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Manažment mobility
na MsÚ v Žiline
Mgr. Ľuboš Slebodník
vedúci oddelenia mobility
MsU Žilina

Vývoj
Projektový manažér
Projekty zamerané na cyklodopravu, neskôr na mobilitu – cyklokoordinátor???
Potreba samostatnej agendy
4/2015 – vznik oddelenia mobility – odbor dopravy MsU – 1 človek
-- od 12/2017 – 1½ človek
Vlastný rozpočet – propagácia + konkrétne akcie
Logo mobility
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Pracovná náplň
Oddelenie mobility + cyklokoordinátor
je kontaktnou osobou za mestskú mobilitu v meste,
zodpovedá za rozvoj trvalo udržateľnej dopravy (mobility) v meste,
pripravuje a organizuje kampane zamerané na zvýšenie povedomia a podporu využívania trvalo udržateľných spôsobov dopravy,
pripravuje podporné opatrenia pre jednotlivé cieľové skupiny obyvateľstva (mladež, cyklisti, chodci, seniori ...),
pripravuje, organizuje a koordinuje rôzne projekty v rámci manažmentu mobility ako alternatívu k IAD,
propaguje plány mobility pre školy, firmy a inštitúcie a podieľa sa na ich spracovaní
podieľa sa a spolupracuje na organizovaní aktivít na podporu mobility v mestách na Slovensku,
podieľa sa na tvorbe strategických dokumentov zameraných na dopravu a jej druhy v rámci mesta ako aj regiónu a podieľa sa na
príprave dokumentov na národnej úrovni
podieľa sa na dopravnom plánovaní a realizácií dopravných opatrení v meste,
riadi rozvoj cyklodopravy v meste, pripravuje podklady pre začatie spracovania PD na cyklotrasy, koordinuje prípravu a realizáciu
prác
zúčastňuje sa na konferenciách, workshopoch a seminároch zameraných na mobilitu a cyklodopravu, prezentuje výsledky prác a
vízie navonok
vyhľadáva zdroje financovania opatrení zameraných na trvalo udržateľnú mobilitu,
implementuje projekty zamerané na TUM a dopravné opatrenia,
vedie pravidelné stretnutia pracovnej skupiny pre mobilitu,
organizuje prieskumy dopravného správania sa obyvateľov,
intenzívne spolupracuje s miestnymi autoritami (napr. ŽSK, ŽU, VÚD, DPMŽ, SAD, OZ a iné).
zabezpečuje správu nových infraštruktúrnych prvkov, koordinuje údržbu a servis

Aktivity
Cykloinfraštruktúra
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Aktivity
Cykloinfraštruktúra
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Aktivity
Pešia doprava
Koncepcia výstavby a rekonštrukcie pešej a
cyklistickej infraštruktúry v meste Žilina
Regulácia vstupov do pešej zony (systém + VZN)
Nízkoemisné zóny ???
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Aktivity

Parkovací dom

Statická doprava
Priprava parkovacej politiky
Regulácia parkovania na
sídliskách
Preferencia nizkoemisných
vozidiel
Parkovacie domy

Aktivity
Elektromobilita
Koncepcia rozvoja e-mobility v meste Žilina
Vybudovanie nabíjacej stanice pred MsU - SSE
Budovanie e-nabíjacích staníc v meste - ZSE
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Mobilita – zrealizované opatrenia
MHD
• Kompletne nový vozidlový park
(diesel, trolley, hybrid, electro)
• Dynamická preferencia vozidiel
na križovatkách
• Modernizácia zastávok MHD
• Informačný systém

Aktivity
Inštitucionálna spolupráca
CIVINET/CIVITAS
Komisie – lokálne, národné
Citychangers – Partnerství pro mestskou
mobilitu
Semináre, workshopy, konferencie – účasť
ale aj priama organizácia
Partnerské mítingy
Smart cities club
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Aktivity
Strategické dokumenty
Generel dopravy a PUMM - 2016
Generel cyklistickej dopravy - 2015
Akčný plán mobility 2015
Akčný plán nízko-uhlíkovej mobility - 2018
Koncepcia rozvoja e-mobility - 2018
Koncepcia výstavby pešej a cyklistickej infraštruktury - 2016
Koncepcia riešenia problémov statickej dopravy na sídliskách - 2016

Aktivity
Kampane 2015
DPNB 2015
Na bicykli za vzdelaním
Presadni na MHD – súťaž
Štramanda a Modrofúz
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Aktivity

Kampane 2016
DPNB 2016
Buď mobilný aj bez auta
E-mobility day 2016
Cykloexkurzie
Cykloškola
Uzávierka ulice
Školská nástenka

Aktivity
Uzávierka ulice
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Aktivity
Kampaň 2017
DPNB 2017
Mobility day 2017
Cykloraňajky

Aktivity
Kampaň 2018
DPNB 2018
Deň zdravého ovzdušia
Porovnávacia foto
Občerstvenie s MHD
Dni energie na Slovensku
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Aktivity
Kampan 2019

Aktivity
Charita
Kolo pro Afriku
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Aktivity
Výchova mobility na ZŠ

Aktivity
Projekty
Štandardné eurofondy – technická a odborná podpora
Medzinárodne projekty (program Interreg, Horizon 2020)
SOLEZ – nizkouhlíkové opatrenia (akčný plán, študia nasadzovania e-busov, monitoring
dopravy)
AirTritia – ochrana ovzdušia (monitoring + akčný plán)
Central Meetbike – rozsiahla podpora cyklodopravy + cykloinfraštruktura

Lokálne projekty (Nadácie Kia Motors Slovakia, ŽSK, MVSR, MDSR)
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Smart cities

Smart cities
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Úspechy
Všetko doposiaľ zrealizované
Evidentná budúcnosť agendy - potreba posilniť pozíciu oddelenia
Ocenenia:
ETM2014 – Efektívne trvalé opatrenie
ETM 2015 – Aktívna samospráva
ETM 2018 – Aktívna samospráva

Ďakujem za pozornosť!

Mgr. Ľuboš Slebodník
Lubos.slebodnik@zilina.sk
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