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Dôvod?

 Sú v súčasnosti mestá, obce alebo samosprávne

kraje odmeňované za podporu cyklistiky?

 Nie.

 Pôvodná myšlienka:  Architektonické štúdium Átrium, 

portál územnéplany.sk, Cyklistická únia mesta 

Košice, Asociácia Zdravých miest Slovenska v roku 

2003



Aké oblasti ?

 trvalé opatrenia v prospech udržateľnej mobility –

rozvoj pešej, kolieskovej a cyklistickej dopravy, 

MHD a iné (napr. redukcia IAD, zdieľanie jedného 

osobného auta viacerými – napr. na dochádzku do 

práce apod.) v meste a obci SR označená ako 

Zlatá žila. 

 Cena má formu sochárskeho, resp. dizajnérskeho 

diela, ktoré je aktualizované v podobe originálu.



Hodnotiace kritériá na posúdenie Diela

 Presvedčivosť a preukázateľnosť prínosov:

 zníženie prepravnej potreby a prepravných 
vzdialeností obyvateľov

 priaznivý vývoj v deľbe prepravnej práce a jej 
stimulácia v prospech nemotorovej dopravy

 zníženie priestorových nárokov dopravy –

 zvýhodnenie hromadnej a nemotorovej dopravy 
pred IAD (individuálna automobilová doprava)

 2. Originalita



 Efektivita, t.j. pomer prínosov k jeho finančnej 
náročnosti

 4. Humanizácia a vplyv na kvalitu obytného 
prostredia

 zníženie ekologickej záťaže z dopravy (emisie, hluk, 
vibrácie…)

 zvýšenie bezpečnosti a „prívetivosti“ dopravy 
v prospech jej zraniteľnejších účastníkov – chodci, 
kolieskári, cyklisti, ZŤP…

 5. Množstvo dotknutých obyvateľov a plošný dopad 
riešenia.



Podávanie návrhov

 O Cenu sa môže uchádzať samospráva a autor Diela (kolektív 
autorov).Predkladateľom návrhu môže byť samospráva, osoba (autor) 
alebo inštitúcia. Návrh obsahuje:A. označenie samosprávy, autora 
(spoluautorov) a predkladateľa návrhu

 B. názov a lokalizáciu Diela

 C. dátum uskutočnenia Diela

 D. opis a charakteristiku Diela s dôrazom na hodnotiace kritériá podľa čl. 
IV (max. 1× A4)

 E. základnú grafickú dokumentáciu (situácia, projekt, podrobné riešenie –
max.5 x A4) a fotografie Diela (max. 5 ks)

 F. súhlas autora s podaním návrhu, ak návrh nepodá sám autor

 Súhlas autora sa považuje aj za súhlas so zverejnením a vystavením Diela, 
ako aj s jeho využitím na zovšeobecnené odporúčania pre dopravnú 
politiku.Návrh musí byť spracovaný a doručený v elektronickej forme (PDF 
a Word).



 Informácie nájdete na :

 http://www.uzemneplany.sk/statut-ceny-zlata-zila



Súťaž „Pedál roka“

 Cena pre organizáciu formálnu aj neformálnu,

 za významné aktivity pri rozvoji cyklistickej 

dopravy v Slovenskej republike.

Uzávierka november 2010



Cena „Defekt roka“

 Defekt roka.

 Mestu, obci, VÚC, ktoré neurobilo nič pre rozvoj 

cyklistickej dopravy, prípadne kladie prekážky pri 

jej rozvoji.



 Dúfame, že sa zapoja mestá, obce VÚC ako aj iné 

nezávislé inštitúcie (občiansky aktivisti a i.)

 Návrhy na nominácie

 Výsledok – ocenenie pre samosprávy, ktoré konajú 

v prospech cyklodopravy, resp. kritika pre nečinné 

samosprávy



Ďakujem za pozornosť


