Tlačová správa o. z. CEPTA a Mesta Detva

Do projektu Ekošoférovanie sa pridala prvá samospráva na Slovensku
06.10.2014, Detva/Zvolen – V rámci programu Dní Mesta Detva 2014 sa
podarilo zaškoliť ďalších 5 šoférov energeticky efektívnej jazde tzv.
ekošoférovaniu ako aj prezentovať princípy úspornej a ekologickej jazdy
na verejnosti spolu s Miss Slovensko Laurou Longauerovou. Medzi
zaškolenými osobnosťami bol aj primátor Detvy, ktorý ako prvý slovenský
primátor zapojený do ekošoférovania zároveň odjazdil druhý najlepší
výsledok tréningového dňa s úsporou viac ako 20% benzínu. To znamená
aj o 20% menej skleníkových plynov a 20% menej škodlivých emisií v
ovzduší. Do projektu ekošoférovanie sa zapojili a certifikát získali aj ďalší
predstavitelia organizácií, medzi nimi inštruktori najväčšej autoškoly
v Detve a Podpoľaní, prednosta susednej samosprávy Hriňová a zástupca
poľskej delegácie z partnerského mesta Tuchow.
„Už při první jízdě jeli všichni skvěle, zejména bezpečně. A díky jejich aktívnímu přístupu se podařilo
dosáhnout v některých případech až nadprůměrné výsledky. Jsem nadšený.“ povedal expert a inštruktor
úspornej jazdy Jiří Čumpelík. Jazdy boli obmedzené predovšetkým časom i rozsahom (cca 8 km), hoci na
uspokojivé zaškolenie by bolo potrebné približne 10 - krát dlhšiu trasu, napriek tomu výsledky boli dobré.
„Upřímně mně těší, že se ekošoférovania se zúčastnil aj primátor města Ján Šufliarský, hlava místní
samosprávy, jako zřejmě první primátor v Česku i na Slovensku“ dodáva Čumpelík.
Tab.: Vyhodnotenie jázd ekošoférovania počas Dní mesta Detva 04.10.2014
Šofér č.
1
2
3
4
5

Zvýšenie rýchlosti
+3,70%
+2,96%
+ 5,21%
+3,96%
+4,09%

Priemer

+ 3,98%

Zníženie spotreby
- 0,99%
- 28,10%
- 20,18%
- 14,50%
- 4,93%
-

13,74%

Úspora času
5,00%
2,52%
6,22%
3,78%
3,94%
4,29%

„Ekošoférovnie šetrí nie len peňaženku ale rovnako, či predovšetkým, aj životné prostredie a zdravie nás
všetkých. Klimatické zmeny a znečistené ovzdušie majú svoju príčinu do veľkej miery aj v emisiách
z dopravy“ konštatuje Daniel Lešinský, predseda o. z. CEPTA.
Ekošoférovanie je aktuálne hlavnou aktivitou občianskeho združenia Centra pre trvaloudržateľné
alternatívy (o. z. CEPTA) v rámci medzinárodného projektu Clean Air – Čistý vzduch, ktorý je podporovaný
prostriedkami EÚ, programom LIFE+. Viac informácií o projekte ako aj o ekošoférovaní nájdete na stránke
www.cepta.sk.
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