
Cyclurban
Primaciálny palác - Justiho sieň

Primaciálne námestie 1, Bratislava
19. februára 2019

Program workshopu

8:45 - 9:00 Registrácia
9:00 - 9:20 Príhovor organizátorov

 - Daniel Duriš, Cyklokoalícia
 - Robert Brückmann, ideas into energy
 - Peter Klučka, Ministerstvo dopravy a výstavby

9:20 - 9:30 Pracovné otvorenie Zora Pauliniová, facilitátorka
9:30 - 10:30  Strategická analýza: Situácia Cyklodopravy na Slovensku

 - Analýza stratégií a politík týkajúcich sa cyklodopravy na národnej úrovni
 Boris Valach, ideas into energy
 - Analýza výstupov auditu cyklodopravy pre mesto Bratislava

 Lenka Rozsívalová, Cyklokoalícia
 - Odporúčania týkajúce sa cyklodopravy na národnej úrovni

 Lenka Rozsívalová, Boris Valach
 - Otázky

10:30 - 10:45 Prestávka
10.45 - 12.30 Prednáškový blok: Konštruktívne riešenia pre cyklodopravu

 - Rozvoj cykloinfraštruktúry vo Varšave 
 Tamás Dombi, Úrad mestských ciest,  Varšava
 - Nástroje infraštruktúry 

 Peter Netri, Magistrát hlavného mesta SR
 - PR - nástroje pre stratégiu cyklodopravy

 Michal Šindelář,  Nadace Partnerství, Brno
12:30 - 13:40 Obed

 - Beer Palace, Gorkého 5
13:40 - 15:40 Pracovné zadania v skupinách

 - Skupina č.1 Dopravné upokojovanie 
 Peter Rozsár, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 - Skupina č. 2 Riešenie pro-cyklistickej križovatky 

 Tamás Dombi, Úrad mestských ciest,  Varšava
 - Skupina č. 3 Pro-cyklistické riešenie okolia školy 

 Jozef Schwarz, Dan Kollár, Cyklokoalícia
 - Skupina č. 4 cyklo-infraštruktúra spájajúca obce 

 Mário Schwab, Mestská časť Bratislava-Vajnory
 - Skupina č. 5 Zariadenia na parkovanie bicyklov

 Radek Rangelov, Bimission
15:40 - 16:00 Prestávka
16:00 - 17:00 Prezentácia výstupov zadaní
  Záver workshopu
od 18:00 Neformálna večera



Tamás Dombi 
Úrad mestských ciest, Varšava

Tamás je zástupcom riaditeľa na 
Varšavskom úrade mestských ciest. 
Vyštudoval ekonómiu a post-
graduálne sa venoval manage-
mentu hromadnej dopravy  

a navrhovaniu verejných priestorov. Taktiež absolvo-
val kurz v Copenhagenize Design Company.  
V minulosti pracoval pre tím Varšavského cyklokoor-
dinátora. Koordinoval množstvo cykloprojektov 
financovaných z fondov EU. Je členom Cyclurban 
tímu za Poľsko.

Peter Netri
Magistrát hlavného mesta SR

Projektový manažér, bývalý člen 
Komisie dopravy a informačných 
systémov hlavného mesta a bývalý 
prezident Cyklokoalície.  
Je spoluautorom Plánu Bratislava - 

návod pre lepšie mesto. Aktuálne pracuje pre hlavné 
mesto, kde sa venuje udržateľnej doprave.

Zora Pauliniová 
facilitátorka

Svoju profesiu architektky 
a trénerky využíva tak pri pláno-
vaní verejných priestorov, ako aj 
v témach, ktoré sa týkajú oživenia a 
revitalizácie miest, kultúry, ochrany 

historického dedičstva, prípravy strategických plán-
ov, verejných politík či plánov mobility. Je autorkou 
a spoluautorkou viacerých publikácií: Bratislava/
nahlas, Ako zachrániť Zem, Občianska participácia, 
Čítanka pre neziskové organizácie a iné. Má medz-
inárodnú trénerskú a konzultačnú skúsenosť.

Lenka Rozsívalová
Cyklokoalícia

Vyštudovala architektúru a urban-
izmus na Stavebnej fakulte STU. 
Má dlhoročnú zahraničnú prax 
z oblasti architektúry, urbanizmu 
a stavebníctva zameranú na 

mestské prostredie. Od septembra 2018 vedie za 
Cyklokoalíciu projekt Cyclurban. Je certifikovanou 
auditorkou cyklodopravy metódou BYPAD.

Michal Šindelář 
Nadace Partnerství

Pripravil a produkoval osvetovú 
kampaň Jezdím pro Brno. V spolku 
Brno na kole organizoval nakoleon-
ské cyklojazdy, ktorých sa zúčastnilo 
1000 a viac ľudí. V Nadaci Partnerství 

vedie dopravný program, v rámci ktorého uviedol do 
Česka európsky štandard Certifikovaný cyklozaměst-
navatel a vyvíja carpoolingovú aplikáciu pre zamest-
návateľov.

Boris Valach 
Ideas into energy

Vyštudoval európske štúdiá a 
politiky na UK, medzinárodný 
obchod na EU BA a verejnú 
politiku na UK. Pracuje ako policy 
konzultant v oblasti energetiky a 

obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti eclare-
on. Podieľa sa na viacerých európskych projektoch 
zameraných na otázky súvisiace s obnoviteľnými 
zdrojmi, energetickou efektívnosťou a ochranou 
klímy. Na projekte Cyclurban pracuje za neziskovú 
organizáciu ideas into energy.

Rečníci

Cyclurban

Workshop Cyclurban organizuje OZ Cyklokoalícia v spolupráci s Ideas into Energy s finančnou podporou  
Európskej klimatickej iniciatívy (EUKI) Ministerstva životného prostredia Spolkovej republiky Nemecko.  
Odborným garantom workshopu je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.


