
BEZPEČNÉ MESTO  
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Zodpovedne eliminujeme bezpečnostné riziká u aktérov
cestnej premávky v našom meste
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Hlavný cieľ projektu 
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť v meste. 

Zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie 
v meste Spišská Nová Ves prostredníctvom rea-
lizácie špecifických cieľov a aktivít projektu, od 
ktorých je reálne očakávať rýchly a bezprostred-
ný efekt smerujúci k zníženiu dopravnej nehodo-
vosti (a súčasne i počtu usmrtených osôb pri do-
pravných nehodách), ako aj viditeľné zlepšenie 
dopravno-bezpečnostnej situácie v meste v čo 
najkratšom čase.

Cieľ projektu bol dosiahnutý prostredníctvom  
realizácie troch špecifických cieľov:

Zlepšiť vedomosti v oblasti dopravnej výcho-•	
vy a zdravotnej prípravy a zručnosti bezpeč-
ného správania sa nemotorizovaných akté-
rov cestnej premávky, najmä detí, seniorov 
a zdravotne postihnutých občanov.

Posilniť preventívne činnosti v spolupráci •	
s verejnosťou a vybavenosť Mestskej polície 
Spišská Nová Ves.

Vytvoriť „bezpečné školské zóny“ – zlepšiť •	
dopravnú vybavenosť a doplniť dopravné 
značenia v z hľadiska bezpečnosti najriziko-
vejších miestach mestských komunikácií.

projektové aktivity
V spolupráci s lektormi bol pripravený program •	
vzdelávania zážitkovou formou.

Vzdelaných bolo 100 dôchodcov 3-mi lektormi •	
– 20 hodín v oblasti dopravnej teórie a praxe, 
zdravotnej prípravy a v právnej oblasti.

Vzdelávaných bolo viac ako 1 000 detí zo základ-•	
ných a materských škôl mesta 10-timi lektormi 
– 500 hodín v oblasti dopravnej teórie a praxe, 
zdravotnej prípravy a v právnej oblasti. Kvalita 
práce lektorov, pedagogického dozoru, koordi-

nátora a manažéra projektu bola zabezpečená 
výberom profesionálov z jednotlivých oblastí, 
s priamym zameraním na cieľovú skupinu mla-
distvých. Kvantita práce participujúcich subjek-
tov bola zabezpečená v plnom rozsahu.

V priestoroch školiaceho strediska detského do-•	
pravného ihriska pribudli nové vzdelávacie po-
môcky: 3 ks závesných tabúľ na tému dopravnej 
výchovy.

V priestoroch školiaceho strediska detského do-•	
pravného ihriska bolo zabezpečené nové inte- 
riérové vybavenie: 30 ks školských stoličiek 
a 15 ks školských lavíc.

Vzdelávanie bolo realizované za využitia novej •	
techniky: nákup notebooku, farebnej laserovej 
tlačiarne s príslušenstvom a 4-farebnými toner-
mi, nákup keramickej tabule.

Doplnené bolo vybavenie detského dopravné-•	
ho ihriska: nákup 5 ks kolobežiek, 5 ks detských 
šľapacích motokár, 5 ks detských bicyklov pre 
škôlkarov a 15 ks ochranných prílb. Obnovené 
bolo vodorovné značenie detského dopravné-
ho ihriska.

Propagácia a medializácia projektu (jeho vý-•	
stupov, výsledkov) bola zabezpečená cez: web 
mesta, plagáty umiestnené v školách, vyrobený 
banner projektu, mestský mesačník Informátor 
a televíziu Reduta, vydaná bola tlačová správa 
regionálnym masmédiám, informácia o projek-
te bola podaná orgánom samosprávy (mestská 
rada, mestské zastupiteľstvo).

Zabezpečené a distribuované cieľovým sku-•	
pinám projektu boli ochranné reflexné prv-
ky: 2 000 ks reflexných pások, 20 ks reflexných 
viest.

Nakúpené bolo technické zariadenie pre po-•	
silnenie výkonu činností Mestskej polície v Spiš-
skej Novej Vsi v oblasti prevencie dopravných 

nehôd a kontroly pohybu aktérov/účastníkov 
cestnej premávky: 2 ks svetelnej zvukovej sig-
nalizácie (maják).

Doplnené bolo vodorovné dopravné značenie •	
rizikových miest mestských komunikácií: kon-
trastne (farebne) boli vyznačené priechody pre 
chodcov pri školách.

Doplnené bolo aj zvislé dopravné značenie ri-•	
zikových miest mestských komunikácií: osa-
dených bolo 16 ks dopravných značiek „Deti“  
s reflexným povrchom.

výstupy projektu
Vyše 1 000 detí zo základných a materských  •	
škôl mesta vyškolených zážitkovou formou 
v oblasti dopravnej výchovy (spolu 500 hodín 
vzdelávania).

100 vyškolených seniorov z klubov dôchod- •	
cov v meste.

Vytvorené  „bezpečné školské zóny“ pri základ-•	
ných školách v meste.

výsledky projektu
Zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situcie a zní-•	
ženie dopravnej nehodovosti v meste Spišská 
Nová Ves.

Zníženie rizika dopravných nehôd u najohroze-•	
nejšej skupiny, tzv. zraniteľných aktérov/účast-
níkov cestnej premávky, ktorými sú deti, seniori 
a zdravotne postihnutí. 

Skvalitnenie a rozšírenie prevenčných a kont-•	
rolných činností Mestskej polície Spišská Nová 
Ves.

Vytvorenie vhodných a atraktívnych podmienok •	
pre vzdelávanie žiakov v oblasti dopravnej výcho-
vy na dovybavenom detskom dopravnom ihrisku 
mesta, vrátane školiaceho strediska.

www.spisskanovaves.eu
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