zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, zaškoliť ich a poskytnúť im možnosť ďalšieho vzdelávania na ZŠ. 

Nedostatkom školy je malý počet miestností, ktoré by mohli využiť v rámci 

vyučovacieho procesu. 

c) Stredné školy  

Gymnázium, ul. Z. Fábryho, Veľké Kapušany  

Gymnázium vo Veľkých Kapušanoch je dvojjazyčné. V každom školskom roku sa 

otvára jedna trieda s vyučovacím jazykom slovenským a jedna trieda s vyučovacím 

jazykom maďarským. V priebehu štúdia majú žiaci možnosť voľby predmetov podľa 

svojho záujmu a v rámci tejto voľby sa môžu zamerať na predmety, ktoré budú 

potrebovať v ďalšom štúdiu na vysokých školách. Súčasná kapacita Gymnázia je 8 tried 

s počtom 131 žiakov. Pracuje tu 17 pedagogických zamestnancov a 5 nepedagogických 

zamestnancov 

Stredná odborná škola techniky a služieb – Műszaki és Szolgáltatóipari 

Szakközépiskola ul. J. Kráľa, 888/25 Veľké Kapušany 

Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola 

sa nachádza na výjazde z mesta smerom na Vojany. Budovali ju súčasne s Elektrárňou 

Vojany II. Škola bola otvorená v roku 1973 a jej zameranie na elektrotechniku a 
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strojárstvo vyplynulo z úzkej spolupráce s Elektrárňou Vojany. V súčasnosti je škola 

právnickou osobou, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj. Z toho vyplýva 

aj napojenosť školy na rozpočet Košického samosprávneho kraja, ktorý určuje 

smerovanie politiky odborného vzdelávania v regióne. Od 1.9.2010 bola v zmysle 

racionalizácie siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK 

vyradená zo siete škôl a školských zariadení Stredná odborná škola poľnohospodárstva 

a služieb na vidieku (bývalá Stredná poľnohospodárska škola ) vo Veľkých 

Kapušanoch. Stredná odborná škola techniky a služieb sa stala jej právnym nástupcom a 

jej aktívne odbory v oblasti agropodnikania – agroturistiky a agropodnikania  - 

poľnohospodárskeho mamažmentu boli pridružené k nástupníckej škole. 

IV. AKÝ VZDUCH DÝCHAME? 6 ĽUDSKÝCH ČINNOSTÍ, KTORÉ NAJVIAC 

ZNEČISŤUJÚ OVZDUŠIE 

Celosvetovo závisí dlhodobá kvalita ovzdušia od rôznych zdrojov emisií znečisťujúcich 

látok. 

K hlavným zdrojom znečistenia patrí energetika, doprava, poľnohospodárstvo, 

domácnosti, priemysel a odpady. 

O lokálnej kvalite ovzdušia rozhoduje aj lokálna koncentrácia zdrojov emisií v okolí 

daného miesta a jeho klimatické charakteristiky. 

Na aktuálnu kvalitu ovzdušia vplývajú hlavne aktuálne podmienky na rozptyl 

znečisťujúcich látok dané meteorologickou situáciou. Ak v zime slabo prúdi vzduch 

a vyskytne sa stabilné zvrstvenie atmosféry, ktoré tlmí premiešavanie vzduchu, dôjde 

k zhoršeniu kvality ovzdušia vplyvom lokálneho vykurovania. Ak začne fúkať vietor, 

kvalita ovzdušia sa zlepší. Ak začne pršať, dochádza k čisteniu atmosféry vymývaním. 

Čo obsahuje monitoring kvality ovzdušia 

Monitoringu kvality ovzdušia sa venuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) 

podľa požiadaviek legislatívy. 

SHMÚ pravidelne monitoruje v ovzduší základné znečisťujúce látky, a to: PM10, 

PM2,5 (drobné častice alebo kvapôčky vznikajúce pri vykurovaní domácností, pri 

frekventovaných cestách a parkoviskách, pri priemyselných parkoch), ozón (O3), oxid 

siričitý (SO2), NOx (oxidy dusíka), CO (oxid uhoľnatý), benzén a ťažké kovy (olovo, 

kadmium, nikel, arzén), prípadne ďalšie. 
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Túto kontrolu kvality ovzdušia realizuje v 2 aglomeráciách a 8 zónach v rámci územia 

Slovenskej republiky. 

Pozrite si, aká vzduch dýchate u vás doma 

Ak si chcete zmerať kvalitu ovzdušia vo vašom meste alebo regióne, sledujte novú 

aplikáciu na www.dnesdycham.sk. Tu nájdete aktuálny stav kvality ovzdušia u vás 

alebo vo vašom blízkom okolí. 

K hlavným zdrojom znečisťovania ovzdušia patria: 

1. Energetika 

Na tvorbe emisií väčšiny znečisťujúcich látok uvoľňovaných do ovzdušia sa podieľa 

práve energetika. Ide predovšetkým o emisie SO2, ktorý vzniká pri spaľovaní hnedého 

uhlia lignitu. Dobrou správou je, že v budúcnosti sa už s týmito palivami nepočíta, a 

tým sa prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia. 

K hlavným prispievateľom znečisťovania ovzdušia ťažkými kovmi patrilo v minulosti 

spaľovanie komunálnych odpadov s energetickým využitím. Zavedením odlučovacích 

technológií sa množstvo takto vypúšťaných látok do ovzdušia podarilo znížiť. 

2. Doprava 

Významným zdrojom emisií oxidov dusíka (NOX) a oxidu uhoľnatého (CO) je 

doprava. Na prvom mieste v rámci dopravy je cestná doprava – dieselové, nákladné a 

osobné automobily, ktoré majú najvyšší podiel emisií v doprave. Významnou 

negatívnou zmenou je aj nahradenie používania verejnej dopravy osobnými vozidlami a 

zvýšenie intenzity tranzitnej dopravy. 

3. Domácnosti 

V prípade znečisťovania ovzdušia domácnosťami ide o vykurovanie pomocou vlastných 

spaľovacích zariadení, kedy vznikajú okrem žiaduceho tepla plynné a tuhé znečisťujúce 

látky (PM10 a PM2,5). Emisie z vykurovania sa podieľajú hlavne na lokálnom zhoršení 

kvality ovzdušia, a to hlavne v zimnom období. Dôležité je, čím kúrime, v čom kúrime 

a aj ako kúrime. To všetko má vplyv na to, čo dýchame. 

4. Poľnohospodárstvo 
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Poľnohospodárstvo ako výrazný producent amoniaku negatívne ovplyvňuje kvalitu 

ovzdušia a celkovo životného prostredia. V ovzduší reaguje amoniak s ostatnými 

znečisťujúcimi látkami z dopravy, z energetiky a priemyselných procesov. Takto 

vznikajú tuhé častice PM2,5, ktoré tiež prispievajú k zhoršeniu kvality ovzdušia. 

5. Priemysel 

Priemyselné odvetvia ako hutnícka výroba, výroba železa a ocele, výroba koksu a 

rafinérskych výrobkov, chemická výroba, stavebný priemysel a ďalšie sa tiež podieľajú 

na znečistení ovzdušia. Pri manipulácii s materiálmi, ich skladovaní, preprave, či pri 

spaľovaní palív vo výrobe sa aj tu uvoľňujú do ovzdušia tuhé látky. Výroba železa a 

ocele je dlhodobým znečisťovateľom ovzdušia na Slovensku. 

Ďalším zdrojom emisií je používanie rozpúšťadiel. V priemysle aj v domácnostiach sa 

používa široká škála týchto prchavých látok, ako sú čisté organické rozpúšťadlá, zmesi 

používané v priemysle, čistiace prostriedky, farby, riedidlá, lepidlá, kozmetika a 

toaletné potreby, či emisie vznikajúce pri asfaltovaní ciest. 

6. Odpady 

Skládky odpadov a spaľovanie odpadov, ako ešte stále najbežnejšie metódy 

zneškodňovania odpadu, majú tiež svoj podiel na znečisťovaní ovzdušia. Pri rozklade 

odpadu na skládkach sa uvoľňujú nemetánové prchavé látky a pri manipulácii s ním 

emitujú tuhé častice. 

Spaľovaním odpadu sa uvoľňuje veľké množstvo energie a tiež veľké množstvo látok 

znečisťujúcich ovzdušie. Priateľskejším spôsobom nakladania s odpadmi, aj čo sa týka 

kvality ovzdušia, je jeho separovanie, recyklovanie a kompostovanie. 

 

Nárast znečistenia ovzdušia v zime 

Počas zimy sa zvyšuje množstvo emisií aj vplyvom zimných posypov, resuspenzie 

prachu a výfukových emisií zo studených štartov a samozrejme už spomínané 

vykurovanie domovov. V niektorých prípadoch sa aj za hmlou môže skrývať aktuálne 

znečistené ovzdušie, kedy malé prachové častice na seba viažu vodu. 

Zaujímavosťou je, že kyslé dažde sa na Slovensku nevyskytujú už od 80-tych – 90-tych 

rokov 20. storočia. 
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Kvalita ovzdušia v Európe a na Slovensku 

Zrejmé je, že znečistenie ovzdušia poškodzuje ľudské zdravie a životné prostredie. Má 

negatívny vplyv na ekosystémy a kvalitu úrody. 

Za posledné desaťročia sa v Európe podstatne znížili emisie mnohých znečisťujúcich 

látok, čo viedlo k zlepšeniu kvality ovzdušia v celom regióne. Aj napriek tomu sú však 

koncentrácie znečisťujúcich látok stále príliš vysoké a problémy s kvalitou ovzdušia 

pretrvávajú. 

Európska environmentálne agentúra informuje o stave ovzdušia 

Centrom údajov o znečistení ovzdušia na úrovni Európy je Európska environmentálna 

agentúra (EEA), ktorá podporuje vykonávanie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa 

emisií a kvality ovzdušia a rozvíja dlhodobé stratégie na zlepšovanie kvality ovzdušia v 

rámci EÚ. 

Podľa informácií EEA viedla lepšia kvalita ovzdušia v poslednom desaťročí v Európe k 

výraznému zníženiu počtu predčasných úmrtí. Takmer všetci Európania však aj naďalej 

trpia znečistením vzduchu, čo vedie k približne 400 000 predčasným úmrtiam ročne na 

celom kontinente. (Zdroj: TASR – 2020) 

Prírodné zdroje znečisťovania ovzdušia 

Znečistenie ovzdušia je miestnym, celoeurópskym aj globálnym problémom. 

Je dobré poznamenať, že poznáme aj prírodné zdroje vplývajúce na kvalitu ovzdušia, 

ako sopečné erupcie, vetrom naviaty prach, spŕšky morskej soli a emisie prchavých 

organických zlúčenín z rastlín. 

Znečisťujúce látky vypustené do ovzdušia v jednej krajine sa môžu preniesť do 

atmosféry a spôsobiť zlú kvalitu ovzdušia v inej krajine. 

Podobná situácia s kvalitou ovzdušia aj na Slovensku 

Problémy s kvalitou ovzdušia sú v európskych krajinách podobné ako u nás. 

Aj tu dochádza k prekračovaniu limitných hodnôt pre tuhé častice PM10 a 

benzo(a)pyrénu v súvislosti s vykurovaním domácností tuhým palivom. Krajiny 

západnej Európy majú problémy najmä v oblasti dopravy veľkomiest s NO2. Krajiny 

južnej Európy zase s vysokými hodnotami O3. 
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Dlhodobým cieľom politiky EÚ je, dosiahnuť úroveň kvality ovzdušia, ktorá nebude 

viesť k negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie a nebude ho 

ohrozovať. 

Ku konkrétnym krokom EÚ na rôznych úrovniach patria právne predpisy, spolupráce s 

odvetviami, ktoré sú zodpovedné za znečistenie ovzdušia, ako aj s medzinárodnými, 

vnútroštátnymi a regionálnymi orgánmi a mimovládnymi organizáciami a 

prostredníctvom výskumu. 

Zlepšenie kvality ovzdušia počas pandémie 

Vďaka prísnym opatreniam na potlačenie šírenia koronavírusu sa v jarných mesiacoch 

výrazne zlepšila kvalita ovzdušia vo viacerých európskych metropolitných oblastiach. 

Výrazné zlepšenie sa zaznamenalo predovšetkým v prípade oxidu dusičitého a jemných 

tuhých častíc, ktoré môžu mať vážny dopad na zdravie ľudí, napr. v Barcelone – o 59 

%, v Miláne – o 54 %. (Zdroj: https://svet.sme.sk - 2020) 

Znečistenie ovzdušia stojí každého človeka 1250 Eur ročne 

Podľa správy skupiny CE Delft znečistenie ovzdušia stojí obyvateľov európskych miest 

každý rok viac ako 160 miliárd eur v dôsledku jeho dlhodobých a krátkodobých 

vplyvov na zdravie. Z rozsiahlej analýzy údajov o kvalite ovzdušia, zdraví a doprave vo 

viac ako 400 mestách v Európe vyplýva, že znečistenie fosílnymi palivami v roku 2018 

stálo priemerného občana 1250 Eur. (Zdroj: www.aktuality.sk – 2020) 

Aktuálnu situáciu o kvalite ovzdušia vo svetových metropolách môžete sledovať na 

www.waqi.info/sk. 

Keďže sme súčasťou života na Zemi, je nevyhnutné poznať základné fakty o kvalite 

ovzdušia. Určite aj informácie, akým spôsobom prispievame k jeho zhoršeniu a 

samozrejme aj také, ako ho naším správaním môžeme zlepšiť. 

Cez malé kroky a zmeny nášho správania môžeme veľmi osožne prispieť ku kvalite 

toho, čo dýchame. 

V. PROSTRIEDKY ZAISTENIA BEZPEŇOSTI DETÍ A PROSTRIEDKY NA 

ZNÍŽENIE ZNEČISTENIA OVZDUŠIA  

a)   Stanovenie cieľov 
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Cieľ projektu CycloD je navrhnutý tak, aby bol v súlade so špecifickým cieľom 

„Zvýšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie 

cezhraničnej spolupráce medzi občanmi“ v rámci PT4 Zlepšenie cezhraničnej 

spolupráce medzi verejnými inštitúciami a ľuďmi žijúcimi v prihraničnej oblasti. 

Celkovým cieľom je zvýšiť základné znalosti o doprave v prihraničnej oblasti, najmä 

u mládeže a detí, a zvýšiť vedomosti o znečistení ovzdušia.   

Špecifickým cieľom je posilniť kapacitu a spoluprácu verejných inštitúcií a nadačných 

organizácií s osobitným zameraním na vypracovanie metodiky rozvoja cezhraničnej 

dopravnej spolupráce zameranej na bezpečnosť dopravy a znižovanie znečistenia 

ovzdušia a zlepšenie kvality ovzdušia.  

Výsledky jednoznačne potvrdzujú cezhraničný charakter: V rozsiahlej odbornej 

spolupráci prebieha intenzívna výmena skúseností s cieľom znížiť znečistenie ovzdušia. 

Odborné programy prispievajú k prehĺbeniu dopravného dialógu medzi 

odborníkmi, mládežou a deťmi. Poskytujú praktické a šíriteľné nástroje na vytvorenie 

bezpečných vodičských návykov pre deti. 

Priorita mesta - bezpečnosť detí, ich fyzické a psychické zdravie, spojené 

s pohybom na čerstvom vzduchu. 

Školáci, ktorí chodia do školy peši majú lepšiu šancu získať lepšie sociálne kontakty 

a cenné podnety vďaka ktorým z nich vyrastú aktívne a sebestačné osobnosti. 

            b)    Predstavenie aktivít a opatrení slúžiacich na dosiahnutie cieľov 

Mesto Veľké Kapušany aktívne podporuje eko formu dopravy a svojich zamestnancov, 

obyvateľov, žiakov a detí chce motivovať k zdravému životnému štýlu prostredníctvom 

projektu Cezhraničná spolupráca zameraná na dopravnú bezpečnosť detí a na zníženie 

znečistenia ovzdušia. Na dosiahnutie cieľov projektu sú stanovené nasledovné opatrenia 

a aktivity:  

Aktivita 1 – Dva spoločné workshopy 

Spoločné série workshopov realizované so zapojením miestnych vzdelávacích inštitúcií, 

mimovládnych organizácií a poskytovateľov služieb. Jeden workshop bude uskutočnený 

na Slovensku a jeden v Maďarsku. 

Aktivita 2 – Spoločné odborné podujatie spojené s cyklotúrou 
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Odborný seminár realizovaný v koordinácii s partnermi projektu, do ktorého budú 

prizvaní mladí ľudia, deti, ďalšie organizácie, samospráva a odborníci. Hlavným cieľom 

programu je identifikovať bežné nástroje , ktoré sú vhodné pre mladých ľudí a detí na 

bezpečnú jazdu na bicykloch a tým znížiť znečistene ovzdušia. Účastníci budú môcť 

vyskúšať zakúpené elektrobicykle a kolobežky. 

Aktivita 3 – Spoločné riadenie a manažment projektu 

V rámci komunikácie sa zabezpečia povinné úlohy v súlade s ustanoveniami príručky 

programu Intereg V-A-Slovensko – Maďarsko požadované od uzavretia zmluvy 

o poskytnutí dotácie až do konca doby udržateľnosti projektu.  

Aktivita 4 – Zabezpečenie stojanov na bicykle so strieškou pre materské 

a základné školy 

Aktivita 5 - Zabezpečenie bezpečnostných dopravných značiek k prechodom pre 

chodcov pred materskými a základnými školami 

Aktivita 6 - Vybudovanie cyklotrás v meste a v okolí 

Aktivita 7 - Oprava chodníkov a ciest v meste 

c)     Aktívne mesto v boji k zníženiu znečistenia ovzdušia 

Mesto Veľké Kapušany sa aj tento rok zapojilo do 9. ročníka kampane Do práce na 

bicykli.  Celonárodná súťaž prebiehala od 1. do 30. júna 2022. Súťaž bola určená 

tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie. Súťaže sa mohli zúčastniť aj 

tímy študentov z rovnakej školy. Jeden tím  mal 2 – 4 členov pričom každý člen tímu si 

sám evidoval cesty do práce a z práce, alebo školy na bicykli za každý deň od 1. do 30. 

júna 2022. 

Taktiež mesto ako aj za pominulé roky sa zapojilo do kampane Európsky týždeň 
mobility. Táto kampaň je vlajková kampaň Európskej komisie, ktorá sa každoročne 

koná v termíne 16. – 22. septembra. Kampaň je ideálnou príležitosťou pre samosprávy, 

inštitúcie, organizácie, školy a pod. otestovať nové formy čistej mobility, zhodnotiť 

súčasné dopravné návyky a výzvy a pokročiť smerom k udržateľnejšej mobilite. 

Témou aktuálneho ročníka kampane bola Lepšia dostupnosť, mottom Cestujme 

zodpovedne. 
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Cieľom kampane bola zvyšovanie povedomia o udržateľnej mestskej mobilite. 

Podporuje zmenu správania v prospech aktívnej mobility, verejnej dopravy a iných 

čistých, inteligentných dopravných riešení. 

Na Slovensku koordinuje program kampane na národnej úrovni Slovenská agentúra 

životného prostredia. 

Vo Veľkých Kapušanoch akcia prebiehala od 21. do 23. septembra. Prvý deň si mohli 

pochutnať na raňajkách s primátorom mesta pred MsÚ všetci tí, ktorí nechali doma auto 

a vybrali sa do práce na bicykli/kolobežke. Druhý deň boli rôzne akcie ako dopravné 

ihrisko, interaktívne prednášky, prekážková dráha, elektrické dopravné prostriedky, 

workshop, koncert Dúhalky. Posledný deň akcie bola JF MEGA-RAMP show Nočná 

cyklojazda mestom, ktorá štartovala pred budovou MsÚ. 

VI. ABY BOLI DETI V BEZPEČÍ AJ NA CESTÁCH  

Sú najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky. Okrem starších ľudí sú to práve 

deti, ktoré sú najrizikovejšou skupinou.  

 

Prázdniny sú obdobím, keď sa stane najviac detských úrazov. Pády na korčuliach, 

kolobežkách či bicykloch sa v tých lepších prípadoch končia zlomeninami a pár stehmi. 

Sú však aj oveľa tragickejšie následky. 

a)     Bezpečne na bicykli 

Dieťa do 15 rokov musí mať pri jazde na bicykli ochrannú prilbu vždy, bez ohľadu na 

to, či je v obci, alebo mimo nej. Prilba by mala byť upevnená tak, aby sedela na temene 

hlavy, vodorovne s úrovňou očí. Nesmie byť posunutá ani do čela, ani do tyla, aby 
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chránila hlavu čo najlepšie. Popri prilbe netreba zabúdať ani na chrániče nôh a rúk a tiež 

reflexné prvky. 

b)     Ako jazdiť na ceste pre cyklistov 

Okrem ochranných prvkov je dôležité vedieť, že na bicykli sa jazdí predovšetkým po 

cestičke pre cyklistov. Môžu ju použiť aj korčuliari, ale tak, aby neohrozili cyklistov. 

Kde takáto cesta nie je, jazdí sa pri pravom okraji vozovky a jednotlivo za sebou. Ak 

rodičia berú dieťa na výlet bicyklom, mali by ho mať pred sebou, na očiach, aby mohli 

jeho jazdu ovplyvniť prípadným upozornením. Pre malé deti je bezpečnejšie sídlisko, 

prípadne ihrisko, ale najmä miesta, kde sa nepohybujú autá. Samozrejmosťou je 

sprievod rodičov alebo starších súrodencov. „Apelujeme na rodičov, aby deti nepúšťali 

samé na cestu, hlavne nie na frekventované úseky. Rodičia, nenechávajte deti bez 

dozoru ani na ceste pred domom v obytnej zóne. V zápale hry si nemusia všimnúť 

prichádzajúce vozidlá. Dieťa pozoruje, opakuje a napodobňuje dospelých, najmä 

rodičov. Prvoradé je naučiť deti, že po chodníku sa chodí vpravo. Dôležité je naučiť deti 

základné pravidlá jazdy na bicykli, rozlišovať aspoň zopár dôležitých dopravných 

značiek“ 

c)       Osobitné ustanovenia o cyklistoch 

(1) Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Po cestičke pre 

cyklistov sa jazdí vpravo. Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa 

pri pravom okraji vozovky. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa 

jazdiť po pravej krajnici vozovky. 

(2) Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou; to neplatí pri jazde po cestičke pre 

cyklistov, kde smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú 

ostatných účastníkov cestnej premávky. Cyklista nesmie jazdiť bez držania riadidiel, 

držať sa iného vozidla, viesť počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera 

a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo ohrozovali iných účastníkov 

cestnej premávky. Pri jazde musí mať cyklista nohy na pedáloch. Za zníženej 

viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe 

viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. 

(3) Na jednomiestnom bicykli nie je dovolená jazda viacerým osobám. Ak je bicykel 

vybavený pomocným sedadlom na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy, 

smie osoba staršia ako 15 rokov viezť osobu mladšiu ako 10 rokov. 
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(4) Osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, 

poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby 

staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá, aby na ňu riadne dozerala, a ktorá 

zodpovedá za dodržiavanie povinností podľa tohto zákona touto osobou. 

(5) Pomaly idúce alebo stojace vozidlo môže cyklista idúci rovnakým smerom 

predchádzať aj po pravej strane vozovky alebo krajnici, pritom je povinný dbať na 

zvýšenú opatrnosť; to neplatí, ak vodič takého vozidla dáva znamenie o zmene smeru 

jazdy doprava. 

(6) Ak je zriadená cestička pre chodcov a cyklistov označená príslušnou dopravnou 

značkou, cyklista nesmie ohroziť chodca. Ak cestička pre chodcov a cyklistov má 

oddelené pruhy pre chodcov a cyklistov, sú chodci a cyklisti povinní použiť len pruh 

pre nich určený; to neplatí pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, pri 

vchádzaní na cestičku pre chodcov a cyklistov a vychádzaní z nej, pričom sa nesmú 

vzájomne ohroziť. 

(7) Cestičku pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na kolieskových 

korčuliach, lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani 

neohrozí cyklistov. 

(8) Pred vjazdom na priechod pre cyklistov sa cyklista musí presvedčiť, či tak môže 

urobiť bez nebezpečenstva. Cyklista môže prechádzať cez vozovku, len ak s ohľadom 

na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti ich vodičov k zmene 

smeru alebo rýchlosti jazdy. Na priechode pre cyklistov sa jazdí vpravo. 

(9) Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce chrániť si hlavu riadne 

upevnenou ochrannou prilbou. Ak je cyklistom osoba mladšia ako 15 rokov, táto 

povinnosť sa vzťahuje aj na jazdu v obci. 

 deti do 10 rokov nemôžu jazdiť na bicykli po ceste bez dozoru osoby staršej ako 

15 rokov, 

 na jednomiestnom bicykli nie je dovolené jazdiť dvom, 

 iba osoba staršia ako 15 rokov sme viezť na bicykli v schválenom type sedačky 

osobu mladšiu ako 10 rokov, 

 na bicykli sa jazdí pri pravom okraji cesty, 

 cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou, 

 pri jazde na bicykli musíš držať riadidlá a mať nohy na šľapadlách, 
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 pri jazde na bicykli sa nesmieš držať iného vozidla, viesť druhý bicykel alebo 

zvieratko, 

 na bicykli sa jazdí najmä po cestičke pre cyklistov, 

 pri odbočovaní vľavo dávaj znamenie o odbočovaní tým, že vystrieš ľavú ruku a 

kúsok sa tak vezieš, aby si to vodiči za tebou všimli, 

 keď sa bojíš prejsť na bicykli cez cestu alebo ide veľa áut, prejdi ako chodec – 

na prechode pre chodcov vedľa bicykla, 

 pri jazde na bicykli musíš stále sledovať cestnú premávku a byť veľmi opatrný, 

 nesmieš jazdiť na bicykli po chodníku, 

 je riskantné bicyklovať sa s walkmanom na ušiach, 

 cyklistická prilba ti môže zachrániť život, 

 svoj bicykel sa musíš starať, aby bol bezpečný a v dobrom stave 

 

 

Bicykel musí byť vybavený: 

1) dvoma od seba nezávislými účinnými brzdami. 

2) vpredu svetlometom bielej farby schváleného typu. 

3) vzadu červeným obrysovým svetlom, ktoré musí svietiť (trvalo alebo 

prerušovane) súčasne s predným svetlom a odrazkou červenej farby. 

4) zdrojom elektrického prúdu, napr. „dynamo“ (musí zaistiť svietenie svetiel 

aspoň 1,5 hod.). 

5) najmenej jednou oranžovou odrazkou na oboch stranách kolesa. 
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6) odrazovými sklami oranžovej farby na oboch stranách pedálov. 

7) jasne znejúcim zvončekom. 

8) zátkami alebo gumenými rukoväťami na zaslepenie voľných koncov rúrky 

kormidla. 

9) uzavretými maticami nábojov kolies. 

10) blatníkmi. 

d)       Cez cestu na ihrisko aj do školy 

Vidieť a byť videný 

Správne zvolené oblečenie hraje v bezpečnosti detí v cestnej premávke veľmi dôležitú 

úlohu. Človeka oblečeného v tmavých farbách vidí vodič v tme zo vzdialenosti cca 20 

metrov, reflexný materiál ale žiari až 200 metrov ďaleko. Pri malom dieťati je tento 

efekt ešte výraznejší. Neoceniteľnú službu poskytujú tiež blikačky, ktoré výrazne zvýšia 

bezpečnosť chodcov predovšetkým na neosvetlených úsekoch. Oblečenie a doplnky v 

jasných fluorescenčných farbách potom výrazne prispievajú k vyššej bezpečnosti cez 

deň, za dobrých svetelných podmienok. Predovšetkým školská taška alebo batoh by 

mali splňovať tie najprísnejšie požiadavky, mať reflexné odrazové plochy, lemovanie 

po obvode batohu a na popruhoch. Ešte lepšie ochráni dieťa vesta v jasných farbách a s 

reflexnými prvkami. Používajú ich napríklad policajti, aj u nás už deti bežne nosia na 

prechádzkach v materských školách. Tieto vesty by vždy mali používať aj ich učiteľky, 

ukladá im to zákon o cestnej premávke.  

Ako môžete zvýšiť pasívnu ochranu svojho dieťaťa? 

 využívajte drobné fluorescenčné a reflexné doplnky. Môžu to byť nášivky, 

nažehlovacie obrázky, fólie, prívesky, pásky. Vyberte také, ktoré sa páčia vášmu 

dieťaťu a bude ich ochotné nosiť 

 najvhodnejšie umiestnenie reflexných prvkov je na konci rukávov, pri kolenách 

a v úrovni pásu 

 kombináciou reflexných a fluorescenčných doplnkov dosiahnete dobrej 

viditeľnosti za všetkých svetelných podmienok a zo všetkých uhlov 

Bezpečné chovanie v premávke 

Pre bezpečný pohyb po uliciach je zodpovedajúce chovanie ešte dôležitejšie ako vhodné 

oblečenie. Dieťa v tomto smere môže najviac ovplyvniť rodina, práve rodičia 
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zodpovedajú za deti na uliciach. Škola a ďalšie výchovné inštitúcie vplyv rodiny iba 

doplňujú. 

Čo má dieťa vedieť 

predškolák: Na odpovedajúcej úrovni má rozvinuté vlastnosti ako pozornosť, pamäť, 

opatrnosť, poslušnosť. Dokáže tiež vnímať nebezpečenstvo. Pred nástupom do školy je 

nutné uistiť sa že dieťa  zvláda pohyb po uliciach. Vhodné je dieťa do školy sprevádzať 

minimálne niekoľko prvých dní, aby sa rodičia uistili že sa dieťa pohybuje bezpečne. 

1. trieda: Dieťa zvládne bezpečne cestu do školy, chôdzu po chodníku a prechádzanie 

na bezpečných úsekov, rozozná nebezpečné miesta. Vie tiež ako sa chovať v hromadnej 

doprave, rozumie svetelnej signalizácii na semaforoch pre chodcov. 

2. trieda: Dieťa zvládne chôdzu na kraji cesty, prejde železničný prejazd, pozná 

nebezpečenstvo, ktoré hrozí za zníženej viditeľnosti a zásady slušného a ohľaduplného 

chovania sa v hromadnej doprave aj v bežnej premávke. Rozoznáva druhy hromadnej 

dopravy a chápe význam bezpečnostných pásov a  autosedačiek v aute. V tomto veku 

tiež získava základné zručnosti na bicykli a zvyká si na nosenie prilby. 

3.trieda: Dieťa pozná miesta kam je chodcom vstup zakázaný, rozumie svetelnej 

signalizácii na semaforoch a pokynom policajtov. Pozná tiež pravidlá bezpečnej jazdy 

na in-line korčuliach, skateboardu alebo na kolobežke. Pozná vozidlá zo zvláštnymi 

výstražnými znameniami (hasiči, záchranná služba, polícia) a vie ako na ne reagovať. 

Vie tiež, ako privolať pomoc pri dopravnej nehode a ako ošetriť drobné poranenia. 

4. a 5. trieda: Dieťa si predovšetkým upevňuje zásady správneho chovania chodca aj 

cyklistu. Pozná pravidlá cestnej premávky pre cyklistov (vychádzanie jazda pri pravej 

krajnici, zastavenie, vyhýbanie sa, predbiehanie, odbočovanie, jazda cez križovatku, 

atď.). Z malých chodcov a cyklistov sa časom stanú vodiči a napríklad aj toľko obávaný 

motorkári. Správna výchova vo veku keď deti preberajú dôležité návyky sa v 

budúcnosti mnohonásobne vráti. Popri vysvetľovaniu a nácviku chovania sa v reálnych 

situáciach dieťa najviac ovplyvníte svojím pozitívnym príkladom – a to pri 

každodennom pohybe na uliciach. 

e)    Zdravotné výhody cyklistiky  

Pomáha pri chudnutí: Bicyklovanie je najlepšie kardio cvičenie a dobré pre rozvoj 

vytrvalosti. Zvyšuje srdcovú frekvenciu a efektívne pôsobí na väčšiu skupinu svalov, 
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ako sú kvadricepsy, hamstringy, glutes, čo môže pomôcť pri chudnutí. Bicyklovanie na 

naklonenom povrchu sa zameriava na brušné svaly a môže tiež pomôcť pri strate 

brušného tuku. 

Dobré pre zdravie srdca: Pravidelné bicyklovanie zlepšuje činnosť srdca, pľúc a tiež 

vyhladzuje obehový proces, čím znižuje riziko kardiovaskulárnych ochorení. 

Bicyklovanie posilňuje srdcové svaly, znižuje pokojový pulz a znižuje hladinu tukov v 

krvi. 

Zlepšuje držanie tela: Cyklistika pomáha zlepšiť držanie tela, pretože cyklista musí 

stabilizovať svoje telo, aby bicykel udržal vo vzpriamenej polohe. Funguje tiež na 

rovnováhe a koordinácii, ktorá má tendenciu s vekom klesať. 

Znižuje stres: Bicyklovanie je účinné pri znižovaní hladiny kortizolu v tele. Preto 

možno túto aktivitu označiť za skvelý odbúravač stresu. Okrem toho jazda na bicykli 

podporuje zvýšenie serotonínu, ktorý môže zlepšiť spánok. 

Menej znečistenia ovzdušia: Čisté ovzdušie je životne dôležité pre dobré zdravie, 

môžete jednoducho prispieť k zelenému prostrediu tým, že sa namiesto motorky alebo 

auta dostanete na bicykli do práce alebo do miestneho obchodu s potravinami. 

VII. CYKLISTIKA AKO NÁSTROJ NA ZNÍŽENIE ZNEČISTENIA OVZDUŠIA 
A ZLEPŠENIA KVALITY OVZDUŠIA  

V mestách sa doprava významne podieľa na znečistení ovzdušia. Motorové vozidlá 

znečisťujú ovzdušie hlavne oxidmi dusíka a jemnými prachovými časticami. V horúcich 

dňoch je doprava navyše príčinou vzniku vysokých koncentrácií prízemného ozónu. 

Bežné vozidlo so zapnutým motorom dokáže počas státia vypustiť veľké množstvo 

znečisťujúcich látok ako počas pohybu. Medzi vodičmi vozidiel s funkciou štart-stop 

navyše vládne mylná predstava, že častým vypínaním a zapínaním motora sa míňa viac 

paliva. Vypnutím motora počas státia šetríte životné prostredie, komunálne ovzdušie a 

aj svoju peňaženku, keďže ide o priestupok. 

Ako sa vyhnúť znečisteniu ovzdušia cestou do školy 

 Žiaci a študenti okrem aktuálneho rizika nákazy koronavírusom čelia aj „staronovej“ 

hrozbe v podobe zhoršenej kvality ovzdušia. Deti sú obzvlášť citlivou skupinou, čo sa 

negatívnych zdravotných vplyvov znečisťujúcich látok v ovzduší týka, spoločne so 
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seniormi, tehotnými ženami a chronicky chorými ľuďmi. Cestou do školy môžu byť deti 

vystavené vysokým koncentráciám oxidov dusíka (NOX) a prachových častíc (PM10, 

PM2,5), ktoré pochádzajú z dopravy.  

Vozíte deti pred školu autom?  

Je skoré ráno, prípadne čerstvé popoludnie a vy vykladáte/čakáte na svoje dieťa v aute 

pred školou, častokrát na voľnobehu, čím do ovzdušia nevedomky vypúšťate rovnaké 

množstvo emisií ako počas pohybu vozidla. Ak to nie ste zrovna vy, sú to rodičia 

spolužiakov. Je preto dôležité byť informovaný a apelovať na komunitu. Zvýšené riziko 

zhoršeného ovzdušia je práve pri školách, kde sa v čase špičky koncentruje veľa áut a 

tým pádom aj viacej škodlivých emisií. Školské budovy a areáli sú v blízkosti 

frekventovaných ciest či parkovísk, čiže ovzdušie v takto lokalizovaných školách je už 

znečistené. 

Bezpečné cesty do školy sú dlhodobým projektom ktorého úspech závisí od spolupráce 

školy, mestských častí i mestských organizácií, ktoré sú správcami komunikácií. 

Iniciatívy vodiť deti do školy pešo pomaly vznikajú aj na Slovensku. Ak by sme sa 

opýtali detí ako by chceli cestovať do školy, máloktoré by odpovedalo, že by chcelo, 

aby ho priviezli rodičia. Môcť dochádzať do školy na bicykli alebo hoci aj pešo dáva 

deťom pocit samostatnosti a slobody, ale aj zodpovednosti za seba a svoje životné 

prostredie. Že sa to dá aj v našich podmienkach, sa presviedčajú organizátori kampane 

„Do školy na bicykli“ už niekoľko rokov. 

Znečistené ovzdušie a zdravie detí  

Jedným z dôvodov, prečo sú deti obzvlášť citlivé na účinky znečisteného ovzdušia je 

fakt, že dýchajú rýchlejšie ako dospelí a absorbujú tak viac znečisťujúcich látok do 

svojich tiel, ktoré sa ešte len vyvíjajú rovnako ako ich dýchací a imunitný systém. Deti 

majú dýchaciu zónu bližšie k zemi, kde niektoré znečisťujúce látky dosahujú 

maximálne koncentrácie. Ultra jemné prachové častice (PM0,1 a menšie) sa dokonca 

môžu dostať priamo do krvného obehu a do orgánov, kde sa usadia. Dlhodobé 

dráždenie dýchacieho systému vedie k zvýšenej produkcii hlienu, ktorý súčasne 

dýchacie cesty zužuje a tým obmedzuje dýchanie. Dýchacie cesty detí sú oveľa užšie 

ako u dospelých. V prípade laryngitídy sa výrazne zúžia a tým majú zásadný vplyv na 

samotné dýchanie.  
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Vystavenie znečisteniu ovzdušia súvisiacim s dopravou je spojené s rôznymi 

krátkodobými a dlhodobými účinkami na zdravie vrátane astmy, zníženej funkcie pľúc, 

zhoršeného vývoja pľúc u detí a kardiovaskulárnych chorôb u dospelých. Vystavovanie 

detí znečisteniu ovzdušia súvisiaceho s dopravou je stále väčším problémom, pretože 

mnoho škôl sa nachádza v blízkosti frekventovaných vozoviek alebo parkovísk. Čím 

ďalej od školy zaparkujete svoje auto, tým viac urobíte pre čistejší vzduch v areáli 

školy. Znížime tak vystavenie detí škodlivým látkam z ovzdušia. 

Ako môže škola pomôcť v oblasti dopravy a čistoty ovzdušia:  

 Škola ponúka možnosti pre tých, ktorí prídu pešo alebo na bicykloch bezpečný 

vstup do areálu a stojany či prístrešky na bicykle  

 Mnohé školy sa nachádzajú na živých, dopravou zaťažených uliciach. Pre tieto 

školy je veľmi vhodné vysadiť v bezprostrednom okolí „zelené filtre“ – stromy a 

kríky, ktoré budú vytvárať kyslík a filtrovať nečistoty z dopravy a zároveň aj 

znižovať hlučnosť 

 Každá škola a jej okolie by mohli byť bezbariérové  

 Škola by, samozrejme, mala byť nefajčiarska  

 Je vhodné dbať na úspory energie v škole – čím viac energie sa minie, tým viac 

sa jej musí vyrobiť a ak pochádza z tepelných elektrární, prispieva k znečisteniu 

ovzdušia 

 Aj minimalizácia, recyklácia a separovanie odpadov pomáhajú zlepšiť kvalitu 

ovzdušia, pretože znižujú záťaž spaľovní 

 Robme osvetu medzi miestnym obyvateľstvom – propagujme cyklistiku a 

chôdzu, informujme o správnom spôsobe kúrenia a o dôsledkoch nesprávneho 

spôsobu. Nájdime tému v oblasti dopravy a ovzdušia, ktorá ľudí zaujíma 

a venujme sa jej 

 Komunikujme so zástupcami obce o problémoch, ktoré sa nás dotýkajú 

(napríklad bezpečná cesta do školy) a hľadajme spoločne riešenia 

VIII. DOBRODRUŽSTVO MAPOVANIA 

Pri téme doprava a ovzdušie je mapa obzvlášť dobrým pomocníkom. Zapojme do 

mapovania súčasného stavu žiakov a ak to je možné, aj rodičov. Ak nemáme mapu z 

katastra či podrobnú mapu obce, ako podklad nám poslúži aj mapa z Google Maps. 

Mapovať môžeme dopravnú situáciu aj znečistenie ovzdušia. 
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Doprava v škole 

Venujme sa škole a jej okoliu, zistime, ako vnímajú priestor okolo nás školskí chodci a 

cyklisti. Mapovať môžeme: 

• fyzické bariéry v škole, v areáli školy i v okolí školy (objekty, ktoré prekážajú v 

bezpečnom pohybe chodcom a cyklistom) 

• autá parkujúce na chodníku, ktoré prekážajú vo voľnom pohybe 

• miesta najčastejších nehôd 

• trasy používané cyklistami či pešími 

• reklamu na chodníkoch (voľne stojace pútače a pod.), ktorá často bráni voľnému 

pohybu 

Vysvetlime žiakom, čo je naším cieľom, rozdajme im mapy a dohodnime si s nimi, čo 

budeme mapovať, na akom území a akým spôsobom to do máp zaznačíme. Silnejšie 

zapojenie žiakov dosiahneme, ak sa budú podieľať aj na tvorbe legendy - piktogramov 

(symbolov) označujúcich rôzne typy bariér. 

Samozrejme, aj pri tom sa možno inšpirovať už existujúcimi symbolmi. 

Pri mapovaní môžeme spolupracovať aj so skupinami, pre ktoré je prekonávanie 

prekážok a bariér náročné – s mamičkami či otcami s malými deťmi; so staršími ľuďmi, 

s ľuďmi na vozíku, s barlami, prípadne so sťaženým pohybom či so zdravotným 

postihnutím. Slabozrakí alebo nevidiaci ľudia, ale aj ľudia so sluchovým postihnutím 

majú iné nároky na pohyb v priestore. 

Zmapovanie a vytvorenie mapy nebezpečných miest z hľadiska dopravy je prvým 

krokom na ceste k zlepšeniu situácie. Túto mapu využijeme aj pri vytváraní plánov 

mobility. 

 

 

Školská mapa 

Vyvesme k vchodu školy mapu najbližšieho okolia a požiadajme učiteľky/učiteľov z 

každej triedy, aby postupne spolu so žiakmi označili farebnými špendlíkmi konkrétne 

miesta. Červené špendlíky budú znamenať bariéry a z hľadiska dopravy (aj pešieho 
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pohybu) nebezpečné miesta. Zelené špendlíky môžu znamenať príjemné miesta či 

bezpečné trasy pohybu. Ak je mapa dostatočne veľká, každá trieda môže dostať po 10 

špendlíkov z každej farby a označiť nimi po diskusii konkrétne lokality. Nahromadenie 

špendlíkov dá jasný signál, ktoré miesta sú bezpečné a ktoré nebezpečné. Mapu 

môžeme v pravidelných intervaloch dopĺňať a meniť, keď sa bude situácia vyvíjať, ale 

nezabudnime si ju odfotiť. Je dobré, ak bude mapa súčasťou vstupných priestorov, aby 

sa na ňu mohli pozrieť aj rodičia. Výsledky je vhodné prezentovať zástupcom dopravnej 

polície 

Plány mobility pre malých a veľkých 

Príprava plánu mobility je komplexná aktivita, do ktorej sa zapojí celá škola. Obsahuje 

zmapovanie prostredia (cesta do školy), vytipovanie najproblémovejších miest a 

identifikovanie riešení, ktoré by túto situáciu zlepšili. Plánovanie sa uskutočňuje vo 

všetkých triedach a žiaci doň zapájajú aj rodičov. Po vytvorení návrhu riešení žiaci 

predstavujú svoje výstupy dopravným inžinierom, predstaviteľom samosprávy a polícii. 

Spolu so školou sa usilujú presadiť riešenia pre bezpečnú cestu do školy. Príprava 

takého plánu je náročná vec, trvať môže aj niekoľko mesiacov. Škole a rodičom však 

prinesie bezpečnú cestu pre žiakov, menej ohrozenia a možnosť zdravšieho pohybu (ak 

budú chodiť žiaci pešo či na bicykli). Samospráva lepšie porozumie problémom školy a 

experti i policajti začnú vnímať peší pohyb detí ako dôležitý. 
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