
Príloha č. 1 Opis predmetu zmluvy 
 

„Mimoškolské vzdelávanie v oblasti trvalo udržateľnej mobility“ 

  
NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY 

„Mimoškolské vzdelávanie v oblasti trvalo udržateľnej mobility“ 
 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

Predmetom zákazky je: 
 
1.  Odborné zabezpečenie 4 workshopov „Ako pripravovať a realizovať  strategické plány 
 udržateľnej mestskej mobility“  
 
2. Vypracovanie školiaceho materiálu pre účastníkov 4 workshopov a účastníkov študijnej 

cesty „Ako pripravovať a realizovať strategické plány udržateľnej mestskej mobility“ 
 
3. Odborné zabezpečenie 2-dňovej študijnej cesty za príkladmi dobrej praxe Viedeň, 
 Rakúsko  
 
 
 
PRESNÁ KVALITATÍVNA A KVANTITATÍVNA ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY 

1.  Odborné zabezpečenie 4 workshopov „Ako pripravovať a realizovať strategické plány 
 udržateľnej mestskej mobility“ 
 
Odborné vzdelávacie workshopy sú zamerané na tému udržateľná mestská mobilita, plánovanie 
udržateľnej mobility ( s náväznosťou na existujúcu platnú metodiku Guidlenines Developing and 
implementing a Sustainbable urban mobility plan – SUMP 0,1 a SUMP 0,2) a príklady efektívnych 
trvalých opatrení a dobrej praxe v oblasti udržateľnej mobility, ktoré budú realizované vo vybraných 
VÚC SR a sú určené pre zástupcov VÚC, miest a obcí.   
 
Počet vzdelávacích workshopov: 4 (v priebehu mesiacov september – november) 
 
Dĺžka trvania workshopov: ½ dňa (v pracovné dni utorok – štvrtok v čase cca od 10,00 do 14,00 hod. 
Počet účastníkov na každom workshope: max. 25 vrátane lektorov (minimálne dvoch), moderátora 
a zástupcu obstarávateľa 
 
Predpokladané termíny a miesta konania: 
 
18. september 2020 – Banská Bystrica  

mesiac október 2020 – Bratislava  

mesiac november 2020 - Košice 

mesiac november 2020 – Trenčín 

 



Obstarávateľ oznámi termíny a miesta konania workshopov v mesiacoch október - november 

najneskôr 30 pracovných dní vopred.  

 

Víťazný uchádzač zabezpečí: 

-  odborného garanta workshopov  

- zostavenie odborného programu v rozsahu 10,00 do 14,00 hod. Plánovaný program: 10,00  -

12,00 minimálne dve odborné prednášky, 12,00 – 12,30  poludňajšia prestávka, 12,30 – 13,30 
práca v tematických skupinách, 13,30 – 14,00 hod. zhrnutie záverov 

- odborných lektorov (minimálne 2 lektori pre jeden workshop) k danej téme, ktorí budú mať 

odborný príspevok/ky v čase od 10,00 – 12,00 a v čase 12,30 –  13,30 hod budú viesť prácu 
v tematických skupinách a spolupracovať pri zostavení záverov workshopu 

- moderátora – facilitátora počas celého programu 

Návrh vyššie uvedeného víťazný uchádzač predloží obstarávateľovi na odsúhlasenie a až  po ich 

odsúhlasení obstarávateľom ich uchádzač zabezpečí. 

Doplňujúce informácie: 

- pozvánky na workshopy, ich distribúcia, registrácia účastníkov, prenájom priestorov pre 

realizáciu workshopov a didaktickú techniku zabezpečí verejný obstarávateľ. 

V prípade, ak bude vydané Nariadenie vlády SR o zákaze organizovania podujatí pre verejnosť 

z dôvodu Koronavírusu a v prípade, že aj v plánovaných termínoch bude toto nariadenie platiť, 

workshopy sa uskutočnia online po dohode verejného obstarávateľa s úspešných uchádzačom. 

 
2. Vypracovanie školiaceho materiálu pre účastníkov 4 workshopov a účastníkov študijnej 

cesty „Ako pripravovať a realizovať strategické plány udržateľnej mestskej mobility“ 
 

Školiaci materiál bude obsahovať : 

ozrejmenie základných princípov budovania udržateľnej mestskej mobility na Slovensku a 
predstavenie  konkrétnych opatrení, ktoré napomáhajú  pri plánovaní a realizácii udržateľnej mestskej 
mobility.  
Uchádzač pri spracovaní návrhu riešení pre mestá o obce bude vychádzať z  praktických skúseností 
a odborných vedomostí.   
Súčasťou školiaceho materiálu bude aj súhrn návrhov konkrétnych opatrení tak, aby ich 
implementovaním došlo k posilneniu povedomia o udržateľnej mobilite v mestách a obciach na 
Slovensku.  
Školiaci materiál spíše víťazný uchádzač do formy manuálu v rozsahu cca 30 strán formátu A5, uchádzač 
dodá ilustračné fotografie, prípadne grafy.  
 
Obstarávateľ si vyhradzuje právo na spoluprácu, konzultácie a korektúry pri tvorbe obsahu 
manuálu/školiaceho materiálu. Výsledný školiaci materiál bude obsahovo zameraný na cieľovú skupinu 
– účastníci workshopov a študijnej cesty: zástupcovia VÚC, miest, obcí, samospráv, poslanci, odborná 
verejnosť a bude obsahovať štyri okruhy: 



a/ ozrejmenie základných princípov pri plánovaní  udržateľnej mestskej mobility, všeobecné uvedenie 
do témy plánovania udržateľnej mobility (vo väzbe na existujúcu platnú metodiku Guidlenines 
Developing and implementing a Sustainbable urban mobility plan (SUMP 0,1 a SUMP 0,2), vydavateľ 
Rupprecht Consult, Kolín nad Rýnom                                                                              

b/ príklady trvalých opatrení  - ako efektívne pripravovať a realizovať udržateľnú mestskú 
mobilitu                                       

c/ ako zvyšovať povedomie verejnosti, propagácia, osveta, kampane      

d/ odporúčania, zhrnutia, záver, kontakty 

Finálnu verziu manuálu/školiaceho materiálu dodá víťazný uchádzač obstarávateľovi na grafické 

spracovanie a vyhotovenie tlačových podkladov. Podklady budú dodané na USB kľúči vo formáte: 

textový podklad word, fotografie a grafy vo formáte jpg.  Zároveň víťazný uchádzač garantuje, že 

k použitým obrázkom, grafom, textom a iným, ktoré budú súčasťou školiaceho materiálu má 

vysporiadané autorské práva.  

Odovzdanie školiaceho materiálu je do 30 dní od podpisu zmluvy. 

Miesto odovzdania školiaceho materiálu je adresa verejného obstarávateľa. 

 
3. Odborné zabezpečenie 2-dňovej študijnej cesty za príkladmi dobrej praxe Viedeň, 
 Rakúsko  
 
Predpokladaný termín: november 2020 
 
Obstarávateľ oznámi termín konania študijnej cesty najneskôr 30 pracovných dní vopred. 
 
Počet osôb: max. 25 osôb (20 osôb - zástupcovia VUC a samospráv, 5 osôb – zástupca obstarávateľa, 
odborný sprievodca, tlmočník, vodič, zástupca víťazného uchádzača – technický sprievodca) 
 
Dvojdňový odborný program bude zostavený so zameraním na výmenu skúseností a praktické príklady 
dobrej praxe k téme udržateľnej mestskej mobility s odborným výkladom slovenského sprievodcu 
a miestnych/rakúskych expertov na pešiu dopravu, cyklodopravu a verejnú dopravu. 
 
Program: 

* prvý deň:  

Odchod z Banskej Bystrice cca 7,00 – 8,00 hod.  (trasa Banská Bystrica-Nitra-Bratislava- Viedeň) 

Odborný program: 

úvod do problematiky, predstavenie príkladov dobrej praxe ako podporovať novú kultúru mobility 

a inovácií v rozvojovej oblasti, predstavenie príkladu dobrej praxe v štvrti Aspern mobil Lab 

* druhý deň:  

prezentácia príkladov dobrej praxe - proces prípravy a vytvorenie zdieľaného priestoru na hlavnej 

obchodnej ulici Mariahilferstrasse vo Viedni (presun účastníkov z miesta ubytovania prostriedkami 

hromadnej dopravy) 



Odchod z Viedne cca 14,00 hod. (Viedeň-Bratislava-Nitra-Banská Bystrica) 

Víťazný uchádzač zabezpečí: 

- odborného slovenského sprievodcu počas študijnej cesty až po jeho odsúhlasení 

obstarávateľom. Slovenský sprievodca poskytne výklad eventuálne prednášku s prezentáciou 

účastníkom študijnej cesty počas oboch dní.  

- miestneho rakúskeho experta na pešiu dopravu a udržateľnú mobilitu na prezentáciu 

praktických príkladov riešenia mestskej mobility - zabezpečiť v druhý deň študijného pobytu v 

čase cca 9,00 – 12,00 hod  

- tlmočníka pre tlmočnícke služby počas odborného programu študijnej cesty (nemecký jazyk 

/slovenský jazyk)  

Doplňujúce informácie: 

- pozvánky na študijnú cestu, ich distribúcia a registrácia účastníkov bude zabezpečená zo strany 
obstarávateľa. 

- doprava, ubytovanie a stravovanie (obed a večera v prvý deň, raňajky  v druhý deň) pre 
účastníkov študijnej cesty bude zabezpečené zo strany obstarávateľa. 

 
 
 
 
Ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa: 

Úspešný uchádzač musí predložiť dokumenty preukazujúce odbornosť odborného garanta 
workshopov, spracovateľa školiaceho materiálu a odborného sprievodcu na spracovanie témy v oblasti 
udržateľnej mobility a min. 5 rokov praxe v oblasti udržateľnej mobility.  

 


