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1 ADVANCE 

1.1 Úvod k projektu ADVANCE 
ADVANCE je projekt financovaný európskym programom IEE (INTELLIGENT ENERGY – 
EUROPE), ktorý prebieha od roku 2011 do roku 2014. Jeho cieľom je zvýšiť energetickú 
účinnosť mestskej dopravy a znížiť dopyt po individuálnej automobilovej doprave v európskych 
mestách. Na dosiahnutie týchto cieľov sa v rámci projektu ADVANCE pripravuje, testuje 
a používa audit ADVANCE.  

 
Obrázok č. 1: Proces implementácie projektu ADVANCE 

Audit ADVANCE je nástroj, ktorý analyzuje silné a slabé stránky súčasného stavu v oblasti 
plánovania trvalo udržateľnej mobility v mestách a ponúka jasné inštrukcie na jeho zlepšenie. 
Na základe výsledkov auditu a z akčného plánu, ktorý z neho vyplýva, možno priamo 
identifikovať problémy a navrhnúť opatrenia a aktivity na zlepšenie plánovania trvalo udržateľnej 
mobility v meste. Tento akčný plán možno použiť ako východisko na prípravu nového alebo 
aktualizáciu už vypracovaného plánu udržateľnej mestskej mobility PUMM. 
 

DEFINÍCIA 
Audit ADVANCE je praktický auditový nástroj na zlepšenie plánov trvalo udržateľnej mobility v mestách. 
Audit ADVANCE poskytuje metodiku systematického hodnotenia a návod na jej použitie, poukazuje na 
potenciál lepšieho plánu PUMM a mestu tak ponúka  pridanú hodnotu. 

Mesto, ktoré prejde procesom auditu ADVANCE a splní príslušné kritériá (pozrite si časť 3.2.6), 
získa certifikát ADVANCE. Audit ADVANCE opakovaný každých 5 rokov bude indikátorom 
pokroku v plánovaní trvalo udržateľnej mobility v meste. 
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1.2 Komplexné riadenie kvality v oblasti plánovania trvalo 
udržateľnej mobility 

Podľa zásad komplexného riadenia kvality je vynikajúca kvalita výsledkom nepretržitého 
zdokonaľovania sa prostredníctvom používania cyklu opakujúcich sa úspechov1

Základom hodnotenia auditu ADVANCE sú takzvané polia aktivít a procesy plánov trvalo 
udržateľnej mobility v mestách: 

, s perspektívou 
napĺňať potreby mesta. Na základe toho projekt ADVANCE pokladá plánovanie trvalo 
udržateľnej mobility za dynamický proces, ktorý možno znázorniť pomocou schémy auditu 
ADVANCE. 

• Polia aktivít predstavujú aktivity a opatrenia opísané v pláne PUMM. 
• Procesy súvisia s priebehom plánu PUMM. 

 
Obrázok č. 2: Priečkový diagram vývoja manažmentu kvality 

Na identifikáciu stavu plánu PUMM a politiky trvalo udržateľnej mobility v meste boli  definované 
tri kategórie: 

1. Začínajúce mestá: Tieto mestá vôbec nemajú plán PUMM ani žiadnu stratégiu trvalo 
udržateľnej mobility. V prípade urgentného problému s mobilitou mesto prijíma len 
opatrenia ad hoc a na odstránenie problémov s mobilitou navrhuje len krátkodobé a čisto 
technické riešenia. 
Pre začínajúce mestá poskytne schéma auditu ADVANCE možnosť prvý krát  popremýšľať 
nad plánovaním trvalo udržateľnej mobility v meste za pomoci autorizovaného audítora 
a zvážiť všetky možnosti. Výsledkom auditu ADVANCE bude akčný plán, ktorý môže tvoriť 
základ na prípravu budúceho plánu PUMM. 

2. Pokročilé mestá: Tieto mestá majú plán PUMM a existuje spoločná vízia, podľa ktorej má 
postupovať stratégia mobility. Zavedený je systematický prístup k riešeniu skutočných ako 
aj očakávaných problémov s mobilitou. Takéto mesto podnikne prvé kroky v oblasti 
vyhodnotenia súčasnej politiky mobility s cieľom zistiť, ktoré polia možno zlepšiť. 
Pokročilé mestá dokážu rozpoznať slabšie stránky svojich plánov PUMM, a to 
prostredníctvom štandardizovaného prístupu schémy auditu ADVANCE. Účasť 
zainteresovaných strán a stanovenie priorít pre rôzne aktivity pod vedením audítora umožní 
aktualizáciu/inováciu miestneho plánu a politiky mobility. 

3. Vyspelé mestá: Tieto mestá majú plán PUMM a jasnú stratégiu mobility. Politika mobility 
sa neustále vyhodnocuje, pričom sa využívajú ukazovatele kvality. Mestá predchádzajú 
očakávaným problémom s mobilitou prostredníctvom monitoringu. Politika mobility sa 
zameriava na budúcnosť a implementáciu inovatívnych riešení. 
Pre vyspelé mestá poskytuje schéma auditu ADVANCE nástroj a kritický pohľad na 
skutočnú politiku mobility. Výhody auditu ADVANCE spočívajú v zdokonalení stratégie 
mobility a v zlepšení procesov súvisiacich s plánom PUMM. 

                                                      
1 Opakujúci sa cyklus úspechov sa týka cyklu plánu SUMP definovaného v projekte ELTIS plus (pozrite si časť 2.6). 
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1.3 Celkové ciele auditu ADVANCE 
Účelom auditu ADVANCE je systematizovať proces plánovania mobility prostredníctvom týchto 
postupov: 
• Vyhodnotenie plánu a politiky trvalo udržateľnej mobility mesta. 
• Opísanie silných a slabých stránok v rámci rôznych prvkov plánovania. 
• Stanovenie priorít pre aktivity vedúce k zlepšeniu spolu s príslušnými zainteresovanými 

stranami. 
• Adaptácia akčného plánu ADVANCE, ktorý môže tvoriť základ pre nový alebo aktualizovaný 

plán PUMM. 

Realizácia auditu ADVANCE má za cieľ nielen zlepšiť kvalitu plánu PUMM v podobe 
dokumentácie plánovania a politiky mobility v meste, ale jej cieľom je tiež analyzovať, 
systematizovať a zlepšiť celý proces prípravy plánu PUMM (spoluúčasť občanov 
a zainteresovaných strán, prítomnosť jasnej vízie, spolupráca medzi rôznymi rezortmi (územné 
plánovanie, doprava)…atď.) Tieto prvky plánovania sa budú analyzovať v rámci procesov. 
Implementácia opatrení a aktivít v meste sa bude analyzovať v rámci polí aktivít.  

1.4 Cieľová skupina 
Z implementácie schémy auditu ADVANCE budú profitovať najmä mestá, a to prostredníctvom: 

• Tvorby  akčného plánu  (vrátane odporúčaní na rozvoj udržateľného plánovania mobility v 
meste); 

• Vytvorenie pozitívneho imidžu mesta: mesto s rozvojom udržateľnej mobility; 
• Udelenie certifikátu ADVANCE; 
• Možnosť zvýšiť počet projektov financovaných EÚ fondmi; 
• Potenciál pre národné financovanie implementácie schémy auditu ADVANCE. 
Audit ADVANCE možno vykonávať v malých, stredne veľkých aj veľkých mestách. Veľkosť 
partnerských miest, ktoré testovali a uskutočnili audit ADVANCE bola od 35 000 obyvateľov 
(Agioi-Anargyroi, Grécko) až po viac ako 400 000 obyvateľov (Štetín, Poľsko). No audit 
ADVANCE je možné vykonať aj vo väčších mestách. 

Počet obyvateľov nie je jediným kritériom na definovanie cieľovej skupiny. Zohľadniť treba aj 
kompetencie mesta v oblasti prijímania rozhodnutí týkajúcich sa mobility. 

1.5 Informácie o tomto dokumente 
Schéma auditu ADVANCE umožňuje mestám analyzovať silné a slabé stránky v súčasnom 
pláne PUMM a v politike mesta. Mestá prejdú procesom auditu za pomoci vyškoleného audítora 
ADVANCE. Tie mestá, v ktorých sa úspešne vykoná audit ADVANCE, získajú certifikát. 
V tomto dokumente sú vysvetlené rôzne kroky v procese auditu. Materiál poskytuje pokyny pre 
mestá aj pre audítora a opisuje kritériá certifikácie. 
Schéma auditu ADVANCE nepredstavuje teoretický model – počas fázy svojho vývoja sa už 
použila v praxi.  
Finálna verzia schémy auditu ADVANCE je založená na projektovej práci v rámci konzorcia2, na 
prvom cykle testov, ktoré prebehli v troch mestách3

                                                      
2 3. stretnutie konzorcia, Brusel, 18. – 20. apríl 2012, a 4. stretnutie konzorcia, Malmö, 3. – 5. december 2012 

,na pripomienkach siete EUROCITIES a  

3 Štetín, Malmö a Schaerbeek, leto – jeseň 2012 
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výboru projektu QUEST4 a na výsledkoch druhej fázy testovania v šiestich  mestách5 
a siedmich bruselských mestských častiach6

Koncept plánov PUMM je opísaný v kapitole č. 2, v ktorej sa uvádza definícia, účel, rozsah 
a charakteristika plánov PUMM. 

. 

Kapitola č. 3 predstavuje audit ADVANCE krok za krokom. 

Podrobný opis procesov a polí aktivít je uvedený v Prílohe I, Príloha II obsahuje náhľad 
dotazníka ADVANCE a Príloha III obsahuje ADVANCE slovník. 

                                                      
4Členovia výboru QUEST sú: Heiner Monheim, Allen Creedy, Tony May 
5 Agioi-Anarg & Kamatero, Judenburg, Maribor, Ploiesti, Terrassa, Zilina, jar-leto 2013 
6 Anderlecht, Evere, Ganshoren, Jette, Schaerbeek, Ukkel, Watermael-Bosvoorde, jar-leto 2013 
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2 Plán udržateľnej mestskej mobility – PUMM 

2.1 Úvod 
Plány trvalo udržateľnej mestskej mobility (plány PUMM) definujú sériu súvisiacich opatrení 
navrhnutých na uspokojovanie potrieb mobility osôb a podnikov v súčasnosti i v budúcnosti. Sú 
výsledkom integrovaného prístupu plánovania a venujú sa všetkým druhom a spôsobom 
dopravy v mestách a ich blízkom okolí. Silnou stránkou plánov trvalo udržateľnej mobility 
v meste je skutočnosť, že sú založené na existujúcich aktivitách v oblasti plánovania. 
V Európe existujú rôzne prístupy k plánovaniu trvalo udržateľnej mestskej mobility. Zatiaľ čo 
niektoré krajiny ako Francúzsko a Veľká Británia možno považovať za skúsené v tejto oblasti, 
v iných častiach EÚ sú plány trvalo udržateľnej mobility v meste novým alebo zatiaľ neznámym 
nástrojom plánovania.  

Plány trvalo udržateľnej mobility znamenajú „plánovanie pre ľudí“ a plánovanie trvalo 
udržateľnej mobility spočíva v pohybe tým správnym smerom. 
Projekt ELTIS plus zvýrazňuje výhody plánov PUMM v porovnaní s tradičnými dopravnými 
plánmi. Ďalej sa snaží definovať minimálne požiadavky na prípravu kvalitných plánov PUMM, 
obsah dokumentov plánu, ako aj ich implementáciu.7

2.2 Definícia 

 

DEFINÍCIA 

Plán trvalo udržateľnej mobility v meste je strategický plán navrhnutý na uspokojenie potrieb 
mobility osôb a podnikov v mestách a ich okolí kvôli lepšej kvalite života. Stavia na 
existujúcich postupoch plánovania a berie do úvahy integráciu, účasť a princípy hodnotenia. 

2.3 Aký je účel plánu PUMM? 
Plán PUMM sa zameriava na vytvorenie trvalo udržateľného dopravného systému v meste tým, 
že sa venuje (prinajmenšom) týmto celkovým cieľom: 
• Zabezpečiť dostupnosť mobility pre každého. 
• Zlepšiť bezpečnosť mobility. 
• Znížiť znečistenie ovzdušia a zamorenie prostredia hlukom, redukovať emisie skleníkových 

plynov a spotrebu energie. 
• Zlepšiť hospodárnosť a rentabilitu prepravy osôb a tovarov. 
• Zvýšiť atraktivitu a kvalitu mestského prostredia.  

2.4 Aký je rozsah plánu PUMM? 
Politiky a opatrenia definované v pláne PUMM sa týkajú všetkých druhov a spôsobov dopravy 
v celej mestskej aglomerácii vrátane verejnej a súkromnej, osobnej a nákladnej, motorizovanej 
a nemotorizovanej dopravy, ako aj všeobecného pohybovania sa a parkovania v meste. 

                                                      
7ELTIS plus 2011: Guidelines. Developing and implementing a Sustainable Urban Mobility Plan. (pracovný dokument 
2.2) – www.mobilityplan.eu 

http://www.mobilityplan.eu/�
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2.5 Výhody plánu PUMM 
Dôležité je zdôrazniť, že plánovanie trvalo udržateľnej mobility v meste nie je úplne novým 
prístupom plánovania, ale skôr sa zakladá na existujúcich aktivitách plánovania. Preto by 
samosprávy  nemali  pokladať plán PUMM za nejaký iný plán v rámci programu mesta. 
Existuje široká paleta výhod súvisiacich s plánovaním trvalo udržateľnej mobility v meste. Patrí 
sem: 
• Lepšia kvalita života: atraktívnejší verejný priestor, vyššia bezpečnosť (na cestách), lepšia 

kvalita ovzdušia, menej emisií alebo menší hluk. Do určitej miery nesie plánovanie trvalo 
udržateľnej mobility v meste aj emocionálny odkaz (bezpečnejšie mestské prostredie, 
bezpečnosť detí). 

• Pozitíva pre životné prostredie a zdravie: popri pozitívnych vplyvoch na kvalitu ovzdušia 
a hladinu hluku môžu občania a spoločnosť  profitovať z pozitívneho vplyvu na zdravie, čím 
sa ušetrí aj významné množstvo nákladov súvisiacich so zdravím. 

• Zlepšená mobilita a prístupnosť: implementáciou projektov alebo opatrení trvalo udržateľnej 
mobility sa zlepšuje situácia mobility občanov a zjednodušuje sa prístupnosť mestských 
oblastí a služieb. 

• Lepšie meno mesta: mesto angažujúce sa v plánovaní trvalo udržateľnej mobility môže 
vzbudzovať dojem inovatívneho mesta hľadiaceho do budúcna. 

• Možnosť osloviť viac ľudí: plánovanie trvalo udržateľnej mobility ponúka integrovaný 
a medziodborový prístup k plánovaniu mobility. Plánovači môžu osloviť viac ľudí a lepšie tak 
reagovať na požiadavky rôznych skupín používateľov. 

• Rozhodnutia s podporou občanov a zainteresovaných strán: prostredníctvom účasti 
zainteresovaných strán a občanov môžu rozhodnutia za alebo proti konkrétnym opatreniam 
týkajúcim sa mestskej mobility získať vysoký stupeň verejnej legitímnosti. 

• Efektívne plnenie právnych záväzkov: ako napríklad smernica Európskej komisie o kvalite 
ovzdušia alebo národná legislatíva týkajúca sa hluku. 

• Nová politická vízia: pre úradníkov miestnych orgánov poskytuje dlhodobý program a jasný 
plán, na ktorom treba pracovať. V prípade úspešnej realizácie má plán PUMM potenciál 
doručiť lepšie výsledky pri menších problémoch. 

• Integračný potenciál: platnosť politiky plánu PUMM sa neobmedzuje len na mobilitu 
a dopravu. Tento integrovaný prístup plánovania prispieva tiež k dosiahnutiu iných 
miestnych cieľov (hospodárskych, spoločenských a environmentálnych). 

• Zlepšenie konkurencieschopnosti mesta a prístupu k finančným prostriedkom: plány PUMM 
dokážu plánovačom pomôcť získať prístup k určitým fondom financovania, ktoré sú 
k dispozícii pre inovatívne riešenia alebo integrované prístupy plánovania. 
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2.6 Charakteristika prístupu plánu PUMM 
Plán trvalo udržateľnej mobility v meste predstavuje efektívnejší spôsob riešenia problémov 
súvisiacich s dopravou v mestských oblastiach. Vychádza z existujúcich postupov 
a regulačných rámcoch a medzi jeho základné charakteristiky patria: 
• Prístup umožňujúci účasť: účasť občanov a zainteresovaných strán už od začiatku 

rozhodovacieho procesu a aj počas neho, účasť na implementácii a hodnotení, budovanie 
miestnych kapacít na zvládanie zložitých problémov s plánovaním, zabezpečenie rovnosti 
pohlaví.  

• Záväzok trvalej udržateľnosti: vyvážený hospodársky vývoj, sociálna rovnosť a kvalita 
životného prostredia. 

• Integrovaný prístup: kombinácia postupov a politík medzi politickými sektormi (napr. 
doprava, územné plánovanie, životné prostredie, hospodársky vývoj, sociálne inklúzia, 
rovnosť pohlaví, zdravie, bezpečnosť), medzi rôznymi úrovňami (napr. okres, samospráva, 
aglomerácia, región, štát, EÚ) a medzi susediacimi oblasťami (medzi samosprávami, medzi 
regiónmi, nadnárodné atď.) 

• Pozornosť sústredená na dosahovanie merateľných cieľov, odvodených od krátkodobých 
cieľov, v súlade s víziou pre mobilitu a zahrnutých do stratégie celkového trvalo 
udržateľného vývoja. 

• Kontrola nákladov a ziskov v doprave, zohľadňujúca širšie spoločenské náklady a zisky aj 
v rámci politických sektorov. 
Metóda zahŕňa tieto úlohy:  
1. analýza stavu a východiskový scenár, 
2. definícia vízie, dlhodobých a krátkodobých cieľov, 
3. výber politík a opatrení, 
4. alokácia zodpovednosti a determinácia zdrojov prostriedkov, 
5. opatrenia na monitoring a hodnotenie. 



D2.3 Pokyny na použitie auditu ADVANCE   

 

 
  

 

2.7 Postup plánu PUMM 
Na základe metodológie vyvinutej v rámci projektu ELTIS plus8

Obrázok č. 3
 sa definoval ideálny cyklus 

vývoja plánu PUMM ( ). V tejto časti sú opísané hlavné kroky a prvky plánovania 
trvalo udržateľnej mobility v meste.  

Proces auditu ADVANCE je založený na tomto cykle prípravy plánu. Audit rozlišuje medzi 
procesmi (5 procesov súvisiacich s postupom príprav plánu PUMM) a poľami aktivít (8 polí 
aktivít súvisiacich s implementáciou opatrení definovaných v pláne PUMM), ktoré tvoria hlavné 
prvky plánu. 

 
 

Obrázok č. 3: Cyklus plánu PUMM vo vzťahu k procesom a poliam aktivít 
(Zdroj: Guidelines PUMM - ELTISplus 2011) 

                                                      
8ELTIS plus 2011: Guidelines. Developing and implementing a Sustainable Urban Mobility Plan. (pracovný dokument, 
súčasť D 2.2) – www.mobilityplan.eu 

http://www.mobilityplan.eu/�
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Dôležitým elementom, ktorý je potrebné brať do úvahy je iteratívny proces vypracovania plánu: 
vypracovanie plánu nesmie byť jednoduchým súhrnným výsledkom po sebe idúcich fáz, ale 
integrovaný postup, umožňujúci zdieľanú diagnostiku situácie, progresívnu definíciu celkových 
cieľov a konzistenciu prostriedkov. 

Dynamickému charakteru postupu plánu sa audit venuje v jednotlivých procesoch.  

 
Obrázok č. 4: Dynamický charakter postupu plánu PUMM v projekte ADVANCE 

Podrobný opis procesov a polí aktivít je uvedený v Prílohe I.  
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3 Audit ADVANCE – krok za krokom 
Schéma auditu ADVANCE pomáha mestám pripraviť plán mobility a zlepšiť kvalitu plánovania 
a politiky trvalo udržateľnej mobility v meste. Schéma auditu ADVANCE prevedie mestá 
auditom v 5 krokoch počas obdobia maximálne 6 mesiacov.  
Obrázok č. 5 znázorňuje proces auditu ADVANCE. Článok 3.1 opisuje audit ADVANCE krok za 
krokom a vysvetľuje realizovanú aktivitu, načasovanie, približné trvanie a účasť jednotlivých 
partnerov. 
 

 
Obrázok č. 5: Schéma auditu ADVANCE 

Niektoré kľúčové prvky auditu ADVANCE (úlohy mesta, rola audítora...) sú podrobne vysvetlené 
v článkoch 3.2 a 3.3. 
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3.1 Krok za krokom v rámci auditu ADVANCE 

3.1.1 Legenda 
 

 
 

LEGENDA 

 
Aktivity 

 
Úlohy určené na kontrolu 

 Návrhy a odporúčania 

 
Školiace materiály (šablóny, dokumenty)  
dostupné pre audítora 
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3.1.2 Prvý kontakt 
Mesto preukáže záujem o audit ADVANCE a autorizovaný audítor ADVANCE sa s mestom skontaktuje. 

Aktivita Obdobie Trvanie Zúčastnené 
osoby 

PRVÝ KONTAKT  
Zorganizuje sa stretnutie audítora so zástupcami mesta. Prostredníctvom úvodnej prezentácie audítor vysvetlí proces 
auditu ADVANCE vrátane záväzku potrebného zo strany mesta. Audítor jasne vysvetlí svoju rolu asistenta procesu auditu9

Audítor opíše schopnosti, kompetencie a zdroje, potrebné na zostavenie pracovnej skupiny ADVANCE

 
a opíše možné výstupy a výhody pre mesto (celkové ciele auditu, rozsah akčného plánu, kritériá certifikácie...). 

10. Audítor kladie 
špeciálny dôraz na účasť príslušných zainteresovaných strán11

Zástupcovia mesta spolu s audítorom schvália definitívne zloženie pracovnej skupiny. 

. Berú sa do úvahy zvyklosti mesta vzhľadom na účasť 
zainteresovaných strán a prijme sa finálne rozhodnutie týkajúce sa zloženia pracovnej skupiny.  

Týždeň č. 1 1,5 hod. 
stretnutie 

Audítor 
Kontaktná 
osoba mesta 

 

Vymenuje sa kontaktná osoba mesta pre audit ADVANCE (napríklad koordinátor mobility).  
Relevantné dokumenty (plán mobility, dopravný plán, plán PUMM,  zoznam zainteresovaných strán...) sa odošlú 
audítorovi. 

   

 

Na zaistenie potrebnej úrovne politickej intervencie musí byť členom pracovnej skupiny ADVANCE aj politik. 
Na zabezpečenie plnenia auditu v stanovenom čase a jeho kontinuity je dôležitá účasť mesta, kontaktnej osoby 
i členov pracovnej skupiny ADVANCE, a to v priebehu celého procesu. 

   

 
Audítor zhromaždí určité ukazovatele kontextu. Ide o ukazovatele, ktoré audítorovi pomôžu objasniť 
východiskovú situáciu mesta12

Týždeň č. 1 
. 

2 hod. Audítor 

 

Navrhuje sa pripraviť resumé článkov z tlače za posledné 2 roky, týkajúce sa mobility a územného plánovania. 
Názor  médií  poskytne nezávislý pohľad na verejnú diskusiu.  
 

   

 
Všetkým účastníkom vrátane vybraných externých zainteresovaných strán sa pošle pozvánka na prvé stretnutie. 
V pozvánke sa nachádza aj oznam o neformálnej časti (napríklad ľahký obed) prvého stretnutia pracovnej 
skupiny. 

Týždeň č. 1 1 hod. Audítor 

                                                      
9 Ďalšie informácie o role audítora nájdete v časti 3.3.2. 
10 Ďalšie informácie o pracovnej skupine nájdete v časti 3.2.1. 
11 Ďalšie informácie o účasti zainteresovaných strán nájdete v časti 3.3.3. 
12 Ďalšie informácie o ukazovateľoch kontextu nájdete v časti 3.2.3. 
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3.1.3 Krok č. 1 – Analýza stavu 

Aktivita Obdobie Trvanie Zúčastnené osoby 

 
Audítor skúma relevantnú papierovú dokumentáciu (plán PUMM, plány mobility, dopravný plán atď.). Týždeň  

č. 2 – 3  
16 hod. Audítor 

 

Audítor vykoná  prehliadku mesta. Túto návštevu mesta možno spojiť s prvým stretnutím pracovnej skupiny. 
 

Týždeň  
č. 3  
(Týždeň č. 1) 

4 hod. Audítor 

 

Odporúča sa vykonať prehliadku mesta po konzultácii s oddelením mobility. Touto konzultáciou by však 
nemala byť v žiadnom prípade ovplyvnená samotná prehliadka a mala by byť zachovaná jej nestrannosť. 
Audítor si zhotoví aj fotodokumentáciu pozitívnych a negatívnych príkladov, čo môže tvoriť dobrý základ na 
neskoršie diskusie počas stretnutí. 

   

M1 – ÚVODNÝ MÍTING (= prvé stretnutie pracovnej skupiny ADVANCE)  
Prvé stretnutie pracovnej skupiny ADVANCE sa môže začať neformálnym obedom, na ktorom sa môžu všetci účastníci 
vzájomne spoznať. Takto sa uľahčí spolupráca počas celého procesu auditu. 
Po neformálnej časti audítor za pomoci prezentácie vysvetlí všetky podrobnosti procesu auditu ADVANCE. Špeciálnu 
pozornosť venuje rolám všetkým účastníkom a svojim očakávaniam voči nim. Postavenie audítora a finálny cieľ auditu 
ADVANCE musia byť jasné všetkým účastníkom už od začiatku.  
Stanoví sa časový rozvrh celého postupu: dohodnú sa dátumy pre nasledujúce stretnutia13

Audítor rozdá dotazník ADVANCE, ktorý sa použije na vyhodnotenie kvality plánovania mobility v meste. Všetkým 
partnerom sa objasní cieľ dotazníka a stručne sa vysvetlia ostatné témy. 

, pričom sa všetci účastníci 
zaviažu zúčastniť sa ich.  

Účastníci majú možnosť klásť otázky týkajúce sa samotného procesu aj dotazníka. 
Audítor zdôrazní, že bude k dispozícii počas celého procesu a zodpovie na ďalšie otázky, ak bude napríklad treba 
objasniť určité otázky alebo výrazy použité v dotazníku. 

Týždeň  
č. 3 

3 hod. 
stretnutie 

Audítor 
Pracovná skupina 
ADVANCE 

 
Odporúča sa, aby niektorá z politicky činných osôb otvorila úvodný míting a preukázala tak politický záväzok 
použitia auditu ADVANCE.  

   

                                                      
13 Môže byť potrebné uskutočniť aj druhé stretnutie týkajúce sa súčasného stavu, aby sa dosiahol konsenzus o aktivitách na zostavenie predbežného zoznamu aktivít zlepšenia. Pozrite 
si časť 3.1.4 Krok č. 2 – Zhodnotenie. 
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3.1.4 Krok č. 2 – hodnotenie 

Aktivita Obdobie Trvanie Zúčastnené osoby 

 

Členovia pracovnej skupiny ADVANCE individuálne vyplnia dotazník. Audítor ADVANCE bude 
prostredníctvom telefónu alebo e-mailu k dispozícii pre zodpovedanie otázok a poskytnutie podpory. 

Týždeň  
č. 5 – 7  

± 1 hod. 30 
min. na 
osobu 

Pracovná skupina 
ADVANCE 

 
Audítor zhromaždí, zosumarizuje a analyzuje odpovede jednotlivých členov. Vypracuje prehľad výsledkov, 
uvedie jednotlivé komentáre a pripraví zasadnutie. 

Týždeň  
č. 8 – 9  

16 hod. Audítor 

 

Na analýzu jednotlivých výsledkov môže audítor použiť nástroj na zhrnutie dotazníka ADVANCE. Automaticky 
sa vygenerujú grafy, vďaka ktorým sa získa interpretácia celkových výsledkov, uľahčí diskusia a dosiahnutie 
konsenzu. 

   

M2 – STRETNUTIE NA DOSIAHNUTIE KONSENZU O SÚČASNOM STAVE 
Audítor prezentuje výsledky prieskumu. Pozornosť sa sústreďuje najmä na tie položky, pri ktorých sa odpovede 
podstatne líšia. Prostredníctvom plenárnej diskusie sa hľadá konsenzus pre skóre pre všetky procesy. K dispozícii je 
niekoľko možností, ako dosiahnuť konsenzus: použitie aritmetického priemeru, zlepšenie alebo zhoršenie na základe 
argumentov jednotlivých členov skupiny, voľba za priemerné skóre... Audítor v celej diskusii zohráva rolu asistenta. 
Rovnaká diskusia sa uskutoční vzhľadom na polia aktivít. Na základe audítorovho predbežného výskumu a prehliadky 
mesta a na základe skóre v rámci rôznych polí aktivít sa preukáže, na ktoré polia aktivít sa musí mesto v budúcnosti 
sústrediť. 
Pracovná skupina ADVANCE môže na základe dosiahnutého konsenzu každej otázke priradiť len jedno skóre pre 
jednotlivé procesy aj aktivity.  

Týždeň  
č. 10 

4 hod. 
stretnutie 
alebo 2 x 3 
hod. 
stretnutie, 
ak sa 
vyžaduje 2. 
zasadnutie 

Audítor 
Pracovná skupina 
ADVANCE 

 

V niektorých mestách môže byť nutné uskutočniť aj druhé stretnutie týkajúce sa súčasného stavu, aby sa 
dosiahol konsenzus o potenciálnych oblastiach pre zostavenie predbežného zoznamu budúcich aktivít pre 
zlepšenie mobility. Rozpoznať či je druhé zasadnutie potrebné alebo výhodné je jednou z úloh audítora. 
Odporúčania pre zasadnutie: 

• Odporúča sa začať prezentáciu SWOT analýzy súčasnej situácie v oblasti mobility, založenej na 
štúdii dokumentácie návšteve mesta. SWOT je známa väčšine ľudí a je dobrým štartovacím bodom, 
od ktorého možno pokračovať výsledkami dotazníka. 

• Urobiť prestávku v polovici zasadnutia: účastníci budú viac aktívni ak budú mať počas 4- 
hodinového zasadnutia prestávku. 

• Na konci zasadnutia prezentovať závery zasadnutia. Čo je možné využiť i ako štartovací bod akčný 
plán. 

• Urobte zasadnutie čo najviac interaktívne a nechajte účastníkov prediskutovať výsledky dotazníka. 
• Skôr ako budete prezentovať závery, nechajte pracovnú skupinu hádať 3 najslabšie a 3 najsilnejšie 

ukazovatele. 
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Aktivita Obdobie Trvanie Zúčastnené osoby 

 

Skontrolujte existujúce politiky a stratégie v rámci mesta a zostavte zoznam plánovaných aktuálnych aktivít 
zlepšenia, ktoré sú relevantné na zlepšenie trvalo udržateľnej mobility v meste. 

Zostavte predbežný zoznam možných aktivít zlepšenia zozbieraných na zasadnutí pre zlepšenie do budúcna. 

Týždeň  
č. 10  

4 hod. Koordinátor 
mobility/zamestnanec 
odboru mobility 
(dopravy) 
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3.1.5 Krok č. 3 – Stanovenie priorít 

Aktivita Obdobie Trvanie Zúčastnené osoby 

 

Audítor v zhode s odporúčaním mesta (oddelenie mobility/dopravy) pripraví koncept akčného plánu (AP) 
založeného na zozname možných aktivít pre zlepšenie  vyplývajúcich z kroku 2. 
 
 
Pri príprave diskusie o prioritách môže audítor využiť tabuľku priorít M3. 
 
Tabuľka obsahuje všeobecné ciele vytýčené v politike mobility, doplnené niektorými špecifickými cieľmi 
zadefinovanými audítorom  za asistencie mesta. Táto tabuľka predstavuje kvalitatívny nástroj pre audítora na 
riadenie diskusie počas M3 zasadnutia a nie je nástrojom určeným na ďalšiu komunikáciu. 

Týždeň  
č. 11 – 14  

60 hod. Audítor 
Koordinátor 
mobility/zamestnanec 
odboru mobility 
(dopravy) 

 

V akčnom pláne sa v rámci harmonogramu vytýčia konkrétne ciele a aktivity s konkrétnymi rozpočtami 
a zodpovednými osobami alebo odbormi, ako aj ich príslušný dopad  na zníženie emisií CO2 a úspory 
energie. 

   

 

Koncept AP je potrebné prediskutovať s oddelením mobility kvôli doladeniu zoznamu aktivít.  Týždeň  
č. 15 – 16 

4 hod. Audítor 
Koordinátor mobility/ 
zamestnanec 
oddelenia mobility 

 
Audítor  pošle skontrolovaný koncept akčného plánu členom pracovnej skupiny s cieľom pripraviť sa na 
stretnutie týkajúce sa stanovenia priorít. 

Týždeň  
č. 15 – 16 

2 hod. na 
osobu 

Pracovná skupina 
ADVANCE 

M3 – STRETNUTIE NA STANOVENIE PRIORÍT 
Vedie sa diskusia o prioritách na zozname aktivít spomenutých v koncepte akčného plánu. Diskusia sa koná na 
plenárnej schôdzi alebo v rôznych pracovných skupinách.  
Audítor v diskusii poskytuje rady a pracovnej skupine pomáha dospieť k záverom týkajúcim sa stanovenia priorít. 
V ďalšom kroku (úprava finálneho akčného plánu) sa zohľadnia všetky komentáre. 
Pracovná skupina sa v diskusii dohodne na tom, s ktorými (ďalšími) zainteresovanými stranami bude musieť 
spolupracovať a konzultovať ešte pred vypracovaním finálneho akčného plánu. 

Týždeň  
č. 17 

4-3 hod. 
stretnutie 

Audítor 
Pracovná skupina 
ADVANCE 

 
Krátko po stretnutí týkajúcom sa stanovenia priorít sa kontaktná osoba mesta v prípade potreby obráti na 
ďalšie dôležité zainteresované strany14

Týždeň  
č. 18 – 19   so žiadosťou o radu vzhľadom na zoznam priorít. 

4 hod. 
bilaterálne 
stretnutia 

Kontaktná osoba 
mesta 
Zainteresované 

                                                      
14Informácie o zainteresovaných stranách, ktorých sa týkajú opatrenia mobility, napríklad mimovládne organizácie, nájdete v časti 3.2.5 
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Aktivita Obdobie Trvanie Zúčastnené osoby 

Komentáre zainteresovaných strán sa oznámia audítorovi. strany 

 

Odporúčania na stretnutie: 
− Užitočné je predstaviť príklady, ktoré by mohli obohatiť debatu. 
− Dôležité je urobiť stretnutie čo najzaujímavejšie a i takýmto spôsobom sa pričiniť o aktívnu 

participáciu účastníkov. 
− Koncept akčného plánu by mal byť doručený členom pracovnej ADVANCE dostatočne vopred pred 

stretnutím ohľadom stanovovania priorít. 
 
Odporúčané metódy na stanovovanie priorít: 
 

• Metodológia STAR 
 

Prioritizácia je uskutočnená v 2 krokoch: 
 
Krok 1 je hlasovanie za účelom určenia priorít. Do úvahy berie nasledujúce kritéria prioritizácie: multimodálny 
prístup, dostupnosť mobility pre všetkých, kvalitu života, bezpečnosť, ochranu životného prostredia a ľudské 
zdravie. 
Každá aktivita je ohodnotená 1, 2-mi alebo 3-mi hviezdičkami. Po udelení hodnotenia nasleduje diskusia 
o rozdieloch v hodnotení. Na záver sa zverejní priemer pre každú akciu a tak sa stanovia priority. 
 
Krok 2: členovia pracovnej skupiny musia vziať do úvahy uskutočniteľnosť (možné podmienky úspechu) 
každej jednotlivej akcie a časový limit pre implementáciu. 
 

• Prioritizácia dôležitými zainteresovanými stranami: 
- Uskutočnia sa dve M3 stretnutia: jedno s členmi pracovnej skupiny, druhé s hlavnými aktérmi.  

Dôvodom organizácie dvoch stretnutí je skutočnosť, že pracovná skupina je zainteresovaná do 
procesu od začiatku, a teda pozná celý proces detailne. Na druhej strane, dôležité zainteresované 
strany by mali cítiť podporu slobodne vyjadriť svoj názor.  Proces prioritizácie je teda výsledkom 
dvoch stretnutí.  

- Počas M3 s pracovnou skupinou má každý člen tímu vyjadriť svoj názor ohľadom prioritizácie pre 
oblasť, v ktorej je expertom. 

• Prioritizácia pred M3: 
- Po záverečnom stretnutí všetci členovia pracovnej skupiny reprezentujúci rôzne organizácie, 

a členovia samosprávy zostavia ich zoznam priorít. 
- Svoj zoznam priorít zašlú audítorovi. 
- Audítor skontroluje zoznam, porovná ho s výsledkami M2 a pripraví finálny zoznam na M3 
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Aktivita Obdobie Trvanie Zúčastnené osoby 
stretnutie. 

- Finálny zoznam je zaslaný členom pracovnej skupiny pred M3. 
 
Spôsob komunikácie so zainteresovanými stranami závisí od zvykov mesta: bilaterálne stretnutia so 
zainteresovanými stranami po M3, účasť zainteresovaných strán na M3,  telefonické konzultácie. 
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3.1.6 Krok č. 4 – Finálny akčný plán 

Aktivita Obdobie Trvanie Zúčastnené osoby 

 
Na základe predchádzajúcich krokov audítor  upraví finálny akčný plán ADVANCE. Týždeň  

č. 20  
8 hod. Audítor  

 
Akčný plán sa odošle pracovnej skupine na posledné pripomienkovanie.    

M4 – STRETNUTIE TÝKAJÚCE SA FINÁLNEHO AKČNÉHO PLÁNU 
Pracovná skupina ADVANCE predstaví politickým predstaviteľom mesta finálny akčný plán. 
Po vzájomnej diskusii sa prijme dohoda o prioritách, budúcich opatreniach a aktivitách pre zlepšenie mobility. 

Týždeň  
č. 21 

4-3 hod. 
stretnutie 

Audítor 
Pracovná skupina 
ADVANCE  

 
Audítor  prepracuje finálny akčný plán podľa pripomienok predstaviteľov. Týždeň  

č. 21 – 22 
4 hod.  Audítor 

 
Audítor schváli finálny akčný plán. Týždeň  

č. 23 
1 hod. Audítor 

 

Politickí predstavitelia mesta schvália akčný plán. Týždeň  
č. 23 

1 hod. Audítor 
Pracovná skupina 
ADVANCE 
Politickí 
predstavitelia mesta 
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3.1.7 Krok č. 5: Správa z auditu a certifikácia 

Aktivita Obdobie Trvanie Zúčastnené osoby 

 

Audítor napíše správu z auditu, ktorá obsahuje: 
– poznámky zo stretnutí pracovnej skupiny 
– odporúčanie na certifikáciu 
K správe z auditu sa pridá príloha s finálnym a schváleným akčným plánom. 

Týždeň  
č. 24 

16 hod. Audítor 

 
Ak mesto splní kritériá certifikácie, získa certifikát ADVANCE15 Týždeň  

č. 25 
. Certifikát sa odovzdá počas ceremoniálu za 

prítomnosti politických predstaviteľov, pracovnej skupiny ADVANCE a príslušných zainteresovaných strán. 
 Všetci 

 

 

                                                      
15 Kritériá certifikácie sú definované v časti 3.2.6. Otázka osoby, ktorá prijme finálne rozhodnutie o certifikácii, je stále otvorená pre diskusiu. Existujú dve možnosti: 1) o certifikácii 
rozhodne audítor alebo 2) finálne rozhodnutie prijme certifikačná komisia (ďalšie informácie nájdete v časti 3.2.6). 
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3.2 Podrobný opis kľúčových prvkov auditu ADVANCE 

3.2.1 Pracovná skupina ADVANCE 
Pracovná skupina ADVANCE predstavuje najdôležitejšiu výkonnú silu v procese auditu. 
Skupina sa vytvorí s cieľom prediskutovať silné a slabé stránky plánovania mobility v meste a 
s cieľom definovať možnosti budúceho zlepšenia. 
Pracovná skupina by sa mala skladať z interných a externých členov, pôsobiacich v oblasti 
mestskej dopravy a plánovania mobility. Je dôležité, aby boli v skupine zastúpené všetky 
odbory (oddelenia) mesta a ďalšie zainteresované strany, zodpovedné za jednotlivé oblasti 
v rámci procesov a polí aktivít. Z dôvodu zabezpečenia efektívnosti práce a celého procesu 
auditu je vhodné obmedziť maximálny počet osôb v skupine. Odporúča sa pracovná skupina 
s maximálne 10 až 15 účastníkmi. 

Presné zloženie skupiny nie je vopred stanovené – o jej zložení rozhoduje mesto. Odporúča sa 
aby skupina zahŕňala osoby zodpovedné za územné plánovanie, za plánovanie a údržbu 
dopravnej infraštruktúry a služby v rámci rôznych druhov dopravy (napríklad osoby plánujúce 
cyklistickú sieť, ale aj osoby, ktoré ju budú implementovať a udržiavať) a tiež súkromné 
organizácie, ktoré v niektorých mestách poskytujú služby, ako napríklad prevádzkovateľ 
verejnej dopravy. Dôležité je tiež zahrnúť osoby zodpovedné za financovanie dopravy, za 
zhromažďovanie údajov o meste (napríklad počet vozidiel, socioekonomické údaje) a osoby 
zodpovedné za opatrenia mobility prijímané v meste.  
Dôležité je zahrnúť nielen kľúčové osoby zodpovedné za prípravu auditu (napríklad verejná 
správa, politickí predstavitelia...), ale mať v pracovnej skupine zastúpené aj relevantné osoby 
zodpovedné za implementáciu opatrení plánu PUMM (napríklad prevádzkovatelia verejnej 
dopravy, osoby zodpovedné za infraštruktúru...).  
Účasť rôznych zainteresovaných strán (používatelia, OZ, asociácie a pod.) v aktivitách 
pracovnej skupiny môže napríklad viesť k vyváženejšiemu, a teda vierohodnejšiemu 
zhodnoteniu stavu v oblasti trvalo udržateľnej mobility mesta. Angažovanie kľúčových externých 
odborníkov do celého procesu zhodnotenia môže tiež pomôcť navrhnúť všeobecne 
akceptované aktivity pre zlepšenie mobility v meste.  

Pri zostavovaní pracovnej skupiny sa zohľadnia zvyky mesta vzhľadom na účasť 
zainteresovaných strán. Účasť zainteresovaných strán je bližšie opísaná v časti 3.3.3. 

Dôležité je zistiť záujem o audit ADVANCE na politickej úrovni ešte pred samotným začiatkom 
procesu auditu. Krátky prehľad o schéme a spôsobe fungovania auditu ADVANCE majú získať 
prinajmenšom zamestnanci mestského úradu alebo členovia mestskej rady pre odbor dopravy 
a mobility mesta.  

Zloženie pracovnej skupiny odsúhlasí mesto spolu s audítorom na začiatku procesu auditu.  

Počas auditu ADVANCE sa pracovná skupina stretne aspoň štyrikrát. Aby bol audit účinný 
a produktívny, je nutné, aby zostalo zloženie pracovnej skupiny počas celého procesu čo 
najviac rovnaké. Pri výbere členov pracovnej skupiny preto patria angažovanosť a dostupnosť  
medzi kritériá, ktoré je treba brať do  úvahy. 

Hlavné aktivity pracovnej skupiny pozostávajú zo zhodnotenia procesov a polí aktivít, 
z rozhovorov o silných a slabých stránkach a z definovania možností budúceho zlepšenia 
(akčný plán). Počas prvého kontaktu musí jedna osoba prevziať jednu špecifickejšiu rolu. Ide 
o rolu kontaktnej osoby pre audit ADVANCE, ktorá je hlavnou kontaktnou osobu medzi mestom 
a audítorom ADVANCE. Audítor ADVANCE vedie proces auditu a zastáva objektívnejší pohľad 
na politiku mobility mesta.  
Dôležité je podobné vnímanie potreby aplikácie auditu ADVANCE v meste a zdieľanie 
informácií týkajúcich sa procesov a polí aktivít medzi členmi pracovnej skupiny ADVANCE. 
Počas úvodného mítingu má audítor predstaviť úvodnú prezentáciu auditu ADVANCE, ktorá sa 
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venuje celému procesu, schéme auditu ADVANCE, dotazníku ADVANCE aj materiálom 
ADVANCE. 

3.2.2 Čo je k dispozícii? 
Audítor má k dispozícii tieto materiály ADVANCE: 
• Úvodná prezentácia ADVANCE: ADVANCE introduction.ppt (PowerPoint) 
• Dotazník ADVANCE: ADVANCE questionnaire.xls (Excel) 
• Nástroj na zhrnutie dotazníka ADVANCE: ADVANCEsummary tool.xls (Excel) 
• Šablóna akčného plánu ADVANCE: šablóna akčného plánut.doc (Word) 
• Šablóna audit reportu ADVANCE: ADVANCE Audit správa šablóna.doc (Word) 
• Šablóna tabuľky priorít M3 ADVANCE. 

3.2.3 Ukazovatele kontextu mesta 
Pred začatím samotného auditu zozbiera audítor určité ukazovatele kontextu, aby získal jasný 
a  objektívny pohľad na politiku mobility mesta. Mesto musí poskytnúť príslušné informácie.  
Ukazovatele kontextu sú rozdelené do dvoch hlavných skupín. Na jednej strane sú to 
ukazovatele, ktoré audítorovi pomôžu zhodnotiť východiskovú situáciu mesta, a na druhej 
strane sú to ukazovatele, ktoré audítorovi pomôžu vyhodnotiť zmeny v miestnych politikách 
mobility. 
Tieto údaje sú dôležité na vyhodnotenie účinkov použitia auditu ADVANCE. Audítor musí 
zozbierať tieto údaje a zahrnúť ich do hodnotiacej správy. 

Kontextové ukazovatele 

Východiskové ukazovatele 

Populácia  Počet obyvateľov 

Hustota obyvateľstva Počet obyvateľov/km² 

Plocha Km² 

Populácia nad 65 rokov V % 

Populácia pod 18 rokov V % 

Študenti Celkový počet študentov 

Deľba prepravného výkonu (chodci, cyklisti, verejná doprava, 
automobilová doprava) v % 

Rok 

Vlastníctvo osobného automobilu16 Počet áut/1 000 obyvateľov  

Miera nezamestnanosti V % 

HDP na obyvateľa17 V eurách  

Organizačné ukazovatele 

Zodpovednosť za verejnú dopravu v meste  

Podiel cestnej siete v meste pod správou samosprávy  

Zodpovednosť za uplatňovanie politiky parkovania v rámci mesta  

Relatívny počet zamestnancov angažovaných do oblasti mobility 
v rámci mesta 

 

                                                      
16Ďalšie informácie: Audit miest Eurostatu – informatívny počet áut na 1 000 obyvateľov. 
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/passenger-car-ownership-in-the-eea 
17Ďalšie informácie: Eurostat (2010). Regionálny HDP na obyvateľa v roku 2008.  
Prečítajte si dokument http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/1-18022010-AP/EN/1-18022010-AP-
EN.PDF. 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/passenger-car-ownership-in-the-eea�
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/1-18022010-AP/EN/1-18022010-AP-EN.PDF�
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/1-18022010-AP/EN/1-18022010-AP-EN.PDF�
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Existujúce skupiny zaoberajúce sa mobilitou v miestnej samospráve  

Výskyt politických skupín s rozhodovacími právomocami  

Výskyt administratívnych skupín s rozhodovacími právomocami vo 
vzťahu k mobilite 

 

Účasť zainteresovaných strán v rozhodovacích procesoch  
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3.2.4 Dotazník ADVANCE 
Dotazník ADVANCE predstavuje hlavný nástroj na uskutočnenie hodnotenia (krok č. 2) plánu 
PUMM aj súčasnej stratégie mobility mesta. Dotazník ADVANCE sa venuje 5 procesom 
a 8 poliam aktivít. 

Obsah dotazníka ADVANCE 
Dotazník ADVANCE je dokument programu Excel pozostávajúci z týchto hárkov: 
• Návod: vysvetlenie a pokyny na vyplnenie dotazníka (adresované členom pracovnej 

skupiny) 
• Respondent: šablóna na vyplnenie kontaktných údajov o respondentoch 
• Procesy: hárky na zhodnotenie procesov 
• Polia aktivít: hárky na zhodnotenie polí aktivít 
• Skóre: súčet skóre procesov aj polí aktivít 
• Výsledok: grafy/diagramy automaticky generované na zobrazenie výsledkov zhodnotenia 

Ako vypočítať skóre pre procesy a polia aktivít? 
Audit ADVANCE poskytuje interaktívny dotazník na výpočet skóre a vizualizáciu výsledkov 
(Obrázok č. 6 a Obrázok č. 7).  

Procesy a polia aktivít sa zhodnotia prostredníctvom stupnice s úrovňami 1 až 4. Úroveň 4 
signalizuje najvyššiu úroveň realizácie alebo implementácie a úroveň 1 najnižšiu úroveň 
realizácie.(Tabuľka 1) 
 
Úroveň 

Úroveň 1 Tejto oblasti sa mesto venuje len sporadicky, prípadne s prístupom ad hoc. Existuje 
veľmi málo informácií. Veľmi nízka úroveň realizácie.   

Úroveň 2 V tejto oblasti sa niečo robí, ale len v malom množstve alebo na obmedzenom mieste. 
Existujú nejaké informácie. Úroveň realizácie je nízka. 

Úroveň 3 V tejto oblasti sa niečo robí pravidelne alebo na viacerých miestach. Existujú dobré 
informácie. Úroveň realizácie je dobrá.   

Úroveň 4 V tejto oblasti sa pracuje systematicky, výsledky sa pravidelne hodnotia, využívajú sa 
mnohé inovácie. Existuje mnoho informácií. Úroveň realizácie je výborná.         
 

Tabuľka 1: Úroveň realizácie alebo implementácie 

Výpočtové metódy a výstupy 
Členovia pracovnej skupiny ADVANCE individuálne vyplnia dotazník ADVANCE. Audítor 
zhromaždí, zosumarizuje a zanalyzuje odpovede jednotlivých členov. Vypracuje prehľad 
výsledkov, uvedie jednotlivé komentáre a pripraví zasadnutie. Pre každú otázku musí existovať 
len jedno skóre od pracovnej skupiny ADVANCE. V prípade rozdielnych názorov musia 
členovia pracovnej skupiny ADVANCE dosiahnuť konsenzus, a to prostredníctvom jednania, 
výpočtu priemerného skóre alebo rozhodnutia väčšiny. 
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Príklad 
Skóre pre jednotlivé procesy a polia aktivít je znázornené pomocou pavučinového diagramu. 
Zobrazené sú procesy (Obrázok č. 6) a polia aktivít (Obrázok č. 7). 

 
Obrázok č. 6: Graf Procesy 

V príklade vyššie (Obrázok č. 6) spočíva silná stránka mesta v rámci procesu M2 – Vízia 
a stratégia. Slabou stránkou plánovania trvalo udržateľnej mobility mesta je proces M5 – 
Monitoring a M4 hodnotenie a implementácia. 

 
Obrázok č. 7: Graf Polia aktivít 
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V predchádzajúcom príklade (Obrázok č. 7) spočívajú silné stránky mesta v rámci polí aktivít A3 
a A4, Slabou stránkou je pole aktivít A7 a A8. 

Skóre pre jednotlivé otázky týkajúce sa procesov a polí aktivít je znázornené pomocou 
stĺpcového diagramu. Tento je zobrazený pre procesy (Obrázok č. 8). 

 
Obrázok č. 8: Stĺpcový diagram procesov 
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Výsledky hodnotenia  
Počas zasadnutia je dôležité, aby audítor moderoval a riadil diskusiu o silných a slabých 
stránkach. Možné otázky pre nasmerovanie diskusie sú: 
• Prečo má mesto silnú stránku v určitom procese alebo poli aktivít?  
• Je možné zosilniť ho ešte viac pri vynaložení malého úsilia?  
• Prečo má mesto slabú stránku v určitom procese alebo poli aktivít?  
• Je možné zosilniť ho pri vynaložení malého úsilia?  
• Je možné uskutočniť zlepšenie v rámci krátkeho obdobia? Alebo si to vyžaduje dlhodobé 

aktivity?  
• Existujú nejaké konkrétne návrhy na zlepšenie od členov pracovnej skupiny? 

Všetky informácie zozbierané v týchto diskusiách môžu mestu pomôcť pripraviť zoznam priorít 
možných aktivít pre zlepšenie. 

3.2.5 Akčný plán ADVANCE 
Finálnym výstupom procesu auditu ADVANCE je akčný plán s konkrétnymi aktivitami na 
zlepšenie miestneho plánu a politiky mobility v meste. Akčný plán nie je vo svojej podstate plán 
PUMM, no môže tvoriť základ pre prípravu (v začínajúcich mestách bez plánu PUMM) alebo 
inováciu (v pokročilých alebo vyspelých mestách) miestneho plánu PUMM. 

Vývoj koherentného a komplexného akčného plánu (AP) je dôležitou garanciou pre úspešnú 
implementáciu opatrení v budúcnosti. AP by mal pozostávať z opatrení, ktoré je možné 
implementovať rýchlo (a dosiahnuť tak rýchlu výhru) a súčasne by mal obsahovať dlhodobé, 
strategické opatrenia. AP by mal byť v súlade s aktuálnou situáciou mesta (začínajúce, 
pokročilé, vyspelé). 
Na základe zostavenia výsledkov zhodnotenia procesov a polí aktivít a na základe predbežného 
zoznamu silných a slabých stránok musia audítor a mesto spolu pripraviť a zorganizovať 
stretnutie týkajúce sa stanovenia priorít, na ktorom sa prediskutujú aktivity pre zlepšenie.  

Mesto musí pri príprave stretnutia týkajúceho sa stanovenia priorít splniť tieto úlohy: 
• Vykonať kontrolu existujúcich politík a stratégií v rámci mesta a zostaviť zoznam 

plánovaných aktuálnych aktivít zlepšenia, ktoré sú relevantné pre zlepšenie trvalo 
udržateľnej mobility v meste. 

• Zostaviť predbežný zoznam možných aktivít pre zlepšenie,  zozbieraných na realizovaných  
zasadnutiach. Audítor môže pri príprave prioritizácie použiť tabuľku priorít M3 (viď 3.1.5 
Krok 3- Stanovenie priorít). 

Cieľom stretnutia týkajúceho sa stanovenia priorít je na základe výsledkov dotazníka ADVANCE 
diskutovať o možných cestách, ktorými sa mesto môže uberať. 

V akčnom pláne sa v rámci harmonogramu vytýčia konkrétne celkové ciele a aktivity s  
odhadnutým rozpočtom a zodpovednými osobami alebo odbormi (oddeleniami). Do akčného 
plánu sa nevyhnutne musia začleniť tieto body:  
• stanovenie aktivít pre zlepšenie mobility na základe procesu auditu (zoznam aktivít), 
• zostavenie zoznamu priorít (nemožno zmeniť všetko naraz), 
• delegovanie odborov zodpovedných za implementáciu aktivít,  
• identifikovanie zúčastnených zamestnancov a odborov,  
• definovanie harmonogramu na implementáciu aktivít s príležitosťami na predbežné 

hodnotenie, 
• zostavenie rozpočtu na realizáciu aktivít,  
• výpočet potenciálnych úspor v oblasti mobility a spotreby energie, ktoré možno dosiahnuť. 



D2.3 Pokyny na použitie auditu ADVANCE  

 

 
www.eu-advance.eu Strana 33 zo 75 

 

Cieľ Zvýšená bezpečnosť pre chodcov a cyklistov 

Opatrenia na dosiahnutie cieľa 

- zavedenie  30 km/h zóny  
- zdieľanie uličného priestoru  

- zvýšenie bezpečnosti na priechodoch 

Zodpovednosť 

Iniciátor Administratíva mesta 

Vedúci Riaditeľ dopravnej polície 

Implementujúci Oddelenie dopravy/Cestári/ Miestna polícia 

Zainteresovaná 
strana Cyklokoalícia 

Časový rámec 6 mesiacov/krátkodobé opatrenia  

Rozpočet 15000 euro 

Rozpočtové zdroje rozpočet mesta 

Predpokladaný dopad 
- nižšia nehodovosť 

- zvýšený počet chodcov vďaka upraveným zónam pre 
chodcov 

Tabuľka 1: Príklad konkrétnej akcie v akčnom pláne 

 

Zatiaľ čo časový horizont implementácie celého plánu PUMM môže trvať viac ako päť rokov, 
aktivity navrhované v akčnom pláne by malo byť možné implementovať v rámci najbližších 
piatich  rokov. 
Akčný plán musí odzrkadľovať angažovanosť kľúčových osôb a osôb zodpovedných za 
implementáciu. Plán sa predloží politickým predstaviteľom mesta. Aby bolo možné požiadať 
o certifikát ADVANCE, akčný plán musia akceptovať politici s rozhodovacími právomocami.  
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3.2.6 Certifikácia ADVANCE 

Schéma auditu ADVANCE umožňuje mestám analyzovať silné a slabé stránky súčasného 
PUMM a mestskej politiky v tejto oblasti. Mestá sú počas auditu podporované certifikovanými 
ADVANCE audítormi. Tie, ktoré úspešne prejdú auditom ADVANCE a splnia požadované 
kritéria môžu získať ADVANCE certifikát.  
Certifikačný proces a kritériá pre certifikáciu sú opísané v D2.4 ADVANCE certifikácii. Hlavné 
prvky sú opísané nižšie. 

Certifikát ADVANCE 
Keď mesto prejde procesom ADVANCE môže požiadať o certifikáciu. Certifikát ADVANCE je 
dôkazom korektného procesu auditu a jasného záväzku mesta (naďalej) zlepšovať plán 
a politiku trvalo udržateľnej mobility mesta. 

 

 
Obrázok č.9: Príklad certifikátu ADVANCE 
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ADVANCE komisia posúdi správu z auditu a udelí certifikát. Certifikát musí podpísať audítor 
a komisia ADVANCE. Komisia je nezávislý kontrolný orgán. Hlavnými úlohami ADVANCE 
komisie je kontrola správnosti procesu auditu a štandardizácia všetkých auditov (a akčného 
plánu) vykonaných v Európe v nasledujúcich rokoch. Kredit certifikácie ADVANCE a tiež auditu 
ADVANCE je závislý na expertíze audítora, atraktívnosti (budúcej) siete ADVANCE a akreditácii 
komisie ADVANCE. 

 

Obrázok 10: Graf procesu ADVANCE certifikácie 

Kritériá získania certifikácie 

Mesto získa certifikát ADVANCE za predpokladu, že splní tieto kritériá: 
• podá žiadosť na vykonanie auditu ADVANCE na ADVANCE asociáciu, 
• vykoná  ADVANCE audit s pomocou certifikovaného ADVANCE audítora, 
• zriadi ADVANCE pracovnú skupinu, 
• vypracuje akčný plán, ktorý zaznamenáva záväzok mesta ohľadom ďalšieho zlepšenia jeho 

PUMM, 
• dostane od audítora odporúčanie pre certifikáciu. 
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Postup 
Na konci auditu ADVANCE pripraví audítor správu z auditu, v ktorej formuluje odporúčania na 
udelenie certifikátu ADVANCE. 
Pri každom audite musia jeho správnosť skontrolovať traja členovia komisie ADVANCE. 

Ešte pred hodnotiacim stretnutím je správa spoločne s akčným plánom a odporúčaním pre 
certifikáciu doručená členom ADVANCE komisie. Komisia rozhodne, či sa na hodnotiace 
stretnutie prizve aj audítor, a to v prípade vyskytnutia nejasností. 
ADVANCE komisia overí zaslané dokumenty a definitívne rozhodne o udelení ADVANCE 
certifikácie na základe kontrolného zoznamu certifikácie. 

Certifikácia ADVANCE je výlučne v právomoci ADVANCE komisie. 
Mesto po obdržaní pozitívneho rozhodnutia zorganizuje certifikačný ceremoniál, počas ktorého 
je mestu oficiálne odovzdaný ADVANCE certifikát. Na túto slávnosť budú pozvaní členovia 
pracovnej skupiny, všetky zainteresované strany a tiež médiá. 

Odovzdanie certifikátu by malo mať pozitívny vplyv na imidž mesta.  

3.2.7 Správa z auditu 
Aby bolo možné oznámiť výsledky politikom, spoločnosti a ostatným zainteresovaným stranám, 
ako aj zaznamenať celý proces a výsledky, je potrebné zdokumentovať prácu v  správe z auditu 
ADVANCE. Ide tiež o dokument veľmi užitočný pri opakovaní hodnotenia.  

Na uľahčenie tejto práce je k dispozícii šablóna správy z auditu ADVANCE (pozrite si časť 
3.2.2). Táto šablóna zahŕňa hlavné oblasti, ktoré je potrebné zdokumentovať, napríklad: 
• Pracovná skupina (Kto boli členovia pracovnej skupiny? Ako sa prerozdelili úlohy?).  
• Celkový proces, stretnutia a spôsob prijímania rozhodnutí. 
• Zhodnotenie procesov a polí aktivít pomocou dotazníka ADVANCE vrátane referencie na 

podporu počas hodnotenia.  
• Znázornenie výsledkov.  
• Identifikovanie silných a slabých stránok vrátane ich možných príčin. 
• Odporúčanie aktivít. 
• Závery.  

Audítor ADVANCE odošle koncept správy členom pracovnej skupiny a požiada ich 
o pripomienky, opravy a dodatky. Následne audítor dokončí správu z auditu ADVANCE. 

3.2.8  Audítor odošle finálnu správu z auditu doplnenú o akčný plán 
a odporúčanie pre certifikáciu ADVANCE komisii. Opätovný audit 

Stav implementácie akčného plánu skontroluje komisia ADVANCE po 3 rokoch, a to na základe 
aktuálneho akčného plánu. Mesto bude informované o čase aktualizácie akčného plánu. 
Certifikát ADVANCE musí byť opätovne potvrdený ADVANCE komisiou každých 5 rokov. Mesto 
bude informované o čase expirácie ADVANCE certifikátu. Mesto, ktoré má záujem o opätovné 
udelenie certifikácie musí prejsť opätovným auditom. 
Mesto môže uskutočniť opätovný audit, ak spĺňa nasledujúce procesné kroky: 
Mesto zašle prehľad o realizácii akčného plánu po uplynutí 3 rokov sekretariátu ADVANCE. 
Mesto splní najmenej 50% aktivít od udelenia certifikácie. 
Pri opätovnom audite je certifikačný proces podobný pôvodnému. 
Tento prístup zabezpečí trvalú udržateľnosť aktivít na zlepšenie trvalo udržateľnej mobility 
v meste.  
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3.3 Úlohy  auditu ADVANCE 
Tento článok obsahuje pokyny pre dve kľúčové postavy v rámci auditu ADVANCE: 
zamestnanca mestského úradu (ide najmä o kontaktnú osobu mesta) a audítora. 

3.3.1 Mesto v procese auditu ADVANCE 
Mesto je hlavnou postavou a hlavným príjemcom výsledkov v rámci procesu auditu ADVANCE. 
Mesto musí počas procesu auditu splniť tieto úlohy: 
• Iniciátor (pred auditom): mesto, ktoré chce požiadať o audit ADVANCE sa obráti na 

ADVANCE asociáciu. Iniciátorom môže byť predstaviteľ odboru mobility v meste, primátor a 
pod.  Počas prvej konzultácie mesta s audítorom sa zostaví pracovná skupina. 

• Asistent: mesto je zodpovedné za praktickú organizáciu stretnutí tým, že poskytne 
priestory (zasadačka, občerstvenie...), zabezpečí účasť partnerov a rozpošle pozvánky. 
Keďže stretnutia pracovnej skupiny ADVANCE navštívia mnohí interní aj externí partneri, 
odporúča sa pevne stanoviť dátumy jednotlivých stretnutí hneď na začiatku. 

• Angažovaný partner: silná angažovanosť zo strany mesta je nevyhnutným predpokladom 
na úspešný proces auditu a jedným z kritérií na získanie certifikátu ADVANCE. Vyžaduje sa 
tiež angažovanosť na politickej úrovni, hoci stupeň angažovanosti sa môže líšiť v závislosti 
od mesta. V každom prípade akčný plán musí jasne preukazovať záväzok mesta ďalej 
zlepšovať politiku trvalo udržateľnej mobility. 

Mesto musí pochopiť, že audit ADVANCE predstavuje štandardizovaný spôsob zhodnotenia 
a zlepšenia miestneho plánu a politiky mobility a že jestvujú určité striktné postupy, podľa 
ktorých treba konať v súlade s miestnou situáciou a legislatívou. Rovnako musí mesto pochopiť, 
že výstupom auditu ADVANCE nie je samotný plán PUMM, ale akčný plán, ktorý možno použiť 
ako základ na prípravu (nového) plánu PUMM. 

3.3.2 Audítor v rámci auditu ADVANCE 

Všeobecné informácie 
Audítor sprevádza mesto celým auditom.  
• Je poradcom/asistentom v procese. 
• Sprevádza proces auditu. 
• Analyzuje politiku mobility mesta. 
• Poskytuje odborné odporúčania na zlepšenie. 
• Poskytuje odporúčania na certifikáciu alebo samotný audítor vydá mestu certifikát. 

Audítor zaručuje väčšiu dôveryhodnosť procesu auditu a jeho výstupu voči zainteresovaným 
stranám a verejnosti v rámci procesu plánu PUMM. Navrhované aktivity pre zlepšenie mobility 
môžu pochádzať z poznatkov a odborných vedomostí audítora o realizácii podobných aktivít 
prijatých v iných mestách. Audítor vystupuje ako objektívna osoba, ktorá je nad všetkými 
možnými internými spormi alebo záujmami v rámci pracovnej skupiny alebo medzi pracovnou 
skupinou a ďalšími zainteresovanými stranami. 
Audítor je zodpovedný za udržanie rovnováhy medzi rôznymi prístupmi: kognitívnym prístupom 
(udeľovanie skóre), prístupom učenia sa (odborné vedomosti a poznatky audítora) 
a konverzačným prístupom (diskusia medzi účastníkmi) na spoločných hodnotiacich 
stretnutiach. 
Audítor na seba preberá rolu asistenta aj odborníka. Cyklus testov auditu ADVANCE v meste 
preukázal rozdielne očakávania od audítora v role odborníka.  Od audítora sa očakávalo, že 
bude proces nielen uľahčovať, ale najmä radiť pri vývoji stratégie mobility a pri výbere aktivít 
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mobility. Vo vyspelom meste vystupoval audítor najmä v roli asistenta procesu, a to z dôvodu 
dostatočnej fundovanosti v oblasti mestskej mobility zo strany mesta.  

Špecifické úlohy 
Úlohy audítora možno opísať takto: 
• zhromažďovanie podkladov týkajúcich sa rôznych procesov a polí aktivít prostredníctvom 

štúdia dokumentácie a prehliadky mesta, 
• zabezpečenie politického záväzku v aplikovaní auditu ADVANCE, 
• poradenstvo mestu pri výbere a angažovaní relevantných zainteresovaných strán, 
• usmerňovanie rôznych stretnutí pracovnej skupiny a udržiavanie dobrej atmosféry medzi 

všetkými zúčastnenými partnermi (najmä v prípade zasadnutí a stretnutia ohľadom určenia 
priorít. ), 

• zaznamenávanie procesu auditu písomnou formou do správy o postupe po každom 
stretnutí, 

• príprava akčného plánu za asistencie mesta, 
• úprava správy z auditu na základe správ o postupe stretnutí pracovnej skupiny, 
• poskytovanie odporúčaní pre certifikáciu mesta na základe procesu auditu a akčného 

plánu. 

Profil 
Projekt ADVANCE je adresovaný odborníkom v oblasti dopravy, mobilitným konzultantom 
a ďalším osobám pracujúcim predovšetkým v oblasti dopravy a mobility. Potenciálny audítor 
ADVANCE musí mať tieto charakteristické vlastnosti: 
• musí mať zručnosti na usmerňovanie a asistenciu v rámci diskusií, 
• musí mať pracovné poznatky a skúsenosti v plánovaní mestskej mobility, 
• musí byť flexibilný a dokázať sa prispôsobiť miestnej situácii a zvyklostiam. 

Výhodou audítora je dobrá znalosť miestnej situácie a kontextu. 

Školenie 
Ak má niekto záujem stať sa autorizovaným audítorom, musí sa zúčastniť školiaceho kurzu 
ADVANCE. Počas tohto kurzu získa školiace materiály vrátane všetkých šablón, zoznámi sa 
s procesom auditu a zúčastní sa stretnutia otázok a odpovedí. 

Po úspešnej účasti na školení sa zo záujemcov stanú autorizovaní audítori ADVANCE.  

3.3.3 Účasť zainteresovaných strán 
Skôr než sa určí, ktoré zainteresované strany sa majú zúčastniť určitého kroku počas procesu 
auditu ADVANCE, je dôležité rozlíšiť tri typy zainteresovaných strán v závislosti od ich 
špecifickej výkonnej pozície: 
• Kľúčové subjekty a osoby (zodpovedné za prípravu auditu): 

– politickí predstavitelia (primátor, členovia mestskej rady), 
– osoby zodpovedné za finančné záležitosti (ministerstvá), 
– orgány a rezorty verejnej správy: mobilita, územné plánovanie, životné prostredie, odbor 

dopravy a pod. 
• Subjekty zodpovedné za implementáciu opatrení plánu PUMM: 

– prevádzkovatelia verejnej dopravy, 
– (dopravná) polícia, 
– osoby zodpovedné za infraštruktúru a pod. 

• Cieľové skupiny: osoby a skupiny, ktoré budú ovplyvnené všetky opatreniami. Ide o rôzne 
cieľové skupiny z komunity: 
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– rôzne sociálne skupiny alebo profesie, 
– mimovládne organizácie a pod. 

Počas prvého kontaktu sa zostaví pracovná skupina ADVANCE.  

Kľúčové osoby a relevantné subjekty a osoby zodpovedné za implementáciu budú členmi 
pracovnej skupiny ADVANCE. Musia sa zúčastniť od kroku č. 1 až po krok č. 4. V závislosti od 
zvyklostí mesta je možné, že účasť politických predstaviteľov je obmedzená na ich prítomnosť 
na úvodnom a finálnom stretnutí. Ak sa politickí predstavitelia nemôžu zúčastniť všetkých 
stretnutí, navrhne sa zástupca, ktorý im podá správy. 

Cieľové skupiny alebo zainteresované strany sa začnú angažovať v kroku č. 3 po zostavení 
zoznamu priorít pre aktivity na zlepšenie mobility. Mesto sa obráti na ich hlavných 
predstaviteľov a požiada ich o radu týkajúcu sa zoznamu priorít. Spôsob konzultácií s hlavnými 
predstaviteľmi závisí od zvykov mesta (bilaterálne stretnutia, spoločné schôdze, telefonické 
konzultácie). Komentáre hlavných predstaviteľov sa oznámia audítorovi.  

Všetky zainteresované strany budú pozvané na ceremoniál odovzdávania certifikátu ADVANCE 
(krok č. 5). 

Je dôležité zdôrazniť, že účasť zainteresovaných strán počas auditu ADVANCE je v súlade so 
zvykmi mesta. Úlohou audítora je radiť mestu pri výbere a angažovaní relevantných 
zainteresovaných strán pre svoje mesto. Znamená to, že výber jednotlivých zainteresovaných 
strán má závisieť najmä od týchto faktorov: 

• Stanovené priority: ak sa opatrenia a aktivity zamerajú napríklad na verejnú dopravu, 
musíme pozvať zástupcov poskytovateľa verejnej dopravy. Ak sa sústredíme na osoby 
s telesným postihnutím, musíme pozvať súvisiace asociácie a únie... 

• Skúsenosť a súčasný stav: mesto pri plánovaní alebo implementácii určitých cielených 
opatrení obyčajne spolupracuje so zainteresovanými stranami a záujmovými skupinami. Z 
tohto dôvodu by ich mali pozvať a pokračovať v tejto existujúcej spolupráci.  

• Odbornosť: môže byť užitočné pozvať odborníkov v disciplínach, s ktorými mesto nemá 
skúsenosti, napríklad odborníkov v oblasti urbanistiky alebo nákladnej dopravy... 

• Vzhľadom na hlavný cieľ: napríklad bezpečnosť mobility, environmentálne problémy...  
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Potenciálne zainteresované strany podľa rôznych polí aktivít 
Manažment mobility:  
Odborníci v oblasti mobility a dopravní inžinieri, mimovládne organizácie so zameraním na mobilitu, 
usporiadatelia Európskeho týždňa mobility, poskytovatelia verejnej dopravy, poskytovatelia 
prímestskej dopravy, poskytovatelia medzimestskej dopravy, zástupcovia osôb so zníženou 
pohyblivosťou, zástupcovia škôl, zástupcovia veľkých zamestnávateľov, strany zainteresované 
v turistickom ruchu... 
Manažment parkovania:  
Zástupcovia súkromného sektora, napríklad obchodníci, polícia, územní plánovači, dopravní 
inžinieri... 
Pešia doprava:  
Poskytovateľ verejnej dopravy, územní plánovači, dopravní inžinieri, mimovládne organizácie (so 
zameraním na mobilitu alebo environmentálne problémy), zástupcovia osôb so zníženou 
pohyblivosťou, zástupcovia škôl, strany zainteresované v turistickom ruchu... 
Cyklistická doprava:  
Dopravní inžinieri, územní plánovači, cyklistické asociácie, mimovládne organizácie so zameraním 
na cyklistickú dopravu, usporiadatelia Európskeho týždňa mobility alebo cyklistických pretekov, 
strany zainteresované v turistickom ruchu... 
Verejná doprava:  
Odborníci v oblasti mobility a dopravní inžinieri, mimovládne organizácie so zameraním na mobilitu, 
poskytovatelia verejnej dopravy, poskytovatelia prímestskej dopravy, poskytovatelia medzimestskej 
dopravy, zástupcovia osôb so zníženou pohyblivosťou, zástupcovia škôl, zástupcovia veľkých 
zamestnávateľov... 
Manažment nákladnej dopravy:  
Zástupcovia súkromného sektora, napríklad obchodníci, územní plánovači, dopravní inžinieri... 
Územné plánovanie:  
Odborníci v oblasti územného plánovania, mimovládne organizácie so zameraním na mestskú 
výstavbu... 
Opatrenia súvisiace s IAD:  
Odborníci v oblasti mobility a dopravní inžinieri, mimovládne organizácie so zameraním na mobilitu, 
poskytovatelia verejnej dopravy, poskytovatelia prímestskej dopravy, poskytovatelia medzimestskej 
dopravy, zástupcovia veľkých zamestnávateľov...  
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4 Príloha I – Podrobný opis procesov a polí 
aktivít 

V tejto prílohe sa nachádza podrobný opis procesov a polí aktivít, ktoré tvoria kľúčové prvky 
schémy auditu ADVANCE. Opis procesov je odvodený od prvkov plánu PUMM cyklu PUMM 
opísaného v dokumente "Guidelines"18

Procesy a polia aktivít sú stavebnými kameňmi dotazníka ADVANCE a sú usporiadané do 
štruktúrovaného kontrolného zoznamu. 

. Tento dokument tiež obsahuje mnohé príklady týkajúce 
sa prípravy a implementácie plánu PUMM. 

Procesy: 
1 – Počiatočné podmienky 

2 – Vízia a stratégia 

3 – Organizácia 

4 – Implementácia 
5 – Monitoring a hodnotenie 

Polia aktivít: 
1 – Manažment parkovania 

2 – Dizajn uličného priestoru 

3 – Pešia doprava 
4 – Cyklistická doprava 

5 – Verejná doprava 

6 – Opatrenia súvisiace s IAD 
7 – Manažment mobility 

8 – Manažment nákladnej dopravy 

 

                                                      
18ELTIS plus 2011: Guidelines. Developing and implementing a Sustainable Urban Mobility Plan. (pracovný dokument, 
súčasť časti D2.2, ktorý je dostupný aj v českom jazyku) – www.mobilityplan.eu 

http://www.mobilityplan.eu/�
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4.1 Proces 1 – Počiatočné podmienky 
Východiskovým bodom plánovania mobility je komplexná analýza súčasného stavu postupov 
mobility. V počiatočnej fáze prípravy plánu PUMM by malo každé mesto analyzovať súčasnú 
situáciu a zhromaždiť všetky podklady týkajúce sa politiky mesta v oblasti mobility. V analýze sa 
zohľadnia všetky dostupné údaje: existujúce dopravné prieskumy, údaje z iných strategických 
plánov alebo dokumentov, odborné príspevky, štúdie, pripomienky z konzultácií s občanmi, 
informácie o prebiehajúcich dopravných projektoch... 
Realizácia auditu ADVANCE prináša možnosť dať dokopy všetky zainteresované strany, 
zdieľať dostupné dáta, získať prehľad o súčasnej situácii, identifikovať potreby a navrhnúť 
ďalšie štúdie a práce, ktoré sú nevyhnutné pre komplexnú analýzu súčasného stavu.  

 
 

Obrázok č. 9: Prvky počiatočných podmienok v cykle plánu PUMM 

Tento proces sa zameriava na 3 prvky:  
• potenciál úspešného plánu PUMM, 
• prípravný proces a rozsah plánu, 
• diagnostika aktuálnej situácie.  

Prvok č. 1: Určenie potenciálu úspešného plánu PUMM 
Plán PUMM nie je statická práca s papiermi, ale integračný proces. Do príprav plánu PUMM sa 
majú zapojiť rôzne rezorty mestskej správy, externé zainteresované strany aj občania. Úroveň 
kooperácie je preto významným ukazovateľom kvality plánu PUMM. 
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Pri vyhodnocovaní kvality plánu PUMM mesta musí audítor zistiť, či je zavedený adekvátny 
systém manažmentu vrátane projektového manažmentu, finančného manažmentu 
a personálneho manažmentu. 
Na začiatku plánovacieho procesu je potrebné určiť potenciál vypracovania úspešného plánu 
PUMM. Bude to závisieť od rôznych interných a externých faktorov, ktoré poskytujú celkový 
rámec pre proces plánovania a implementáciu plánu.  

Zahrnuté sú tieto aktivity: 
• základné porozumenie princípov trvalej udržateľnosti je nevyhnutnou podmienkou pre 

zameranie prípravného procesu na celkovej strategickej úrovni, 
• vyhodnotenie vplyvu regionálneho/národného rámca s cieľom úplne využiť príležitosti 

a vyhnúť sa konfliktom s orgánmi na vyššej úrovni v neskoršom období, 
• poznanie dostupných prostriedkov na realizáciu procesu plánu PUMM a na implementáciu 

opatrení vrátane ľudských zdrojov, ako aj finančných prostriedkov, 
• správne načasovanie je kľúčom k úspechu: pri určovaní časového harmonogramu procesu 

plánovania zohľadnite prebiehajúce aktivity plánovania a vytvárania politík, 
• identifikácia zainteresovaných strán mestskej mobility a pochopenie ich potenciálnej úlohy 

a pozície v tomto procese sú dôležitými predpokladmi na dosiahnutie celkových cieľov 
plánu PUMM: môžu pomôcť identifikovať možné konflikty a koalície medzi 
zainteresovanými stranami. 

Prvok č. 2: Definovanie prípravného procesu a geografického rozsahu plánu 
Druhým prvkom na zhodnotenie počiatočných podmienok je prípravný proces a rozsah plánu.  
Proces plánu PUMM sa musí prispôsobiť miestnej situácii. To zahŕňa aj definovanie 
geografického rozsahu plánu, ktorý by mal v ideálnom prípade obsiahnuť funkčnú mestskú 
aglomeráciu. Kooperácia zainteresovaných strán a integrácia politík sú tiež súčasťou tohto 
prvku, ktorý sa má ukončiť dohodou o pracovnom pláne a opatreniach manažmentu.  

Zahrnuté sú tieto aktivity: 
• Na jednej strane sa musí zohľadniť oblasť, za ktorú sú zodpovedné príslušné miestne alebo 

regionálne orgány, pričom sa berie do úvahy prepojenie lokálnej/regionálnej dopravnej siete 
s hlavnými národnými a medzinárodnými dopravnými koridormi. Na druhej strane sa musia 
zvážiť aj  skutočné rámce mobility, ktoré v ideálnom prípade pokrývajú funkčnú 
aglomeráciu. 

• Výzvou pre plánovanie trvalo udržateľnej mobility v meste je lepšia koordinácia medzi 
politikami a organizáciami a integrácia jednotlivých druhov dopravy, čo môže byť samo 
osebe zdrojom inovácie a zlepšenia. 

• Všetky jednotlivé typy zainteresovaných strán sa musia angažovať v procese plánovania, 
venujúc sa špecifickým požiadavkám s cieľom legalizovať plán a zvýšiť jeho kvalitu. Na 
angažovanie zainteresovaných strán sa vyžaduje účelná stratégia odvodená od rôznych 
formátov a techník, a to pri komunikácii s orgánmi, súkromnými podnikmi, občiansko-
spoločenskými organizáciami alebo so všetkými súčasne. 

• Plán PUMM stavia na existujúcich postupoch plánovania, ale vyžaduje si tiež prijímanie 
nových úloh a zmenu určitých postupov a náplní. Znamená to, že bude potrebné pracovať 
nad rámec a optimalizovať a transformovať zavedené postupy plánovania. Všetky subjekty 
a osoby zainteresované v príprave a implementácii plánu musia byť dostatočne 
oboznámené s tým, kto robí čo a kedy. 
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Prvok č. 3: Analýza situácie v oblasti mobility a možností príprav 
Diagnostika aktuálnych postupov mobility v mestskej oblasti (alebo v príslušnom obvode) musí 
brať do úvahy všetky dostupné údaje:  
• Kvantifikovaná kontrola súčasného stavu: existujúce dopravné prieskumy, údaje z iných 

strategických plánov alebo dokumentov, odborné príspevky, štúdie, pripomienky 
z konzultácií s občanmi (potreby komunity), informácie o prebiehajúcich dopravných 
projektoch... 

• Spolupráca všetkých zainteresovaných strán: s cieľom zdieľať dostupné údaje, získať 
prehľad o súčasnej situácii, identifikovať potreby a navrhnúť ďalšie štúdie, ktoré sú 
nevyhnutné pre komplexnú analýzu. 

• Zostavenie zoznamu silných a slabých stránok, príležitostí, motivačných činiteľov 
a prekážok vo vývoji mobility (inštitucionálne, zákonné a finančné). 

Prepojenia na ďalšie informácie a osvedčené postupy 
• www.mobilityplans.eu/docs/PUMM_guidelines_web0.pdf – str. 16  
• www.mobilityplans.eu/docs/PUMM_guidelines_web0.pdf – str. 18  
• www.tfl.gov.uk/assets/downloads/corporate/tfl-business_plan-2012.pdf – str. 3  
• www.dot.ny.gov/portal/page/portal/main/transportation-plan/repository/masterplan-

111406.pdf – str. 25 (19) – 36 (30) 
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4.2 Proces 2 – Vízia a stratégia 
Tento proces sa zameriava na tvorbu alebo existenciu jasnej vízie (trvalo udržateľnej) mobility 
v rámci mesta a na spôsob prenosu tejto vízie do stratégie. Pod pojmom stratégia sa rozumie 
spôsob, akým mesto dáva obsah svojej vízii.  

 
 

Obrázok č. 10: Prvky vízie a stratégie v cykle plánu PUMM 

Prvok č. 4: Príprava spoločnej vízie a angažovanie občanov a zainteresovaných strán 
Na politickej úrovni sa musí definovať strategická vízia zdôrazňujúca dva alebo tri ciele, ktorá sa 
má potom oznámiť zainteresovaným stranám.  
Táto vízia tvorí základ pre všetky následné kroky, ktorými sa definujú konkrétne ciele 
a opatrenia.  
Tieto hlavné ciele poskytnú základ komunikácie s občanmi a príslušnými stranami 
zainteresovanými v pláne PUMM.  
Komunikácia s občanmi o cieľoch plánu PUMM, ako aj o rôznych krokoch jeho implementácie je 
nevyhnutná. Musí sa pripraviť a distribuovať informačný materiál o zostavení vízie a o jej 
výsledkoch. 

Prvok č. 5: Stanovenie priorít a merateľných cieľov 
V tomto prvku procesu sa musí poskytnúť zrozumiteľná odpoveď na otázku: Čo sa musí 
dosiahnuť a kedy? Inými slovami, musia sa prijať jasné priority na dosiahnutie hlavných cieľov 
definovaných v prvku č. 4. Tieto priority sa musia stanoviť po preštudovaní rôznych scenárov 
a príslušných výhod či nevýhod spolu s analýzou kritérií rentability alebo viacerých kritérií 
a s ohľadom na požiadavky zainteresovaných strán a občanov.  
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Príklady celkových cieľov:  
• zvýšiť podiel cyklistickej prepravy, 
• rozvíjať služby verejnej dopravy, 
• zjednodušiť vytvorenie inovatívnych doručovacích služieb, 
• znížiť dopravné zápchy spôsobené autami, 
• zlepšiť bezpečnosť na cestách, 
• organizácia a regulácia parkovacieho systému, 
• manažment nákladnej dopravy, 
• podpora plánov dochádzajúcich zamestnancov spoločností do zamestnania, 
• integrovaný predaj lístkov a pod.  
 
Definovanie celkových cieľov obsahuje všetko, čo sa musí vykonať na zlepšenie v sociálnej, 
environmentálnej a hospodárskej oblasti: čo sa musí zredukovať, zvýšiť alebo udržať. 
Celkové ciele (napríklad zníženie dopravných zápch spôsobených autami) sú cieľmi vyššej 
úrovne plánu PUMM, zatiaľ čo opatrenia (napríklad vybudovanie električkovej trate) sú 
prostriedkami na ich dosiahnutie. 

Ciele predstavujú najkonkrétnejšiu formu záväzku v rámci plánu PUMM, pričom sa uvedie 
požadovaný stupeň zmeny v rámci daného časového rámca. Sú nevyhnutné na zhodnotenie 
toho, či sa prostredníctvom prijatého opatrenia naozaj dosiahli požadované výsledky.  

Krátkodobé ciele by mali byť tzv. SMART (specific – presné, measurable – merateľné, 
achievable – dosiahnuteľné, realistic – realistické, time-bound – termínované) a mali by sa týkať 
schválených celkových cieľov. Ciele sú potrebné pre účely monitoringu a hodnotenia (pozrite si 
prvok č. 8).  

Stanovenie cieľov poskytuje transparentnosť a zrozumiteľnosť v tom, čo plánujete dosiahnuť 
v zmysle zmeny dopravy a mobility v meste. 

Prvok č. 6: Vývoj efektívnych balíčkov opatrení 
Na dosiahnutie priorít stanovených v prvku č. 5 sa musia vyvinúť efektívne balíčky opatrení, 
berúc do úvahy všetky možné polia aktivít. Iba dobre vybraté opatrenia zabezpečia splnenie 
definovaných cieľov. Identifikácia najefektívnejších opatrení sa má tiež zakladať na 
skúsenostiach tých, ktorí už implementovali opatrenia, ktoré zvažujete pre svoj miestny kontext. 
Môže ísť tiež o väčšinu opatrení, ktoré sa už pravdepodobne odskúšali na iných miestach vašej 
krajiny alebo kdekoľvek v Európe. Takto sa, obrazne povedané, vyhnete objaveniu Ameriky 
a dopusteniu drahých chýb, z ktorých sa už ostatní pravdepodobne poučili. 

Ďalším kľúčovým prvkom, ktorý treba zvážiť, je zaujatie integrovaného prístupu: ide o dôležitý 
prístup, pretože opatrenia prijaté v konkrétnom poli aktivít môžu ovplyvniť ďalšie oblasti 
(napríklad vytvorenie vyhradených pruhov pre verejnú dopravu bez zohľadnenia nakladacích 
priestorov potrebných na dodávky tovarov).  

Prepojenia na ďalšie informácie a osvedčené postupy 
• www.mobilityplans.eu/docs/PUMM_guidelines_web0.pdf – str. 64  
• www.london.gov.uk/thelondonplan/docs/londonplan08.pdf 
• www.ctps.org/bostonmpo/3_programs/1_transportation_plan/plan/2035_LRTP_Chapter6_9.

11.pdf 
• www.dot.ny.gov/portal/page/portal/main/transportation-plan/repository/masterplan-

111406.pdf – str. 53 (59) a 67 (73) 
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4.3 Proces 3 – Organizácia 
Proces Organizácia zahŕňa všetky organizačné aspekty plánu PUMM, ako sú interná 
organizácia (oddelenia, zodpovednosť), spolupráca s ostatnými odbormi, oddeleniami, 
komunikácia a interakcia so zainteresovanými stranami a ostatnými cieľovými skupinami 
(občania, študenti, obchodníci...), konzultačná a komunikačná štruktúra (poskytovatelia verejnej 
dopravy...) atď. 

 
 

Obrázok č. 11: Prvky organizácie v cykle plánu PUMM 

Prvok č. 7: Dohoda o zodpovednosti a alokácia finančných prostriedkov 
Tento prvok je nevyhnutný, keďže plány PUMM nepredstavujú iba dokumenty plánovania, ale aj 
predprevádzkové nástroje. 

Medzi predprevádzkové prvky patrí:  
• kalendár implementácie aktivít, 
• odhad nákladov a identifikácia zdrojov finančných prostriedkov, 
• identifikácia zodpovedností, 
• identifikácia súkromných a verejných investorov, a pod. 

Tieto prvky sú podstatné pre zabezpečenie implementácie. Musia sa opísať v akčnom 
a rozpočtovom pláne. Ten zahŕňa podrobný súhrn stanovených priorít a opatrení na 
implementáciu a harmonogram. Tieto špecifikácie budú základom pre hladkú implementáciu 
opatrení. Vyžaduje sa úplné schválenie zo strany pracovníkov s rozhodovacími právomocami 
a zainteresovaných strán. Tieto prvky budú tvoriť jadro finálneho plánu. 
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Prvok č. 8: Začlenenie monitoringu a hodnotenia do plánu 
Nepretržité priebežné hodnotenie implementácie je tiež podstatné pre jej prispôsobenie vo 
vzťahu k výsledkom a kontextu celkového vývoja.  

Má zahŕňať: 
• kľúčové ukazovatele korešpondujúce s dvomi alebo tromi hlavnými politickými cieľmi 

definovanými v prvku č. 4, 
• definovanie procesu monitoringu a hodnotenia (účasť zainteresovaných strán...), 
• niekoľko ukazovateľov pre monitoring implementácie aktivít spomenutých v pláne/politike – 

výstupné ukazovatele, 
• niekoľko ukazovateľov hodnotenia dopadov výsledkov. 

Pre každý z týchto ukazovateľov musí metodológia hodnotenia identifikovať potrebné údaje, ich 
pôvod, dostupnosť a frekvenciu aktualizácie. 

Prvok č. 9: Prijatie plánu trvalo udržateľnej mobility v meste 
Je dôležité zabezpečiť kontrolu kvality dokumentu vrátane akčného plánu a rozpočtu. 
Nevyhnutným krokom je kvalitatívna kontrola dokumentu vrátane akčných a rozpočtových 
plánov. 
Prijatie plánu PUMM sa musí uskutočniť oficiálne a náležite oznámiť širokej verejnosti. Úlohou 
mesto je zabezpečiť, aby zainteresované strany a občania všeobecne prijali tento plán. 

Prepojenia na ďalšie informácie a osvedčené postupy 
• www.mobilityplans.eu/docs/PUMM_guidelines_web0.pdf – str. 26 – 28/str. 84 
• www.mobilityplans.eu/docs/PUMM_guidelines_web0.pdf – str. 43 – 48 
• www.dot.ny.gov/main/transportation-plan/the-planning-process 
• www.fhwa.dot.gov/environment/environmental_justice/case_studies/fruitvale.pdf 
• www.portlandoregon.gov/transportation/article/370482 
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4.4 Proces 4 – Implementácia 
Proces Implementácia sa vzťahuje na to, ako sa politika (trvalo udržateľnej) mobility 
implementuje alebo ktoré konkrétne aktivity/opatrenia sa prijímajú. Cieľom je zahrnúť do 
implementácie všetky strategické prvky a aktivity/opatrenia prijaté v rámci mesta vo vzťahu 
k vízii opísanej v pláne PUMM.  

 
Obrázok č. 12: Prvky implementácie vrátane polí aktivít 

Prvok č. 10: Zabezpečenie vhodného manažmentu a komunikácie (pri implementácii 
plánu) 
Implementáciu plánu PUMM treba uskutočniť na technickej úrovni a skontrolovať na strategickej 
úrovni za účasti všetkých zainteresovaných strán. Projektový tím, ktorý vymenoval projektový 
manažér identifikovaný v prvku č. 1, zabezpečí prepojenie medzi týmito dvomi úrovňami. 
Komunikácia o implementácii plánu alebo politiky sa musí konať pravidelne, pričom účasť 
občanov je vítaná. 
Okrem poskytovania informácií a komunikácie o pláne PUMM možno zlepšiť účasť občanov 
najmä tým, že sa budú priamo angažovať v realizácii opatrení. Možno to dosiahnuť napríklad 
počas dní bez áut, Európskeho týždňa mobility, špeciálnych podujatí a pod. 
Navyše to tiež možno plánovať v samotnom pláne PUMM, keďže ho možno začleniť do aktivít 
manažmentu mobility. 

Prepojenia na ďalšie informácie a osvedčené postupy 
• www.mobilityplans.eu/docs/PUMM_guidelines_web0.pdf – str. 104 – 108 

Polia aktivít 
Cieľom definovania polí aktivít je mapovať všetky aktivity a opatrenia definované a vysvetlené 
v rámci plánu PUMM mesta (vízia mobility mesta). Opatrenia a aktivity možno vidieť ako posun 
smerom k uplatneniu plánu PUMM v praxi. 
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Dôležité je spomenúť, že v pláne PUMM sa musí nájsť rovnováha medzi rôznymi cieľmi, berúc 
do úvahy 4 podstatné ciele: 
• právo na mobilitu pre každého, vrátane rôzne znevýhodnených osôb, 
• ochrana zdravia a životného prostredia, 
• skĺbenie územného plánovania s dopravou, 
• bezpečnosť na cestách. 

Z tohto dôvodu musí byť každé pole aktivít kompatibilné s týmito hlavnými cieľmi. 
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4.5 Proces 5 – Monitoring a hodnotenie 
Tento proces sa týka spôsobu akým sa analyzujú výsledky implementácie plánu PUMM a ich 
použitie pri zavedení príslušnej politiky. Podstatné je prispôsobiť tento proces vzhľadom na 
výsledky a celkový kontext. Monitorujú sa dosiahnuté ciele plánu PUMM a hodnotia dopady 
opatrení.  Týmto spôsobom môžeme (dobré a zlé) výsledky použiť na vyvodenie záverov a  
stavať tak na svojich predchádzajúcich skúsenostiach. 

 
 

Obrázok č. 13: Prvky monitoringu a hodnotenia v cykle plánu PUMM 

Prvok č. 11: Získanie ponaučenia 
Ponaučenie z toho, čo sa vypracovalo a implementovalo, možno získať vďaka pravidelnému 
monitoringu a hodnoteniu opísanému v prvku č. 8. 
Takto možno zabezpečiť aktualizáciu plánu PUMM vzhľadom na výsledky a celkový vývoj bez 
zmeny základnej štruktúry plánu PUMM. 

Prepojenia na ďalšie informácie a osvedčené postupy 
• www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3079 
• www.mobilityplans.eu/docs/PUMM_guidelines_web0.pdf – str. 71 – 73, str. 110 
• www.mobilityplans.eu/docs/PUMM_guidelines_web0.pdf – str. 91 – 93 
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4.6 Pole aktivít 1 – Manažment parkovania 

4.6.1 Definícia 
Manažment parkovania sa zaoberá rôznymi 
politikami a programami, ktorých cieľom je 
efektívnejšie využívanie parkovacích miest 
a plôch. Manažment parkovania je účinným 
mechanizmom ovplyvňujúcim rozhodovanie 
o tom, aký spôsob dopravy si zvolia ľudia pri 
cestovaní do mesta alebo v meste. 
Parkovanie je dvojaký nástroj: pôsobí na 
reguláciu áut aj dopravy. 
 

 
 

4.6.2 Obsah tohto poľa aktivity 
• Diferenciácia parkovania na rôzne tarifné zóny. 
• Výhody pre určité cieľové skupiny (napr. obyvatelia, dochádzajúci pracovníci, osoby 

využívajúce carpooling, osoby so zdravotným postihnutím...). 
• Poplatky za parkovanie diferencované podľa produkcie emisií. 
• Štandardy definujúce maximálny počet parkovacích miest v nových budovách v prípade, 

keď existujú alternatívne riešenia mobility k použitiu IAD. 
• Počet parkovacích miest na uliciach je obmedzený a parkovanie je presunuté mimo cesty 

a ulice v meste. 
• Celkový počet parkovacích miest v centre mesta je obmedzený. 
• V meste sú k dispozícii zariadenia pre parkovanie a jazdu na motorovom vozidle. 
• V meste sú k dispozícii zariadenia pre parkovanie a jazdu na bicykli. 
• Okolo centra mesta existuje informačný parkovací systém. 

4.6.3 Prepojenia na ďalšie informácie a osvedčené postupy 
Pozrite si príklady: 
• www.vtpi.org/tdm/index.php#parking 
• http://www.civitas.eu/thematic-categories/parking-managementpricing 
• www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3666 
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4.7 Pole aktivít 2 – Dizajn uličného priestoru 

4.7.1 Definícia 
Dizajn uličného priestoru môže určitým 
spôsobom ovplyvniť naše správanie 
a rozhodovanie o použití konkrétneho 
dopravného prostriedku. Utlmovanie dopravy sa 
má chápať ako komplex iniciatív rôzneho druhu, 
ktoré majú riadiť uličný priestor takým 
spôsobom, aby poskytoval výhody 
nemotorizovanej doprave. 

 

4.7.2 Obsah tohto poľa aktivity 
Dizajn uličného priestoru a utlmovanie dopravy 
Opatrenia tohto poľa sú zamerané na zatraktívnenie verejného priestoru s cieľom podporiť ľudí 
v tom aby zostali vo verejnom priestore a používali ho.  
• Spomalenie rýchlosti dopravy (30 km/h). 
• Zdieľanie priestoru. 
• Pešia zóna. 
• Ulice ako miesto na hranie. 
• Uzavretie centier miest pre autá. 
• Zelené ulice so stromami a parkami. 

Verejný priestor 
Táto oblasť sa zaoberá využitím verejného priestoru, priestoru cestnej komunikácie a ďalších 
plôch s cieľom zatraktívniť ich pre chodcov a cyklistov.  
• Sprístupnenie obchodov a podnikov. 
• Pešie zóny. 
• Zelené plochy (aleje, viac stromov). 
• Osvetlenie vhodné pre cieľové skupiny. 
• Integrácia manažmentu mobility do procesu plánovania. 
• Dostupnosť verejnej dopravy a služieb ako podmienka pre nový vývoj 
• Priestorové požiadavky pre nové vývojové trendy, ako napríklad parkovacie miesta, 

špedičné priestory... 

4.7.3 Prepojenia na ďalšie informácie a osvedčené postupy 
Pozrite si príklady: 
• www.gehlarchitects.dk/files/projects/110518_Figueroa_OS_ENG.pdf 
• www.nyc.gov/html/dot/html/sidewalks/citybench.shtml 
• www.dezeen.com/2010/09/22/stair-by-jds-architects-for-bench-10/ 
• www.dezeen.com/2012/07/05/escale-numerique-by-mathieu-lehanneur-and-jcdecaux/ 
• www.gehlarchitects.com/#/159503/ 
• www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=1366 
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4.8 Pole aktivít 3 – Chodci 

4.8.1 Definícia 
Chôdza je najprirodzenejším spôsobom zo 
všetkých možností dostupných pre rozvoj trvalo 
udržateľnej mobility. Mestá môžu podporovať 
svojich obyvateľov a návštevníkov, aby chodili 
pešo namiesto cestovania nejakým dopravným 
prostriedkom, a to prinajmenšom v prípade 
krátkych vzdialeností. 

 

4.8.2 Obsah tohto poľa aktivity 
Infraštruktúra pre pešiu dopravu 
• Infraštruktúra pre chodcov. 
• Pešie zóny. 
• Vybudovanie siete chodníkov po celom meste, ktoré sú prístupné pre všetkých, a 

prispôsobené pre znevýhodnené osoby. 
• Systém značenia s uvedením času chôdze do destinácie. 
• Vybavenie ulice (napríklad lavičky na odpočinok). 
• Eliminácia obchádzok/okľúk pre chodcov (napríklad prístupnosť železničných staníc 

z oboch strán, mosty pre chodcov). 

Doplnkové služby 
• Bezpečné cesty do škôl.  
• Peší autobus pre školákov. 
• Analýza/redukcia potenciálne nebezpečných miest. 
• Opatrenia na bezpečné cesty do škôl. 
• Osvetlenie chodníkov. 
• Eliminácia oblastí budiacim strach (napr. podchody/podjazdy na križovatkách, prázdne 

budovy). 
• Prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím. 
• Automatické meranie rýchlosti (kontrola rýchlosti) v blízkosti škôlok a škôl. 

4.8.3 Prepojenia na ďalšie informácie a osvedčené postupy 
Pozrite si príklady: 
• www.metropolismag.com/html/content_0802/ped/ 
• www.nyc.gov/html/dot/html/sidewalks/pedestrian_projects.shtml 
• www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=2844 
• www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=2255 
• www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3624 
• www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=3484 
• www.seattle.gov/transportation/walk_map.htm 
• www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=1835 
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4.9 Pole aktivít 4 – Cyklistická doprava 

4.9.1 Definícia 
Cyklistická doprava je veľmi efektívny 
a optimálny spôsob dopravy na krátke a stredné 
vzdialenosti. Používanie bicykla ponúka 
množstvo výhod oproti používaniu motorového 
vozidla, ako sú fyzická aktivita, alternatíva 
k použitiu fosílnych palív, žiadne znečistenie 
ovzdušia ani zamorenie hlukom, zníženie 
dopravných zápch, jednoduchšie parkovanie, 
väčšia flexibilita pri výbere trasy, vstup na cesty 
i chodníky. Výhody v podobe nízkych nákladov 
ponúka nielen tomu, kto na bicykli jazdí, ale aj 
spoločnosti. 

 

4.9.2 Obsah tohto poľa aktivity 
Cyklistická infraštruktúra 
Optimalizácia a rozšírenie cyklistickej siete.  
• Budovanie cyklistickej siete pokrývajúcej celé mesto. 
• Analýza/zlepšovanie hustoty a kontinuity cyklistickej siete. 
• Analýza/redukcia potenciálne nebezpečných miest. 
• Systém značenia s uvedením času jazdy na bicykli do destinácie (značenie cyklistickej 

siete). 
• Výborné príležitosti pre skratky. 
• Dobré prepojenie cyklistickej siete v meste s okolím a priľahlým regiónom. 
• Zelená vlna pre cyklistov. 

Doplnkové služby 
Zlepšenie a zvýšenie počtu parkovacích miest pre bicykle. 
• Inštalácia stojanov alebo odkladacích priestorov pre bicykle, strážené a kryté parkovanie 

bicyklov. 
• Samoobslužné stanice v parkovacích zariadeniach. 
• Stojany na špeciálne bicykle (nákladné bicykle, detské bicykle, cyklovozíky). 
• Verejné služby (napr. stanice na opravu bicyklov). 
• Prevencia pred krádežou bicykla (napr. registrácia bicyklov). 
• Služby požičiavania bicyklov a systém pre bike-sharing (služby požičiavania bicyklov sú 

k dispozícii v širokej oblasti a poskytujú alternatívu k individuálnemu vlastníctvu bicyklov 
prostredníctvom ponuky požičania bicyklov na praktických umiestnených lokalitách v rámci 
určitej oblasti) 

• Plánovač trás pre cyklistov. 
• Výhody pre používateľov bicyklov (napr. lacnejšie lístky v MHD) 
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Cyklistická a verejná doprava 
• Realizácia bezpečných, prístupných, atraktívnych a dostatočných parkovacích miest pre 

bicykle, pokiaľ možno v blízkosti dôležitých destinácií a na intermodálnych bodoch. 
Parkovacie miesta pre bicykle na krátkodobé aj dlhodobé parkovanie (stojany, ako aj kryté 
parkovacie miesta pre bicykle), cyklistické stanice (vrátane poradenstva, opravy a možností 
požičania bicykla) 

• Prepojenie cyklistickej dopravy na verejnú dopravu (zariadenia na parkovanie bicyklov na 
staniciach a zastávkach verejnej dopravy) 

• Možnosť zobrať si bicykel do vozidla MHD. 
• Dimenzovanie siete verejnej dopravy zohľadňujúce cyklistickú dopravu (vzdialenosť medzi 

zastávkami...)  
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4.9.3 Prepojenia na ďalšie informácie a osvedčené postupy 
Pozrite si príklady: 
• www.presto-cycling.eu/en/policy-guidelines-a-fact-sheets 
• www.nyc.gov/html/unccp/gprb/downloads/pdf/Bogota_CycleRoute.pdf 
• www.nyc.gov/html/dot/html/bicyclists/installsched.shtml 
• www.civitas.eu/thematic-categories/walking-and-cycling-enhancementsservices  
• www.civitas.eu/content/public-and-rental-bikes  
• www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=158 
• www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=3486 
• www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3095 
• www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=1568 
• www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3087 
• www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3611 
• www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3507 

 

http://www.presto-cycling.eu/en/policy-guidelines-a-fact-sheets�
http://www.nyc.gov/html/unccp/gprb/downloads/pdf/Bogota_CycleRoute.pdf�
http://www.nyc.gov/html/dot/html/bicyclists/installsched.shtml�
http://www.civitas.eu/thematic-categories/walking-and-cycling-enhancementsservices�
http://www.civitas.eu/content/public-and-rental-bikes�
http://www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=158�
http://www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=3486�
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3095�
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=1568�
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3087�
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3611�
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3507�


D2.3 Pokyny na použitie auditu ADVANCE  

 

 
www.eu-advance.eu Strana 58 zo 75 

 

4.10 Pole aktivít 5 – Verejná doprava 

4.10.1 Definícia 
Verejná doprava zahŕňa všetky spôsoby 
dopravy, pri ktorých pasažier necestuje vo 
vlastnom automobile, ale zdieľa nejaký 
dopravný prostriedok s ostatnými cestujúcimi. 
Obyčajne funguje na fixných trasách s fixným 
cestovným poriadkom bez rezervácie. 
 

 

4.10.2 Obsah tohto poľa aktivity 
Kvalita 
Garancia kvality siete verejnej dopravy a neustále zlepšovanie siete verejnej dopravy 
prostredníctvom týchto faktorov: 
• Cestovné poriadky s vysokou frekvenciou.  
• Pravidelnosť cestovných poriadkov. 
• Medzimestské spojenie. 
• Lákavé tarify (pre rôzne cieľové skupiny: študenti, seniori, dochádzajúci pracovníci, turisti 

atď.). 
• Dobré spojenia nočným autobusom v rámci celého mesta. 
• Kryté a osvetlené zastávky. 
• Používanie inteligentných dopravných systémov. 
• Ekologické prostriedky verejnej dopravy. 
• Vozidlá s nízkym prahom na zabezpečenie prístupnosti pre všetkých ako súčasť globálnej 

politiky týkajúcej sa prístupnosti pre všetkých. 
• Dopravné služby na dopyt. 
• Partnerstvo medzi rôznymi poskytovateľmi verejnej dopravy. 
• Synchronizácia harmonogramov jednotlivých služieb verejnej dopravy. 
• Kamerový systém (bezpečnosť). 
• Informácie v reálnom čase v rámci verejnej dopravy. 
• Platobný systém založený na technológii GSM. 
• Elektronický predaj lístkov (lístky cez správu SMS, lístky online). 
• Zvýšená bezpečnosť vo verejnej doprave. 
• Integrácia verejnej dopravy so železničnou dopravou, prímestskou a regionálnou 

autobusovou dopravou. 

Priorita 
Verejná doprava získava prioritu: 
• Pruhy pre verejnú dopravu (viac pruhov alebo optimálnejšie pruhy). 
• Ovládanie svetelnej signalizácie, zelená vlna pre verejnú dopravu. 
• Informačný panel príchodov autobusov na autobusovej stanici. 
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Verejná doprava a územné plánovanie 
• Definovanie minimálnej hustoty výstavby v okolí zastávok verejnej dopravy. 
• Normy pre parkovanie pre nové budovy súvisiace s verejnou dopravou. 
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4.10.3 Prepojenia na ďalšie informácie a osvedčené postupy 
Pozrite si príklady: 
• www.by-banen.no/rapporter_og_planer 

Prejdite nižšie na projektové návody HiTRANS s názvom „Public transport – planning the 
networks“, „Public Transport – mode options and solutions“ a „Public Transport – citizens’ 
requirements“. 

• www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=43 
• www.civitas.eu/thematic-categories/collective-passenger-transport 
• www.civitas.eu/thematic-categories/transport-telematics 
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4.11 Pole aktivít 6 – Opatrenia súvisiace s IAD 

4.11.1 Definícia 
Opatrenia súvisiace s  automobilovou dopravou  
sa týkajú individuálnej automobilovej dopravy 
(IAD) ako i doplnkových opatrení. Ide 
o využívanie automobilovej dopravy trvalejšie 
udržateľným spôsobom, napríklad 
prostredníctvom služieb carsharing. 

 

4.11.2 Obsah tohto poľa aktivity 
Kolektívna doprava 
Aktivity na rozvoj inovatívnej kolektívnej dopravy na dopyt. 
• Služby pre carpooling. 
• Služby pre carsharing. 

Zóny zníženej rýchlosti a obmedzený vstup 
Opatrenia na spomalenie automobilovej dopravy s cieľom udržať dopravu mimo centra mesta. 
• Globálny plán zriadiť zóny zníženej rýchlosti a obmedziť prístup v rámci celého mesta. 
• Dynamická svetelná signalizácia. 
• Platená zóna s častými zápchami. 
• Plány organizácie dopravy. 
• Zdieľané priestory. 
• Zelené zóny. 
• Zóny s nízkymi emisiami. 

Hlavné cesty 
Dopravné informácie v reálnom čase s cieľom zabezpečiť plynulú jazdu znížením rýchlosti na 
hlavných cestách. 

4.11.3 Prepojenia na ďalšie informácie a osvedčené postupy 
Pozrite si príklady: 
• www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3647 
• www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3272 
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4.12 Pole aktivít 7 – Manažment mobility 

4.12.1 Definícia 
Manažment mobility (MM) je koncept 
propagujúci trvalo udržateľnú dopravu. Riadi 
dopyt po automobilovej doprave 
prostredníctvom nástrojov na zmenu postoja 
a správania cestujúcich. Jadrom manažmentu 
mobility sú tzv. mäkké opatrenia ako 
informovanosť, komunikácia, organizačné 
služby a koordinačné aktivity rôznych partnerov 
Mäkké opatrenia často podporujú tzv. tvrdé 
opatrenia v mestskej doprave (napr. nové 
električkové linky, nové cesty a nové 
cyklotrasy). Opatrenia manažmentu mobility (na 
rozdiel od tvrdých opatrení) nevyhnutne 
nevyžadujú veľké finančné investície a môžu 
mať vysoký pomer rentability19

 

. 
 

4.12.2 Obsah tohto poľa aktivity 
Informácie o trvalo udržateľnej mobilite 
Tieto opatrenia sa v zásade zavádzajú na základe dopytu cestujúcich. Cestujúcim poskytujú 
informácie a rady prostredníctvom širokej palety rôznych médií. 
• Otvorenie mobilitného centra alebo mobilitného bodu. 
• Informácie o nemotorizovanej mobilite. 
• Turistické informácie poskytované prostredníctvom rôznych technológií, pred aj počas 

cesty. 
• Mapy mesta pre používateľov verejnej dopravy, chodcov aj cyklistov. 
• Informácie o predaji lístkov (na webe). 
• Aktivity zamerané na bezpečnosť účastníkov cestnej premávky (napr. cyklisti, chodci). 
• Kampane zamerané na bezpečnosť. 
• Balíčky mobility pre nových zamestnancov alebo nových občanov.  

Propagácia trvalo udržateľnej mobility  
Jadro týchto opatrení spočíva v podpore dobrovoľnej zmeny správania prostredníctvom 
zvyšovania povedomia, propagácie alternatív k autám, motivácie a poskytovania informácií.  
• Reklamné kampane zamerané na občanov, školy, spoločnosti... s cieľom motivovať ľudí 

chodiť pešo, na bicykli alebo verejnou dopravou (Do práce na bicykli, Európsky deň bez 
áut...) 

• Osobné poradenstvo k cestovaniu.  
• Cielená propagácia alternatívnych druhov dopravy a zníženie najazdených 

kilometrov/reťazenie. 
• Stimuly na využívanie alternatívnych druhov dopravy a ekologických vozidiel. 
• Marketing trvalo udržateľných druhov dopravy prostredníctvom reklamy a použitia iných 

marketingových techník, ako napríklad letáková kampaň (pre domácnosti). 

                                                      
27 Zdroj: EPOMM – Európska platforma pre manažment mobility (www.epomm.eu) 
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• Zvyšovanie povedomia o nebezpečenstvách emisií zdraviu škodlivých a skleníkových 
plynov, ktoré sa tvoria v dôsledku dopravy.  

Manažment mobility v rámci samosprávy 
Zahŕňa ponuku, organizáciu a koordináciu rôznych typov služieb MM s cieľom poskytnúť 
alternatívu k využívaniu auta jednou osobu, pričom sa zameriava na zamestnancov mestskej 
správy. 
• Inštalácia zariadení na parkovanie bicyklov v spoločnostiach. 
• Poskytnutie  lístkov na verejnú dopravu do práce. 
• Inštalácia spŕch. 

Lokálny manažment mobility  
MM je predovšetkým lokálna aktivita prepojená na miesto s vysokou dopravnou koncentráciou, 
ako napríklad spoločnosť, škola, univerzita, koncertná hala... 
• Plán mobility podporuje zamestnancov správať sa uvedomelo vo vzťahu k mobilite. 

– Regulácia parkovacích miest v blízkosti komunálnych budov. 
– Cyklistické služby a car sharing pre podniky. 
– Odrádzanie od používania auta na cestu do práce. 
– Možnosť osprchovať sa v práci. 

• V pláne mobility sa opisuje používanie firemných áut s cieľom zabezpečiť ich efektívne 
využívanie, najmä čo sa týka spotreby palív. 

– Súčasný stav používaných vozidiel a ekonomická analýza. 
– Nákup ekologických áut (elektrické autá, autá s pohonom CNG, hybridy). 
– Kurz ekologického jazdenia pre zamestnancov. 
– Motivácia osôb jazdiť na bicykli alebo verejnou dopravou po meste. 

• Plán mobility pre školy je podobný plánu mobility pre spoločnosti s výnimkou toho, že 
obyčajne zahŕňa väčšiu úroveň angažovanosti detí a rodičov, zamestnávateľov 
a zamestnancov v plánovaní aj implementácii. 

Plán PUMM má podporiť poradenstvo v oblasti mobility a prípravu plánov mobility spoločností. 
Môže obsahovať rámec na vypracovanie takýchto plánov a cieľov v súvislosti s ich šírením 
v mestskej oblasti. Plán PUMM však samozrejme nemôže obsahovať všetky tieto plány. 

4.12.3 Prepojenia na ďalšie informácie a osvedčené postupy 
• Európska platforma pre manažment mobility: www.epomm.eu 
• ELTIS: mestský portál mobility (www.eltis.org) 

Pozrite si príklady:  
• transalt.org/campaigns/pedestrian/playstreetswww.nyc.gov/html/dot/summerstreets/html/ho

me/home.shtml 
• www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=3634 
• http://civitas.eu/thematic-categories/mobility-management  

http://www.epomm.eu/�
http://www.eltis.org/�
http://transalt.org/campaigns/pedestrian/playstreets�
http://transalt.org/campaigns/pedestrian/playstreets�
http://www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=3634�
http://civitas.eu/thematic-categories/mobility-management�
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4.13 Pole aktivít 8 – Manažment nákladnej dopravy 

4.13.1 Definícia 
Nákladná doprava je proces prepravy rôznych 
druhov tovaru z jedného miesta na druhé 
prostredníctvom rôznych dopravných 
prostriedkov. Doprava nákladu môže zahŕňať 
cestnú prepravu, leteckú prepravu a dokonca aj 
použitie plavebných ciest na presun nákladu 
z východiskového bodu do cieľa. Manažment 
nákladnej dopravy zahŕňa rôzne stratégie 
s cieľom zvýšiť efektívnosť nákladnej dopravy 
a komerčnej dopravy. Plán PUMM sa musí 
postarať o podmienky prepravy tovarov 
potrebných pre obchod a podnikanie. 

 

4.13.2 Obsah tohto poľa aktivity 
Reorganizácia 
Reorganizácia a racionalizácia dodávok zo strany spoločností alebo dodávateľov s cieľom 
zredukovať prepravu tovarov na miesto určenia a z neho. 
• Konsolidačné centrá. 
• Jazdné pruhy pre nákladné vozidlá. 
• Nočná distribúcia. 
• Obmedzenie nákladnej dopravy. 
• Regulácia nákladnej dopravy: stanovený čas distribúcie, veľkosť nakladacích priestorov a 

pod. 

Prerozdelenie nákladnej dopravy 
• Používanie nákladných električiek pre distribúciu v meste. 
• Používanie zariadení nemotorizovanej nákladnej dopravy (pešo a na bicykli – vozíky, 

nákladné bicykle). 
• Cyklokuriéri. 

4.13.3 Prepojenia na ďalšie informácie a osvedčené postupy 
Pozrite si príklady: 

• www.civitas.eu/thematic-categories/urban-freight-logistics 
• www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3520 
• www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3014  
• www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3177 

http://www.civitas.eu/thematic-categories/urban-freight-logistics�
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3520�
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3014�
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3177�
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5 Príloha II – Dotazník ADVANCE 
Dotazník ADVANCE si môžete prevziať na stránke www.eu-advance.eu.  

 

http://www.eu-advance.eu/�
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Obrázok č. 14: Ukážka: Dotazník ADVANCE – hárok Procesy 
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Obrázok č. 15: Ukážka: Dotazník ADVANCE – hárok Polia aktivít 
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6.1 Slovník všeobecných pojmov 
 

Prístupnosť Prístupnosť aktivity pre jednotlivca je ľahkosť, akou sa môže jednotlivec dostať na miesta, na ktorých možno túto aktivitu 
vykonať. i 

Audit Je hodnotením osoby, organizácie, systému, procesu, podniku, projektu alebo produktu.ii

Tento termín sa najčastejšie vzťahuje na audity v účtovníctve, no podobné koncepty existujú aj v projektovom 
manažmente, manažmente kvality a hospodárení s energiou.

 

iii 

Porovnanie výkonnosti Ide o proces rozšírený v manažmente, najmä v strategickom manažmente, v rámci ktorého organizácie hodnotia rôzne 
aspekty svojich procesov vzhľadom na osvedčené postupy, a to obyčajne vo vlastnom sektore alebo odvetví. iv

Toto porovnanie potom umožní organizáciám pripraviť plány týkajúce sa spôsobu prijatia takéhoto osvedčeného postupu, 
obyčajne s cieľom zvýšiť určitý aspekt výkonnosti. Porovnanie výkonnosti sa má vykonávať ako nepretržitý proces, 
v ktorom organizácie opakovane preverujú svoje postupy. Proces identifikácie a získavania ponaučení z osvedčených 
postupov v iných organizáciách predstavuje výkonný nástroj pri hľadaní neustálych zlepšení a pokrokov vo výkonnosti. 

 

Certifikácia Formálny postup, ktorým akreditovaná alebo autorizovaná osoba či agentúra hodnotí a preveruje (a písomne 
prostredníctvom vydania certifikátu dosvedčuje) atribúty, charakteristiky, kvalitu, kvalifikáciu alebo stav jednotlivcov či 
organizácií, tovarov alebo služieb, postupov alebo procesov, prípadne podujatí, či situácií, v súlade so stanovenými 
požiadavkami alebo štandardmi. 

Externý audit Je hodnotením organizácie osobou, ktorá nemá vplyv v rámci príslušnej organizácie. 

Externé audity vykonávajú strany zainteresované v organizácii, napríklad zákazníci alebo iné osoby v ich mene. 

Ukazovateľ Je premenná vybratá a definovaná s cieľom merať pokrok smerom k dosiahnutiu cieľa.v

Existujú rôzne typy ukazovateľov: kvalitatívne a kvantitatívne, absolútne a relatívne. Medzi ďalšie používané typológie 
patrí výrobný systém alebo prístup typu vstup-výstup-výsledok:  

 

− Ukazovateľ vstupu: prostriedky potrebné na poskytovanie služby alebo produktu (napr. pracovné sily, výdavky 
spojené s projektovaním).  

http://www.businessdictionary.com/definition/formal.html�
http://www.businessdictionary.com/definition/accredited.html�
http://www.businessdictionary.com/definition/authorized-person.html�
http://www.businessdictionary.com/definition/agency.html�
http://www.businessdictionary.com/definition/attest.html�
http://www.businessdictionary.com/definition/writer.html�
http://www.businessdictionary.com/definition/issuer.html�
http://www.businessdictionary.com/definition/certificate.html�
http://www.businessdictionary.com/definition/attribute.html�
http://www.businessdictionary.com/definition/characteristic.html�
http://www.businessdictionary.com/definition/quality.html�
http://www.businessdictionary.com/definition/qualification.html�
http://www.businessdictionary.com/definition/status.html�
http://www.businessdictionary.com/definition/individual.html�
http://www.businessdictionary.com/definition/organization.html�
http://www.businessdictionary.com/definition/goods.html�
http://www.businessdictionary.com/definition/services.html�
http://www.businessdictionary.com/definition/procedure.html�
http://www.businessdictionary.com/definition/events.html�
http://www.businessdictionary.com/definition/requirements.html�
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− Ukazovateľ procesu: spôsob vyhotovenia služby (napr. verejný alebo súkromný sektor).  

− Ukazovateľ výstupu: služby, produkty alebo výsledky (napr. počet vybudovaných kilometrov cyklotrás).  

− Ukazovateľ výsledku: dopad alebo finálne výsledky (napr. čisté ovzdušie).  

− Ukazovateľ účinnosti: pomer vstup/výstup.  

− Ukazovateľ efektívnosti: pomer vstup/ciele.  

Integrovaný prístup Integrácia postupov a politík medzi druhmi dopravy, politickými sektormi, verejnými a súkromnými entitami. 

Interný audit Je nezávislý, objektívny a poradný audit navrhnutý s cieľom pridať hodnotu a zlepšiť prevádzkové postupy organizácie. 
Interný audit predstavuje katalyzátor na zlepšenie efektivity a účinnosti organizácie prostredníctvom poskytovania 
prehľadov a odporúčaní odvodených od analýz a hodnotení údajov a podnikových procesov.vi

Interný audit sa vykonáva v mene samotnej organizácie na kontrolu manažmentu a na iné interné účely a môže tvoriť 
základ pre vyhlásenie o zhode vydané samotnou organizáciou. Klient auditu je teda zároveň aj audítorom. V mnohých 
prípadoch, predovšetkým v menších organizáciách, možno objektívnosť preukázať nezávislosťou od zodpovednosti za 
auditovanú aktivitu alebo nezávislosťou od zaujatosti a konfliktu záujmov.

 

vii

Mobilita 

 

Pohyb osôb z jednej sociálnej skupiny, triedy, úrovne alebo miesta do druhej.viii 

Manažment mobility Je koncept propagujúci trvalo udržateľnú dopravu. Riadi dopyt po automobilovej doprave prostredníctvom nástrojov na 
zmenu postoja a správania cestujúcich.ix

Jadrom manažmentu mobility sú tzv. mäkké opatrenia ako informovanosť, komunikácia, organizačné služby 
a koordinačné aktivity rôznych partnerov. Mäkké opatrenia často podporujú tzv. tvrdé opatrenia v mestskej doprave 
(napr. nové električkové linky, nové cesty a nové cyklotrasy). Opatrenia manažmentu mobility (na rozdiel od tvrdých 
opatrení) nevyhnutne nevyžadujú veľké finančné investície a môžu mať vysoký pomer rentability. 

 

Schémy manažmentu 
kvality 

Týkajú sa kvality procesov a výstupov, hodnotia ich a zároveň poskytujú rady, ako zvýšiť ich kvalitu.x 

Seba hodnotenie Je proces pozerania sa na vlastnú osobu s cieľom vyhodnotiť aspekty dôležité pre identitu jednotlivca.xi

Princípy SMART 

 

Specific – presné, Measurable – merateľné, Achievable – dosiahnuteľné, Realistic – realistické, Time-related – 
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termínované.xii 

Zainteresovaná strana Každý jednotlivec, skupina alebo organizácia na ktorú má navrhovaný projekt (opatrenie) vplyv, prípadne osoba schopná 
ovplyvniť projekt a jeho implementáciu. Tento termín zahŕňa širokú verejnosť, ako aj širokú paletu iných skupín (napríklad 
podniky, verejné orgány a špeciálne záujmové skupiny).xiii

Účasť/angažovanosť 
zainteresovaných strán 

 

Rôzna miera účasti jednotlivcov, skupín a organizácií v aspektoch rozhodovacieho procesu v rámci dopravy 
prostredníctvom rozličných metód.xiv 

PUMM Plán trvalo udržateľnej mobility v meste je strategický plán navrhnutý na uspokojenie potrieb mobility osôb a podnikov 
v mestách a ich okolí kvôli lepšej kvalite života. Stavia na existujúcich postupoch plánovania a berie do úvahy integráciu, 
účasť a princípy hodnotenia.xv

Trvalá udržateľnosť 

 

Odzrkadľuje základnú ľudskú túžbu chrániť a zlepšiť svet. Trvalá udržateľnosť zdôrazňuje integrovanú povahu ľudských 
aktivít, a tak aj potrebu koordinovať rozhodnutia v rôznych sektoroch, skupinách a jurisdikciách.xvi

Vykonávať niečo trvalo udržateľným spôsobom znamená zohľadniť potreby budúcej generácie pri uspokojovaní 
súčasných potrieb.

 

xvii 

Trvalo udržateľný dopravný 
systém 

Spĺňa hospodárske, sociálne a environmentálne potreby spoločnosti a zároveň minimalizuje nežiaduce vplyvy na 
hospodárstvo, spoločnosť aj životné prostredie.xviii 

Trvalo udržateľný dopravný systém dozerá na čo najviac možnú rovnováhu medzi sociálnymi, environmentálnymi 
a hospodárskymi dimenziami dopravy. Doprava je prepojená na mobilitu, čo znamená, že trvalo udržateľnú dopravu 
nemožno analyzovať bez preskúmania mobility a rámcov mobility.xix

Cieľ 

 

Ciele predstavujú vecné vyjadrenie vybraných politických zámerov. So zameraním na vybrané oblasti (ukazovatele) 
definujú cestu vývoja medzi terajškom „dnes“ a budúcim „potom“.xx 

Audity tretích strán Vykonávajú ich nezávislé audítorské organizácie, ako napríklad regulačné orgány alebo orgány udeľujúce registráciu či 
certifikáciu. V tomto prípade klient nie je zároveň audítorom.xxi

Vízia 

 

Poskytuje kvalitatívny opis žiaducej budúcnosti mesta a slúži ako pomôcka pri príprave vhodných opatrení v rámci 
plánovania trvalo udržateľnej mobility v meste.xxii 
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6.2 Slovník auditu ADVANCE 
 

Pole aktivít Oblasť, ktorá sa vzťahuje na určitú kategóriu opatrení definovaných v pláne PUMM (napr. cyklistická doprava, 
chôdza...). 

Akčný plán Dokument stanovujúci podrobný súbor aktivít a opatrení, ktoré samospráva prijme s cieľom zlepšiť svoju politiku 
trvalo udržateľnej mobility v meste. 

Audit ADVANCE Je praktický auditový nástroj na zlepšenie plánov trvalo udržateľnej mobility v mestách. Audit ADVANCE poskytuje 
metodiku systematického hodnotenia a príslušné pokyny, poukazuje na potenciál (ešte viac) úspešného plánu PUMM 
a mestu dáva pridanú hodnotu. 

Prototyp auditu ADVANCE Prototyp - schéma používaná na vykonanie auditu ADVANCE. Schéma auditu ADVANCE zahŕňa päť hlavných 
krokov: analýzu súčasného stavu, zhodnotenie procesov a polí aktivít, stanovenie priorít pre zlepšenie mobility, 
prípravu akčného plánu a správy z auditu a certifikáciu. 

Audítor ADVANCE Audítor ADVANCE je externý audítor kompetentný realizovať audit. Prevedie mesto celým auditom. Je 
poradcom/asistentom v procese. Poskytuje odborné odporúčania na zlepšenie. 

Certifikát ADVANCE Certifikát preukazujúci, že samospráva má dobré plánovanie trvalo udržateľnej mobility alebo má potenciál na jej 
vývoj. 

Pracovná skupina ADVANCE Je hlavným subjektom v procese auditu ADVANCE. Pracovná skupina ADVANCE sa musí skladať z dôležitých 
interných a externých osôb (odborníkov) s ohľadom na plánovanie mobility mesta a maximálny počet jej členov je 15. 

Hodnotenie Hodnotenie procesov a polí aktivít, ktoré spolu odzrkadľujú stav politiky trvalo udržateľnej mobility mesta. 

Správa z auditu Finálna správa audítora ADVANCE opisujúca proces auditu vrátane poznámok zo stretnutí pracovnej skupiny, 
akčného plánu a odporúčania na certifikáciu. 

Mesto Pod pojmom mesto sa rozumie geografická alebo administratívna oblasť vytýčená zodpovedným orgánom na účely 
rozpoznania v rámci auditu ADVANCE. 
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Proces Časť postupu, ktorý súvisí s procesom prípravy plánu PUMM. 

Samospráva Príslušný verejný orgán mesta, v ktorom sa vykonáva audit ADVANCE a ktorý tiež predstavuje všetky verejné entity 
relevantné pre túto schému. 

Celkové ciele Rozsiahle vyjadrenie zlepšení v rámci plánovania a politiky trvalo udržateľnej mobility, ktoré mesto hľadá. Celkové 
ciele špecifikujú oblasti zlepšenia, no nie spôsoby na jeho dosiahnutie. 

Organizácia Entita zodpovedná za definíciu a implementáciu plánu politiky mobility.  

Touto entitou môže byť napríklad dopravné alebo mobilitné oddelenie samosprávy, spoločnosť, vzdelávacia inštitúcia 
alebo poskytovateľ dopravných služieb. 

Politiky Všeobecné, smerové a špecifickejšie ciele samosprávy formulované a formalizované v dokumentoch. Politiky 
relevantné pre audit ADVANCE nie sú obmedzené na dopravné politiky, ale súvisia tiež s environmentálnymi 
politikami, politikami územného plánovania a pod. 

Schémy manažmentu kvality pre 
manažment mobility 

Sú systémy na smerovanie a riadenie procesov a výstupov pre správne orgány alebo organizácie s ohľadom na 
kvalitu a s cieľom zabezpečiť nasledujúce skutočnostixxiii:

− jednoduché a efektívne zavedenie (nových) opatrení manažmentu mobility, 

 

− účinnosť (existujúcich) opatrení manažmentu mobility, 

− splnenie potrieb a požiadaviek spoločnosti, používateľov a zainteresovaných strán, 

− zapracovanie neustálych zlepšení, 

− zavedenie a adekvátne udržiavanie manažmentu procesov a výsledkov. 

Seba hodnotenie v organizácii Proces, ktorým organizácie skúmajú svoj výkon a faktory podporujúce alebo zabraňujúce tomuto výkonu, s cieľom 
maximalizovať príspevky do systému a vplyv na trvalo udržateľný vývoj.xxiv Ide o hodnotenie vlastných schopností 
a nedostatkov. 
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