
PEŠIBUS ☺Ivan Putiška
Nováky



PEŠIBUS ☺
Je to 

� ekologický,

� bezpečný,

� rýchly, 

� nenáročný

� a lacný spôsob dopravy.

� V PEŠIBUSE ☺ každé ráno 
pešo odprevadí do školy 
skupinu detí jeden dospelý –
vodič PEŠIBUSU ☺ /rodič 
niektorého z detí/.

� Občas deti odprevadí aj viac 
dospelých – zvyčajne rodičia.



ČO BOLO TREBA UROBIŤ, ABY PEŠIBUS 
☺ FUNGOVAL?

� Stačilo naozaj veľmi 
málo:

� Nápad
� Zverejniť nápad na 

sociálnej sieti
� Byť vodičom 

PEŠIBUSU ☺

� Rozvinúť nápad...o 
tom neskôr.



Základná škola v Novákoch, 5.septembra 2018

� Do školy ŠKOLSKÝM PEŠIBUSOM!
Rodičia, v tomto školskom roku máme pre Vás a hlavne pre Vaše deti roč. 1.-4. novinku: ŠKOLSKÝ 
PEŠIBUS.
Jeho trasu máte na priloženej fotke. Trasa pešibusu:
Štart: Krátka ulica - 7.10 hod.
1. zastávka: Jednota - 7.15 hod.
2. zastávka: Budova školy 5.-9. - 7.20 hod.
3. zastávka: Pri Slovenskej reštaurácii: 7.25 hod.
Vodič a dozor "ŠKOLSKÉHO PEŠIBUSU" p. Ivan Putiška.
Výhody PEŠIBUSU: Chránime životné prostredie, zlepšíme si fyzičku a zdravie a každé ráno sa 
budeme rozprávať...napr. o ochrane prírody, o triedení odpadu, o športe, o škole a o iných témach, ktoré 
naši malí "cestujúci" vymyslia.
Osobitné upozornenia:
1. Pešibus môže trošku meškať.
2.Všetci cestujúci majú počas jazdy zakázané používať mobilné telefóny! (vyskúšajte, pýtajte sa vodiča, 
skúste)



� Všetkých 6 cestujúcich, ktorí nastúpili na ul. Krátkej a pri 
Jednote je už v škole. (6. septembra 2018)



� Postupne záujem detí aj rodičov o PEŠIBUS ☺
rástol a „cestujúcich“ pribúdalo.



� Po prvom týždni bolo 
potrebné vyriešiť rýchly 
a bezpečný prenos 
informácií a vzájomnú 
komunikáciu rodičov a 
mňa - vodiča 
PEŠIBUSU ☺

� Ako najvhodnejší spôsob 
som zvolil skupinu v 
aplikácií Messenger, v 
ktorej je rodič každého 
dieťaťa, ktoré chodí 
PEŠIBUSOM ☺



� A v tejto skupine PEŠIBUS ☺ to ráno vyzerá takto: 



� Spätná väzba od rodičov a 
detí je veľmi pozitívna. 
Behom pár dní všetci 
pochopili jeho výhody...



VÝHODY PEŠIBUSU ☺

� Deti sa hlavne ráno veľa rozprávajú.
Ranné vyrozprávanie sa je pre nich
najväčší bonus a radosť.

� Veľký prínos pre zdravie detí. Mnohé
bývajú oveľa menej choré.

� Deti zosilneli, sú samostatnejšie.
Niektoré počas prvých týždňov nevládali
odniesť svoju školskú tašku na pleciach.
Teraz s nimi bežia...

� Bezpečné odvedenie detí do školy.

� Rodičia nemusia budiť, obliekať a chystať
mladších súrodencov - bábätká.

� Rozvinula sa aj komunita medzi rodičmi.
Lepšie sme sa navzájom spoznali, stali sa
z nás priatelia, veríme si, veď si vzájomne
v PEŠIBUSE ☺ odprevádzame do školy
svoje deti. Päť mesiacov som bol vodičom
PEŠIBUSU ☺ sám. Od februára sa
rodičia už striedajú. Všetko si dohodneme
cez skupinu PEŠIBUS ☺.

� Vodičom PEŠIBUSU ☺ býva aj rodič,
ktorého dieťa napr. pre chorobu v daný
deň nejde PEŠIBUSOM ☺



ĎALŠIE VÝHODY PEŠIBUSU ☺:

� Pre rodičov:

� Netreba štartovať autá. Rodine 
odpadli pre auto škodlivé ranné 
štarty a krátke jazdy, pri 
ktorých sa nezahreje motor.

� Rodina šetrí peniaze za palivo 
a za prevádzku auta.

� Rodičia nemusia ráno čakať v 
zápchach – majú viac času na 
seba, môžu ísť napr. rovno do 
práce. Alebo zostanú doma s 
mladšími deťmi. 

� Rodič presne vie ako, kedy a či 
vôbec prišlo dieťa do školy.



� Ďalšie výhody PEŠIBUSU ☺

� Je prínosom pre ekológiu. Každé jedno dieťa, ktoré ide ráno PEŠIBUSOM ☺ znamená 
jedno nenaštartované auto. Denný priemer cca 15 detí v PEŠIBUSE ☺ = 15 
nenaštartovaných áut denne.

� Je prínosom pre dopravu. Na úzkych cestách v našom malom meste Nováky, ktoré vedú 
k našej základnej škole, ale hlavne na malom parkovisku pri našej základnej škole je 
tých 15 nenaštartovaných áut naozaj cítiť.

� PEŠIBUS ☺ sa nikdy neponáhľa, vždy ide presne, má na všetko čas a nikdy nečaká v 
dopravnej zápche. NAOPAK!!! Autá čakajú, kým prejde PEŠIBUS ☺



AKÁ JE FINANČNÁ A ČASOVÁ NÁROČNOSŤ

PEŠIBUSU ☺ ?

� Finančná náročnosť –
žiadna – 0,00 Eur. Ja 
ako vodič, ale aj 
ostatní rodičia, ktorí 
sa striedajú to robíme 
zadarmo ako 
dobrovoľníci.

� Časová náročnosť   –
cesta PEŠIBUSOM ☺
do školy (necelé dva 
kilometre) trvá do 30 
minút.

� Navyše sme nápad 
vylepšili...



Spravil som deťom Preukazy na školský PEŠIBUS ☺ kde si 
zapisujú „počet jázd PEŠIBUSOM ☺“. „Počet jázd“ im evidujem 
☺



� Ozvali sa nám sponzori, ktorí deťom darovali napr. 
reflexné prvky, perá, ceruzky, bavlnené ekotašky, atď...



PEŠIBUS ☺ SI VŠIMLI AJ V MÉDIÁCH...TV 
JOJ, MARKÍZA, RTVS, RÁDIO REGINA, NOVÝ

ČAS



NÁPADY DO BUDÚCNOSTI?

� Čo tak rozšíriť PEŠIBUS ☺ do viacerých obcí, malých, či väčších miest?

� Čo tak symbolicky odmeniť, prípadne zamestnať vodičov PEŠIBUSU ☺?

� Využiť dlhodobo nezamestnaných, dôchodcov, pedagogických asistentov?



PEŠIBUS ☺ „jazdí“ v Novákoch každé ráno od 6. 
septembra 2018. Za 9 mesiacov nevynechal ani jeden deň. 
„Jazdí“ v každom počasí. Cestujúci sú vždy v škole načas...



ĎAKUJEM ZA VAŠU POZORNOSŤ

PEŠIBUS ☺


