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EÚ ........................... Európska únia 

EV-6 ....................... EuroVelo 6 

GIS ......................... geografický informačný systém 
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k.ú. .......................... katastrálne územie 
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MAS ....................... miestna akčná skupina 
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MICE ...................... Meetings – Incentives -  Conferences – Events – druh cestovného ruchu, 

v ktorom veľké skupiny zvyčajne plánované vo veľkom predstihu 

sú zhromaždené pre konkrétny účel  

MPaRV SR ............. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

MŠVVaŠ SR .......... Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

MV SR .................... Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

MŽP SR .................. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
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Úvod 

V posledných rokoch sa cyklodoprava a cykloturistika dostala do popredia záujmu 

na Slovensku. V roku 2013 bola spracovaná a uznesením vlády schválená Národná stratégia 

rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR do roku 2020. V závere roka 2014 

boli prijaté dôležité technické podmienky TP 07/2014 – Navrhovanie cyklistickej 

infraštruktúry. V máji 2015 bola zásadne novelizovaná aj STN 01 8028 „Cykloturistické 

značenie“. Tieto kľúčové materiály vytvárajú východisko pre zásadný rozvoj cyklodopravy 

a cyklistiky na Slovensku. 

Vďaka trojročnému projektu „Vytýčenie, vyznačenie a obnova cykloturistických trás v NSK“ 

sa začal v rámci NSK tvoriť systém koordinovaných postupných krokov, smerujúcich 

k tvorbe siete značených cyklotrás, ktorá bude slúžiť ako základ pre ďalšie opatrenia na 

vytváranie podmienok bezpečnej cyklodopravy v NSK. Súčasťou komplexu cyklodopravy je 

aj súbor cyklocestičiek a dopravných opatrení na komunikáciách v rámci miest  na území 

NSK. V závere roka 2015 mala sieť cykloturistických trás v NSK dĺžku 1045 km, no sieť 

samostatných dopravných cyklochodníkov iba niečo do 20 km. 

Vzhľadom na usmernenie ďalšieho rozvoja cyklotrás v NSK bolo potrebné spracovať 

strategický dokument pre cyklodopravu a cykloturistiku na úrovni kraja, ktorý by 

po jeho schválení a prijatí usmernil plánovanie a realizáciu súvisiacich aktivít minimálne na 

roky 2016 – 2020. Jeho súčasťou je i koordinácia vedenia a prepojenia cyklotrás v rámci 

kraja, ako aj ich integrované napojenie na susedné samosprávne kraje a štáty. Dôležitá 

je aj integrácia medzi cyklodopravnými a cykloturistickými trasami, integrácia s inými 

druhmi dopravy (hlavne verejnej). Keďže stratégia je dokument potrebný aj pre ďalšie 

programovacie obdobie 2014 – 2020 v rámci cieľov a opatrení týkajúcich sa cyklodopravy a 

cykloturistiky, dôležitá je aj jej integrácia s opatreniami z ďalších operačných programov. 

Vzhľadom na postupnú implementáciu stratégie v dotknutých cieľoch, opatreniach 

a aktivitách, je možné stratégiu v nastávajúcich rokoch aktualizovať - dopĺňať alebo meniť 

ďalšími dodatkami. 

Prijatie cyklostratégie Nitrianskeho samosprávneho kraja a jej následná implementácia 

sú dôležitým krokom na jednej strane pre rozvoj tohto druhu nemotorovej dopravy, na druhej 

ako súčasti rozvoja aktívneho cestovného ruchu v rámci NSK. Stratégia bude zároveň slúžiť 

ako východiskový materiál pre rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky na území kraja 

v nastávajúcom programovacom období. 

Stratégia vychádza z nej a je v súlade s Národnou stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy 

a cykloturistiky v SR, schválenou uznesením vlády SR č. 223 zo dňa 7.5.2013. 

Takisto je v súlade s ostatnými schválenými materiálmi, ako Národné programy pre jednotlivé 

operačné programy pre nové programovacie obdobie 2014-2020 – IROP, cezhraničná 

spolupráca SR – HU, Program rozvoja vidieka, programy pre podporu MAS/CLLD. Stratégia 

je v súlade so spracovaným RIUS pre Nitriansky samosprávny kraj – špecifický cieľ 1.2.2 

zameraný na oblasť cyklodopravy, ktorý obsahuje aj zoznam indikatívnych projektov 

na úrovni NSK a UMR Nitra. Takisto je v súlade s dostupnými požiadavkami miest, obcí 

a združení na území kraja. 
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Základnú víziu cyklostratégie NSK možno zhrnúť do 2 bodov: 

1. dosiahnuť uznanie cyklistickej dopravy v NSK ako rovnocenného druhu dopravy 

a jej integráciu s ostatnými druhmi dopravy, zlepšenie vnímania cyklistov 

ako plnohodnotných účastníkov cestnej premávky, 

2. zásadné posilnenie cykloturistiky ako dôležitého segmentu cestovného ruchu s veľkým 

potenciálom trvalo udržateľného rozvoja najmä vidieckych oblastí, ich rozvoja, zvýšenia 

zamestnanosti a konkurencieschopnosti. 
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1 Terminológia cyklodopravy a cykloturistiky, 

vymedzenie definícií a pojmov 

Celá problematika cyklodopravy, cykloturistiky, súvisiacich predpisov, operačných 

programov je veľmi rozsiahla. Jedná sa často krát o materiály v rozsahu stoviek stránok. Pre 

ľahšiu orientáciu v celej stratégii a pochopení jednotlivých kapitol je potrebné si presne 

vymedziť jednotlivé pojmy a definície, ako aj zoznámiť sa s rozsiahlou terminológiou. 

Pre samotnú definíciu cyklodopravy, cykloturistiky bola použitá hlavne terminológia z dvoch 

aktuálne platných dokumentov (uvedených v kap.1.1 a 1.2). Prvým sú Technické podmienky 

TP 07/2014 „Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry“. Tie vstúpili do platnosti od 1.11.2014, 

v kapitole 2 majú zadefinované názvoslovie. Vzťahujú sa predovšetkým na cyklodopravné 

mestské cyklotrasy, no určujú aj pravidlá pri prelínaní sa s cykloturistickými trasami. Veľmi 

dôležitým bodom je definovanie spoločného vedenia cyklodopravnej a cykloturistickej trasy, 

ako aj spoločné umiestnenie dopravného a cykloturistického značenia. 

1.1 Súvisiaca terminológia z TP 07/2014 „Navrhovanie 

cyklistickej infraštruktúry“ 

Pre potreby tejto stratégie sa prehodilo poradie definovaných pojmov oproti predpisu 

TP 07/2014 tak, aby v úvode boli vysvetlené kľúčové pojmy pre správne porozumenie 

stratégie. 

Cyklistická doprava - Nemotorový druh dopravy poháňaný ľudskou silou a využívajúci 

konštrukciu bicykla. 

Cykloturistika - Forma turistiky, pri ktorej je na presun využívaný bicykel. Delí sa na cestnú 

cykloturistiku a horskú (MTB) cykloturistiku. 

Cyklistická infraštruktúra - Súhrn zariadení a opatrení, ktoré sú nevyhnutné 

na zabezpečenie náležitého chodu cyklistickej dopravy. 

Cyklistická komunikácia - Nemotoristická komunikácia určená výhradne pre cyklistov. 

Cyklistická trasa - Trasa, ktorá je vhodná na používanie cyklistami. Určuje hlavne smerové 

vedenie pre cyklistov. Môže byť vedená po všetkých kategóriách PK, ktoré umožňujú jazdu 

cyklistom, vrátane poľných, lesných a iných ciest, ktoré nemusia mať spevnený povrch, ako aj 

na všetkých typoch CYK. Cyklotrasa nemusí byť oddelená od ostatných účastníkov cestnej 

premávky. Môže byť značená príslušným cyklistickým dopravným značením ako dopravný 

systém cyklotrás v riešenom území, alebo ako systém cykloturistických trás s príslušným 

cykloturistickým značením. Na jednej cyklotrase môžu byť naraz použité obe značenia, t. j. 

použitie jedného značenia nevylučuje ani nenahrádza použitie druhého. 

Cykloturistická trasa - Cyklistická trasa s turistickým významom, značená cykloturistickým 

značením podľa STN 01 8028. 

Pozemná komunikácia - Komunikácia určená najmä na pohyb dopravných prostriedkov, 

cyklistov a chodcov (podľa STN 73 6100). 

Pridružený dopravný priestor - Časť dopravného medzi hlavným dopravným priestorom a 

priľahlou zástavbou. 
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Cyklistická cestička - Samostatná nemotoristická komunikácia určená pre cyklistov, 

oddelená od iných druhov dopravy. 

Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov – Pozemná komunikácia , po ktorej sa môžu 

spoločne pohybovať chodci aj cyklisti. 

Cyklistický pruh - Pruh vyhradený pre cyklistov. Časť cyklistického pásu určená pre jeden 

cyklistický prúd. 

Koridor pre cyklistov (cyklokoridor, piktokoridor) - Vyznačenie ideálnej stopy pre 

cyklistov v jazdnom pruhu. Vyznačuje sa príslušným, dopravným značením. 

Priestor piktokoridoru môžu využívať aj ostatní účastníci cestnej premávky, pokiaľ ho práve 

nevyužívajú cyklisti. 

Smerové dopravné značenie - Smerové dopravné značenie pomocou smerových tabúľ 

a tabuliek v zmysle Vyhlášky MV SR č. 9/2002 Z.z. 

Cyklistické návestidlo (semafor) - Svetelné zariadenie obsahujúce svetelné signály 

pre cyklistov „Stoj“ a „Voľno“, vo výnimočných prípadoch aj signál „Pozor“. 

Cyklistický priechod - Úrovňové križovanie cyklistov s cestnou komunikáciou. 

Cykloturistické značenie - Značenie podľa STN 01 8028 využívané na cykloturistických 

trasách. 

Extravilán - Voľná krajina mimo zastavaného územia sídelných útvarov 

(podľa STN 73 6100). 

Hlavný dopravný priestor - Časť dopravného priestoru vymedzená voľnou šírkou miestnej 

komunikácie totožnou s kategóriovou šírkou. 

Intravilán - Zastavané alebo na zastavanie určené územie sídelného útvaru 

(podľa STN 73 6100). 

Korčuliar - Osoba používajúca na pohyb kolieskové korčule. 

Cyklistický prúd - Sled všetkých cyklistov pohybujúcich sa za sebou, alebo vedľa seba 

tým istým dopravným smerom. 

Cyklistické odpočívadlo - Oddychová zóna pre cyklistov. 

Cyklistický prvok - Objekt cyklistickej komunikácie.  

Cyklistický stojan - Zariadenie na bezpečné odstavenie bicykla, ktoré umožňuje uzamknutie 

rámu a kolies bez rizika poškodenia. 

1.2 Súvisiaca terminológia z STN 01 8028 „Cykloturistické 

značenie“ 

Podrobnú terminológiu k cykloturistickým trasám upravuje zásadne novelizovaná 

STN 01 8028 „Cykloturistické značenie“. 

Cykloturistika - Forma turistiky využívajúca bicykel ako prostriedok presunu za účelom 

rekreácie a trávenia voľného času. 

Cestná cykloturistika - Menej náročná forma cykloturistiky vhodná pre všetky druhy 

bicyklov. 
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Horská cykloturistika - Náročnejšia forma cykloturistiky vykonávaná v horskom prostredí s 

väčším prevýšením, vhodná je pre horské bicykle (výnimočne pre trekingové bicykle). 

Cykloturistické značenie - Systematická činnosť zameraná na označovanie a vybavovanie 

cykloturistických trás značkami, cykloturistickými informačnými objektmi a prvkami 

cykloturistickej orientácie. 

Cyklotrasa - Všeobecný názov pre všetky druhy komunikácií, ktoré sú postavené 

alebo vyznačené pre cyklistov. 

Cykloturistická trasa - Je pozemná komunikácia vybavená cykloturistickým značením 

(prípadne upravená aj stavebne) pre premávku cykloturistov v označenom smere, 

prechádzajúca  mestami, obcami a extravilánom, po štátnych cestách, miestnych a účelových 

komunikáciách, po hrádzach riek a vodných nádrží, v lesnom, horskom alebo poľnom 

prostredí, prioritne spája turistické ciele. 

Náučná cykloturistická trasa - Vytýčený smer cykloturistickej značenej trasy s priradenou 

poznávacou hodnotou alebo témou, s  náučnými panelmi, prechádzajúci mestami, obcami a 

extravilánom, vedie po štátnych cestách, účelových komunikáciách, po hrádzach riek 

a vodných nádrží, v lesnom, horskom alebo poľnom prostredí. 

Trasa EuroVelo - Diaľková transeurópska cyklotrasa, resp. cykloturistická trasa. 

Cyklomagistrála - Diaľková cyklotrasa vedúca nenáročným terénom, umožňujúca rýchly 

a nenáročný prechod územím, vytvára základnú – kostrovú sieť cykloturistických trás. 

Cykloturistický okruh - Cykloturistická trasa, pri ktorej je východisko cykloturistickej trasy 

totožné s jej cieľom. 

Tematická cykloturistická trasa - Vytýčený smer cykloturistickej značenej trasy 

s poznávacím zameraním  ako pridanou hodnotou s dominantnou témou, prechádza mestami, 

obcami a extravilánom, vedie po štátnych cestách, účelových komunikáciách, po hrádzach 

riek a vodných nádrží, v lesnom, horskom alebo poľnom prostredí. 

Jednostopová cyklotrasa - singletrack (singltrek) - MTB cestička prírodného charakteru, 

ktorá je taká úzka, že po nej môžu prejsť bicykle, je vedená v lesnom prostredí 

po chodníkoch, obyčajne býva jednosmerná. 

Objekt - Predmet rozoberaný z hľadiska jeho zamýšľaného poslania.  

Prvok - Samostatná časť objektu. 

Cykloturistický informačný (orientačný) prvok - Symbol, údaj alebo súbor údajov 

poskytujúci cykloturistické informácie na jednom celku (cykloturistická značka, cyklošípka, 

cyklosmerovka, emblémová cyklotabuľka, obrázková cyklosmerovka, cyklotabuľka 

miestneho názvu, donorská cyklotabuľka, doplnková cyklotabuľka,  významová doplnková 

cyklotabuľka, informačná doplnková cyklotabuľka, cykloturistická mapa, informačný panel, 

imidžové miesto, cyklopoludník). 

Cykloturistický nosný prvok - Účelový prvok alebo konštrukcia slúžiaca na umiestnenie 

cykloturistických informačných prvkov. 

Cykloturistický informačný objekt - Cykloturistický nosný prvok s namaľovaným 

alebo namontovaným prvkom, prípadne prvkami. 

Cyklosmerovník – Samostatný cykloturistický nosný prvok, na ktorom sú pripevnené 

cyklosmerovky a cyklotabuľky. 
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Malý cyklosmerovník (holinný kôl) - Samostatný cykloturistický nosný prvok, na ktorom sú 

pripevnené malé cyklosmerovky, prípadne cykloznačky. 

Cykloturistická značka, cykloznačka - Základný cykloturistický informačný prvok 

označujúci vytýčený smer cykloturistickej trasy (tzv. maľované „céčko“ na bielom podklade). 

Cykloturistická značka náučnej cykloturistickej trasy, náučná cykloznačka - Základný 

cykloturistický informačný prvok označujúci vytýčený smer náučnej cykloturistickej 

cyklotrasy (tzv. maľované „céčko“ na žltom podklade). 

Cyklošípka - Cykloturistická značka s hrotom označujúcim zmenu smeru cykloturistickej 

značenej trasy (maľovaná na bielom podklade).  

Cyklošípka náučnej cykloturistickej trasy - Cykloturistická značka s hrotom označujúcim 

zmenu smeru cykloturistickej náučnej značenej trasy (maľovaná na žltom podklade). 

Cyklovolavka - Cykloturistická značka väčších rozmerov viditeľná zo vzdialenosti väčšej 

ako cykloturistická značka základných rozmerov (maľovaná na bielom alebo žltom 

podklade). 

Cyklosmerovka - Cykloturistický informačný prvok smerového charakteru. 

Cyklotabuľka - Cykloturistický informačný prvok obsahujúci dopĺňajúce údaje o aktuálnej 

situácii na cykloturistickej trase, upozornenie alebo výstrahu používateľovi značenej 

cykloturistickej trasy, náučnej cykloturistickej trasy. 

Cykloturistická mapa - Cykloturistický informačný prvok spravidla s mapou 

cykloturisticko-tematického obsahu, prípadne aj s inými údajmi. 

Cykloturistický náučný panel - Cykloturistický informačný prvok s panelom 

cykloturisticko-tematického obsahu, o prírodných, kultúrnych a stavebných zaujímavostiach, 

osobnostiach, dejinách, prípadne aj s inými údajmi textovými a fotografickými údajmi. 

Cykloturistické informačné miesto - Miesto na cykloturistickej značenej trase, 

kde je umiestnený cyklosmerovník, malý cyklosmerovník, imidžový cykloturistický 

smerovník, cyklopoludník, cykloturistická mapa alebo cykloturistický náučný panel. 

Cykloturistické imidžové miesto - Cyklosmerovník ako nosný prvok s cyklotabuľkou 

miestneho názvu a súborom obrázkových smeroviek. 

Cyklopoludník - Cyklosmerovník ako nosný prvok s cyklotabuľkou miestneho názvu 

a súborom veľkých cyklosmeroviek. 

GPS - global position system - Moderný systém určenia polohy pomocou satelitnej 

technológie. 

GPS zameranie - Zameranie bodov alebo celej cykloturistickej trasy, náučnej cykloturistickej 

trasy v teréne s GPS prístrojom. 

QR-code (QR kód) - Dvojrozmerný čiarový kód, ktorý po zosnímaní kamerou 

alebo fotoaparátom dekóduje textovú informáciu obsiahnutú v kóde. 

1.3 Kategorizácia cykloturistických trás podľa STN 01 8028 

„Cykloturistické značenie“ 

Do terminológie môžeme zahrnúť aj kategorizáciu cykloturistických trás. Podrobne 

ju popisuje novelizovaná STN 01 8028 „Cykloturistické značenie“. V podstate 



STRATÉGIA ROZVOJA CYKLOTRÁS A CYKLODOPRAVY V NSK NA ROKY 2016 - 2020 

Slovenský cykloklub, október 2015 12 

sa cykloturistické trasy delia na klasické cykloturistické trasy a novinkou sú náučné 

cykloturistické trasy. Ďalej sa delia podľa určenia, farieb a náročnosti.  

Cykloturistické trasy sa podľa určenia delia na: 

 Cykloturistické trasy určené na cestnú cykloturistiku sa odporúča viesť po sieti 

existujúcich ciest, s asfaltovým, penetrovaným alebo iným spevneným povrchom. Patria 

k nim málo frekventované štátne cesty II. a III. triedy, výnimočne krátke úseky ciest 

I. triedy, ďalej miestne a účelové komunikácie, lesné a poľné cesty, hrádze riek a obslužné 

komunikácie, ako aj ďalšie cesty a zariadenia. 

 Cykloturistické trasy určené na horskú cykloturistiku sa spravidla vedú 

po makadamových a nespevnených lesných a poľných cestách, miestnych a účelových 

komunikáciách, hrádzach a iných cestách s prírodným povrchom. Na túto formu 

cykloturistiky sa odporúča používať len vyznačené cykloturistické trasy. 

 Náučné cykloturistické trasy určené na cestnú cykloturistiku sa odporúča viesť po sieti 

existujúcich ciest a zariadení, s asfaltovým, penetrovaným alebo iným spevneným 

povrchom. Patria k nim málo frekventované štátne cesty III. triedy, výnimočne úseky 

štátnych ciest II. triedy, ďalej miestne a účelové komunikácie, lesné a poľné cesty, hrádze 

riek a obslužné komunikácie, ako aj ďalšie kľudové cesty a zariadenia. 

 Náučné cykloturistické trasy určené na horskú cykloturistiku sa spravidla vedú po 

makadamových a nespevnených lesných a poľných cestách, miestnych a účelových 

komunikáciách, hrádzach a iných kľudových cestách s prírodným povrchom. 

Na túto formu cykloturistiky sa odporúča používať len vyznačené cykloturistické trasy. 

Rozdelenie cykloturistických trás podľa farieb: 

Cykloturistické trasy sa pre jednoznačnosť a ľahšiu orientáciu v teréne značia nasledujúcimi 

piatimi farbami. 

o Červená – Značia sa ňou len trasy EuroVelo, cyklomagistrály a diaľkové trasy. 

V podstate je to chrbtová sieť cyklotrás. Nepoužíva sa pri náučných cykloturistických 

trasách. 

o Modrá – Značia sa ňou paralelné trasy k trasám EuroVelo, diaľkovým 

cyklomagistrálam, dlhšie alebo náročnejšie regionálne cykloturistické trasy, dlhšie 

alebo náročnejšie náučné cykloturistické trasy. 

o Zelená – Značia sa ňou stredne náročné  cykloturistické trasy, cykloturistické okruhy 

zdravia a cykloturistické trasy pre rodiny s deťmi, stredne náročné  náučné 

cykloturistické trasy, náučné cykloturistické okruhy zdravia a náučné cykloturistické 

trasy pre rodiny s deťmi. 

o Žltá – Značia sa ňou ľahké cykloturistické trasy a spojky medzi cykloturistickými 

trasami, krátke odbočky k rôznym prírodným, historickým, kultúrnym a technickým 

zaujímavostiam. Vzhľadom na to že náučná cykloturistická trasa v hierarchii „ľahká - 

žltá“ by sa na žltom podklade strácala, používa sa na piktogramy cyklistu, farebný hrot 

a farbu maľovanej značky „C“ čierna farba. 

o Čierna – Značia sa ňou ľahké náučné cykloturistické trasy podľa vyššie uvedeného, 

používa sa na prvkoch náučnej cykloturistickej trasy a maľovaných značkách „C“, 

ktoré majú žltý podklad. 
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Dôležitosť cykloturistických trás teda klesá v poradí červená  modrá  zelená  žltá, 

dôležitosť náučných cykloturistických trás klesá v poradí modrá  zelená  čierna. 

Rozdelenie cykloturistických trás podľa náročnosti: 

Cykloturistické trasy sa podľa náročnosti delia do 3 skupín: 

 REKREA (ľahké) - Sú menej náročné cykloturistické trasy a okruhy, náučné 

cykloturistické trasy na oboznámenie sa s jazdou na bicykli. Vyžadujú základy techniky 

jazdy na bicykli a základný fyzický fond.  

 SPORT (stredne ťažké) - Sú náročnejšie športové okruhy alebo cykloturistické trasy, 

náučné cykloturistické trasy, ktoré vyžadujú dobré zvládnutie techniky jazdy na bicykli 

a dobrú fyzickú kondíciu.  

 EXPERT (ťažké) - Sú náročné trasy, náročné okruhy a náročné náučné cykloturistické 

trasy, pre cykloturistov, ktorí majú veľmi dobre zvládnutú techniku jazdy na bicykli 

a veľmi dobrú kondíciu.  

Podľa novelizovanej STN 01 8028 „Cykloturistické značenie“ sa do základných prvkov 

značenia cykloturistických a náučných cykloturistických trás (veľká cyklosmerovka, malá 

cyklosmerovka) umiestňuje piktogram náročnosti v obdĺžniku podľa farby trasy so slovným 

spojením REKREA,  SPORT a EXPERT.  

Novinkou novelizovanej STN 01 8028 „Cykloturistické značenie“ je aj grafický popis 

všetkých prvkov cykloturistickej orientácie, ich rozmery a umiestnenie textov a piktogramov 

každého prvku. Na každom prvku už musí byť uvedený správca cykloturistickej trasy 

a musí byť uvedené evidenčné číslo cykloturistickej trasy (prideľuje Ústredie Slovenského 

cykloklubu). Norma stanovila aj zásady pre obnovu cykloturistických trás, tie sú prílohou č. 1 

tejto štúdie, evidenciu a správcovstvo cykloturistických trás (príloha č. 2 tejto štúdie). 

1.4 Terminológia k trasám EuroVelo 

Osobitú kapitolu si vyžadujú definície pojmov a zásad pre trasy EuroVelo. EuroVelo 

je projekt Európskej cyklistickej federácie (ECF), so sídlom v Bruseli. Jeho predmetom 

je vytvorenie siete európskych diaľkových cyklotrás. V prvej etape projekt tvorilo 

12 transeurópskych trás s celkovou dĺžkou asi 66 000 km, z ktorých je už viac ako 50 000 km 

zrealizovaných. Ich základ tvoria už predtým existujúce národné regionálne a miestne 

cyklotrasy v jednotlivých štátoch. Všetky trasy sú navrhnuté podľa jednotných kritérií 

(EuroVelo Guidelines for Implementation/ Route principles). Na území jednotlivých štátov 

sú trasy značené národnými štandardami so spoločným prvkom, ktorý je obsiahnutý 

v manuáli značenia trás EuroVelo (Signalization for EuroVelo routes). V roku 2011 bol počet 

trás rozšírený aj o EuroVelo 13 a 15. 

Schematické znázornenie vedenia týchto trás je na obrázku číslo 1. 

http://www.ecf.com/3038_1
http://ecf.com/3051_1
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Obr. č. 1: Sieť cyklotrás EuroVelo v Európe 

Zdroj: www.eurovelo.org 

1.4.1 Základné pravidlá pre vedenie trás EuroVelo 

Európska cyklistická federácia zadefinovala nasledujúce pravidlá pre vedenie trás EuroVelo: 

 Priamosť prepojenia hlavných miest štátov a regiónov, pričom priamosť vedenia 

každej trasy závisí aj na požiadavkách hlavných cieľových skupín. Trasa sa nemusí 

v zásade pohybovať po priamke, ale nemala by sa otáčať do opačného smeru. 

 Atraktivita trasy – voľba dostatku turisticky atraktívnych miest lokalizovaných 

v atraktívnej krajine priamo na trase alebo v jej bezprostrednej blízkosti. 
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 Bezpečnosť trasy – vedenie trasy by malo byť lokalizované mimo zóny dopravy a mimo 

frekventované pozemné komunikácie. 

 Komfort trasy – vedenie trasy by malo byť zvolené bez veľkého prevýšenia, 

podľa možností s celoročne zjazdným povrchom. 

 Jednotné a zrozumiteľné značenie aj pre zahraničných cyklistov - aplikovať logá 

európskych a cezhraničných trás na štandardné národné značenie cyklotrás, 

resp. cykloturistických trás. 

 Dostatok služieb pre cyklistov pozdĺž trás – hlavne ubytovacích a stravovacích (program 

Vitajte cyklisti a pod., cykloservisy a požičovne, odpočívadlá a prístrešky na trase, mapy 

a pod). 

 Efektívna propagácia trasy a aktualizované informácie o trase - vlastné web stránky, 

cyklomapy a sprievodcovia, existencia ďalších turistických produktov vrátane miestnych 

regionálnych cyklotrás, trás pre jazdenie na koni, peších turistických trás a podobne.  

 Dopravná dostupnosť -  napojenie na hromadnú dopravu – predovšetkým vlak, loď, 

cyklobusy, integrovaná doprava. 

 Jednotná koordinácia na európskej (ECF) a národnej úrovni (SCK). 

 

1.4.2 Základné pravidlá pre značenie trás EuroVelo 

Základné pravidlá značenia diaľkových európskych trás EuroVelo vychádzajú z Príručky ECF 

z roku 2006. Tato príručka sa zakladá na vyhodnotení "Prieskumu značenia trás EuroVelo," 

ktorý v roku 2006 vypracovala švajčiarska Nadácia Veloland Schweiz  - dnes Nadácia 

SchweizMobil v spolupráci s Európskou cyklistickou federáciou (ECF) a projektom 

na EuroVelo trase Atlantik - Čierne more, teda trase EuroVelo 6. Keďže práve trasa EuroVelo 

6 sa tvorila na sieti existujúcich cyklomagistrál rôznych štátov, v tej dobe existovali v rôznych 

štátoch už vyznačené cyklomagistrály. Niektoré vzory ich značenia sú znázornené 

na prílohách č. 3A a 3B tejto štúdie. 

Konečná trasa EuroVelo sa tvorí priradením k existujúcim národným cyklotrasám, 

ktoré sú vyznačené na báze národného značenia magistrál včlenených do európskych trás. 

Jednotlivé varianty značiek odrážajú rozdielne požiadavky jednotlivých krajín. Zohľadňujú 

individuálne a finančne únosné značenie trás EuroVelo, ktoré sa ale zdajú cyklistom jednotné 

navzdory drobným odlišnostiam v prevedení. 

Číslovanie trás 

Číslovanie trás sa koordinuje s Európskou cyklistickou federáciou,  ktorú na Slovensku 

zastupuje Slovenský cykloklub. Slovenskom prechádzajú trasy EuroVelo 6,11 a 13 – číslo 

je umiestnené vždy v logu trasy EuroVelo. Ich evidenčné čísla na Slovensku sú EV-6, EV-11 

a EV-13 (používajú sa vo veľkých a malých cyklosmerovkách). Cez NSK prechádza trasa 

EuroVelo 6. 

Označenie trás 

Logo manuál ECF upravuje dizajn, rozmery, prevedenie a farebnosť loga EuroVelo, 

ako aj jeho umiestňovanie do národných prvkov značenia. Prvotne sa používa integrované 

značenie trás. Možnosti sú znázornené v prílohe 4A. Definícia farieb  - podkladovej modrej, 
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žltých hviezdičiek vo formáte pantone, cmyk, RGB, ako aj typ písma je v prílohe 4B.  

Rozmery značenia pre všetky druhy značiek sú v prílohe 4C1 – 4C2, pričom je definovaný 

percentuálny pomer  jednotlivých častí vzhľadom na konečný finálny rozmer. 

1.4.3 Zásady značenia trás EuroVelo na Slovensku 

Zásady značenia trás EuroVelo na Slovensku možno zhrnúť do nasledujúcich bodov: 

 značenie trás EuroVelo konzultovať s Národným koordinátorom EuroVelo na Slovensku – 

Slovenským cykloklubom 

 značenie vykonávať podľa STN 01 8028 „Cykloturistické značenie“ 

 značiť trasy môžu iba akreditovane vyškolení značkári s platným preukazom značkára 

cykloturistických trás 

 trasy EuroVelo sa značia ako diaľkové cyklomagistrály výlučne červenou farbou 

 evidenčné čísla slovenských trás EuroVelo sú: EV-6, EV-11, EV-13 

 nad trasy sa umiestňuje emblémová tabuľka trasy EuroVelo (príloha 4A -4C) 

 logo EuroVelo sa môže umiestňovať výlučne s číslom, alebo slovným spojením 

v anglickom alebo národnom jazyku (príloha 4A) 

 ak je trasa EuroVelo totožná s inou národnou cyklomagistrálou, umiestňuje sa emblémová 

cyklotabuľka spolu s logom EuroVelo ako aj logom národnej cyklomagistrály (príloha 

3A,B, obr. 2) 

 

 

Obr. č. 2: Emblémová cyklotabuľka - Spoločné logo EuroVelo 6 s logom Národnej cyklomagistrály – Dunajskej 

cyklistickej cesty 

Zdroj: vlastný zdroj 

 vo veľkých cyklosmerovkách sa okrem evidenčného čísla umiestňuje nad piktogramom 

cyklistu aj malé logo trasy EuroVelo (obr. 3) 
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Obr. č. 3: Logo EuroVelo na veľkej cyklosmerovke 

Zdroj: vlastný zdroj 

o na malých cyklosmerovkách sa okrem evidenčného čísla umiestňuje nad piktogramom 

cyklistu aj malé logo trasy EuroVelo (obr. 4) 

 

Obr. č. 4: Logo EuroVelo na malej cyklosmerovke 

Zdroj: vlastný zdroj 

 ak sa používajú vo veľkých i malých cyklosmerovkách nad piktogramom cyklistu aj iné 

logá, logo EuroVelo sa uvádza ako prvé 

1.4.4 Zásady navrhovania trás EuroVelo na Slovensku 

Zásady navrhovania trás EuroVelo na Slovensku možno zhrnúť do nasledujúcich bodov: 

 prioritne navrhovať a viesť trasy EuroVelo mimo zóny automobilovej dopravy 

 nenavrhovať trasy na cestných komunikáciách s intenzitou viac ako 7000 áut/deň, 

ak nie je iná možnosť navrhnúť výstavbu cyklistického pruhu v pridruženom 

dopravnom priestore 

 koordinovať vedenie trasy s Národným koordinátorom EuroVelo na Slovensku – 

Slovenským cykloklubom 

 vstupné a výstupné body trás EuroVelo konzultovať s okolitými štátmi, ich Národnými 

koordinátormi, resp. organizáciami, ktoré majú trasy v správe v príslušnom štáte 

 myslieť pri navrhovaní na drobnú infraštruktúru na cyklotrasách 

 myslieť pri navrhovaní na služby pre cyklistov na cyklotrasách 
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2 Východiská rozvoja cyklotrás v rámci cyklodopravy a 

cykloturistiky v NSK 

Východiskový stav pre rozvoj cyklotrás v NSK v rámci cyklodopravy a cykloturistiky 

podrobne zachytáva nasledovná SWOT analýza. Vzhľadom na rozdelenie problematiky 

na cyklodopravu a cykloturistiku pre každú je spracovaná samostatná SWOT analýza, 

pričom viaceré body v nich sa prelínajú, resp. sú totožné. 

Tab. č. 1: SWOT analýza cyklistickej dopravy v Nitrianskom samosprávnom kraji 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

 Realizácia cyklistických projektov v krajskom 

meste Nitra 

 Koncepcia cyklotrás na území mesta Nitra 

 Koncepcia cyklotrás a jej zaradenie v ÚP mesta 

Šaľa 

 Čiastková realizácia cyklistických projektov 

v niektorých mestách NSK 

 Realizácia projektu bezpečných cyklochodníkov 

na EV-6 v úseku Komárno – Kravany 

nad Dunajom  

 Realizácia projektu bezpečných cyklochodníkov 

v koridore rieky Váh v úseku Komárno – Kolárovo  

 Rastúci záujem štátu, NSK, miest o podporu 

cyklodopravy ako alternatívneho spôsobu 

nemotorovej dopravy v mestách 

 Prijatá a vládou schválená Národná stratégia 

rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR 

 Uložené úlohy a zodpovednosť v Národnej 

stratégii rozvoja cyklistickej dopravy 

a cykloturistiky v SR v oblasti cyklodoprava 

 Prijaté a schválené technické podmienky TP 

07/2014 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry 

 Zadefinovanie cyklodopravy a cykloturistiky 

v Národnej stratégii rozvoja cyklistickej dopravy 

a cykloturistiky v SR ako samostatného 

a rovnocenného druhu dopravy 

 Zásadne novelizovaná STN 018028 

Cykloturistické značenie  

 Viacročná systematická podpora pohybu na bicykli 

na území NSK 

 Príprava cyklodopravného projektu Nitra – Vráble 

 Spracovaný RIUS pre NSK v špecifickom cieli 

Cyklodoprava na úrovni kraj a UMR 

 Schválené programovacie dokumenty operačných 

programov EÚ na podporu cyklodopravy – IROP, 

 V rámci NSK väčšina miest nemá zrealizované 

pilotné projekty samostatných cyklochodníkov 

 V rámci NSK väčšina miest nemá pripravené projekty 

samostatných cyklochodníkov 

 Absencia cyklodopravy alebo jej slabé postavenie 

v strategických a plánovacích dokumentoch na úrovni 

regiónov a miest 

 Absencia štatistických vstupných údajov na úrovni 

miest a obcí v oblasti cyklodopravy, najmä podiel 

cyklistickej dopravy na celkovej deľbe dopravnej 

práce 

 V územnom pláne NSK nie sú cyklodopravné trasy 

so štatútom verejno – prospešných projektov  

 Nepostačujúca legislatíva štátu v oblasti realizácie 

infraštrukturálnych cykloprojektov, najmä v oblasti 

pozemkov 

 Majetková nevysporiadanosť pozemkov, často zložité 

majetkové vzťahy 

 Všeobecný nedostatok financií 

 Absencia štátneho finančného fondu na podporu 

budovania, modernizácie a údržby cyklistických 

chodníkov a zariadení 

 Nedostatočná spolupráca dotknutých subjektov 

v rámci podpory cyklistickej dopravy 

 Pre oblasť cyklodopravy a cykloturistiky chýba 

vo väčšine miest kompetenčne poverená osoba 

(mestský cyklokoordinátor) 

 Nedostatok priestoru pre budovanie cyklistických 

chodníkov a zariadení v intravilánoch miest 

 Nedostatočná evidencia existujúcej cyklistickej 

infraštruktúry v mestách a obciach 

 Vysoký podiel dopravných nehôd s účasťou cyklistov 

 Nedostatočná integrácia cyklistickej dopravy 

s ostatnými druhmi dopravy 

 Nedostatočné vzdelávanie kompetentných 
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cezhraničná spolupráca SK/HU, program rozvoja 

vidieka 

 Pohyb na bicykli je finančne nenáročným 

a ekologickým druhom dopravy 

 Rastúci záujem o pohyb na bicykli, budovanie 

samostatných a bezpečných cyklochodníkov 

a cyklotrás 

 Pohyb na bicykli podporuje zdravie a fyzickú 

zdatnosť obyvateľov 

 Podporou bicyklovania sa nepriamo zlepšuje 

plynulosť dopravy v mestách, prispieva 

k znižovaniu dopravných zápch v mestách a medzi 

nimi  

 V mestskom prostredí do vzdialenosti 5 km 

je cyklistická doprava rýchlejšia ako automobilová 

 Legislatívna úprava používania bezpečnostných 

a reflexných prvkov a ochranných prilieb 

pre cyklistov 

 Aktualizácia Zákona o cestnej premávke 

a vykonávacej vyhlášky zlepšujúcej postavenie 

cyklistov v premávke 

 Systém ochranných hrádzí riek na území NSK 

 Existencia a práca krajského cyklokoordinátora 

pracovníkov, projektantov, polície v problematike 

cyklistickej dopravy 

 Absencia informačného cykloportálu 

 Absencia údajov o využívaní existujúcich cyklotrás 

(sčítačky) 

 Slabá kontrola dodržiavania predpisov 

na samostatných cyklochodníkoch (napr. parkovanie 

áut) políciu a mestskou políciu 

 Nedôvera občanov v realizáciu účinných 

cykloopatrení 

Príležitosti (O) Hrozby (T) 

 Nové programovacie obdobie, čerpanie finančných 

prostriedkov v rokoch 2016 – 2022 z operačných 

programov EÚ, podporujúcich cyklodopravu a 

cykloturistiku 

 Zahrnutie cyklistickej dopravy do územno-

plánovacích dokumentov NSK, miest, obcí 

a regiónov 

 Spracovanie strategických dokumentov na úrovni 

NSK, miest, obcí a regiónov 

 Realizácia socio - ekonomických prieskumov 

na úrovni miest a kraja v otázke využívania 

bicyklov 

 Vytvorenie uceleného systému financovania 

a podpory cyklistickej dopravy na úrovni štátu, 

kraja, miest a regiónov 

 Spracovanie a príprava projektov 

pre cyklodopravnú infraštruktúru 

 Vysporiadanie a právna úprava pozemkov 

pre budúcu plánovanú cyklistickú infraštruktúru 

 Vytvorenie systému budovania, modernizácie 

a údržby cyklistických chodníkov a zariadení 

 Vznik priemyselného parku a investície Land 

Rover – Jaguar, podpora cyklistickej dopravy 

 Cyklistickej doprave nebude venovaná dostatočná 

pozornosť a podpora na všetkých úrovniach štátnej  

správy, miest a obcí 

 Ľahostajnosť zodpovedných inštitúcii a politikov 

k problematike cyklistickej dopravy, najmä na úrovni 

miest a obcí 

 Možná zmena postojov zástupcov NSK, miest a obcí, 

inštitúcií po volebných zmenách 

 Nevysporiadanosť pozemkov 

 Nedoriešené vlastnícke vzťahy pozemkov 

pod hrádzami riek a na sieti ciest II. a III. triedy 

 Málo pripravených projektov 

 Slabšia kvalita pripravených projektov, zlé návrhy 

 Nedodržiavanie zákonov štátu a slabá vymožiteľnosť 

práva - najmä v pozemkovej oblasti (vlastníctvo 

pozemkov) 

 Vysoká intenzita automobilovej dopravy v mestách, 

obciach a na existujúcej cestnej sieti I. a II. triedy 

 Zle investované a nesprávne využité získané finančné 

prostriedky  

 Nebude vytvorený trvalý systém financovania 

cyklistickej dopravy na úrovni štátu, NSK, miest, 
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zo strany zamestnávateľov 

 Realizácia projektov v mestách pripravených 

na čerpanie v NSK 

 Zvýšenie bezpečnosti cyklistov v cestnej premávke 

 Vytvorenie portálu (webu) pre  cyklistickú 

dopravu na území NSK a miest 

 Integrácia cyklodopravy s inou formou dopravy 

 Začlenenie súkromného sektora do financovania 

a propagácie cyklistickej dopravy 

 Kvalitné prieskumy a sčítania cyklistov 

 Zlepšenie občianskeho povedomia o zdravom 

životnom štýle pri pohybe na bicykli 

 Zlepšenie propagácie cyklistickej dopravy v rámci 

NSK, miest, obcí a regiónov 

 Vybudovanie dostatočnej siete cyklistických 

komunikácií s potrebným vybavením 

a doplnkovou infraštruktúrou 

 Zapojenie odborníkov do projektov cyklistickej 

dopravy v oblasti plánovania a realizácie  

 Spracované štúdie cyklotrás na území 

Regionálneho združenia Váh – Dunaj – Ipeľ 

a ich posun do fáze realizácie 

obcí, regiónov 

 Nebude vytvorený vhodný systém budovania, 

modernizácie a údržby cyklistických chodníkov 

a zariadení na úrovni štátu, NSK, miest, obcí, 

regiónov 

 Strach ľudí z odcudzenia bicykla pri jeho odstavení 

 Policajné zložky nebudú vykonávať kontrolu 

dodržiavania pravidiel na sieti cyklotrás (parkovanie 

áut na cyklochodníkoch a cyklopruhoch) 

 Nepriechodnosť budovania, údržby a riešenia 

infraštruktúry cyklotrás z dôvodu majetkových práv 

a vysporiadania pozemkov pod cyklotrasami 

 Nedoriešenie niektorých čiastkových  legislatívnych 

problémov, nedostatočná právna úprava niektorých 

zákonov a noriem na úrovni štátu 

 Nedostatočná finančná  zábezpeka štátu, NSK, miest 

a obcí, regiónov na tvorbu, údržbu a budovanie 

infraštruktúry na jestvujúcich, alebo nových 

cyklotrasách 

 Absencia spolupráce zainteresovaných subjektov 

na rôznych úrovniach 

 Nezaradenie problematiky cyklistickej dopravy 

do strategických, rozvojových a plánovacích 

dokumentov miest, obcí a regiónov 

Zdroj: vlastný zdroj 
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Tab. č. 2: SWOT analýza cykloturistiky v Nitrianskom samosprávnom kraji 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

 Prijatá a vládou schválená Národná stratégia 

rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR 

 Uložené úlohy a zodpovednosť v Národnej 

stratégii rozvoja cyklistickej dopravy 

a cykloturistiky v SR v oblasti cykloturistika 

 Prijaté a schválené technické podmienky TP 

07/2014 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry 

 Zadefinovanie cyklodopravy a cykloturistiky 

v Národnej stratégii rozvoja cyklistickej dopravy 

a cykloturistiky v SR ako samostatného 

a rovnocenného druhu dopravy 

 Zásadne novelizovaná STN 018028 

Cykloturistické značenie  

 Viacročná systematická podpora NSK na obnovu 

existujúcich cykloturistických trás a značenie 

nových cykloturistických trás, spracovanie 

cyklostratégie NSK 

 Existencia viac ako 1000 km siete legálne 

značených cykloturistických trás 

 Existencia desiatok spracovaných zjednodušených 

dokumentácií a povoľovacích konaní pre stovky 

km nových cykloturistických trás 

 Realizácia projektu bezpečného cyklochodníka 

využiteľného aj na cykloturistiku na EV-6 v úseku 

Komárno – Kravany nad Dunajom  

 Realizácia projektu bezpečných cyklochodníkov 

využiteľných aj na cykloturistiku v koridore rieky 

Váh v úseku Komárno – Kolárovo  

 Realizácia projektov horskej cyklistiky – MTB 

Bike Park Tríbeč a MTB Bike Park Považský 

Inovec 

 Atraktívne MTB hrebeňovky Tríbeča 

a Považského Inovca 

 Vyznačenie cyklomagistrály Okolo rieky Nitry 

 Rastúci záujem štátu, NSK, miest, obcí, regiónov 

a združení o podporu cykloturistiky ako trávenia 

voľného času a tvorba produktov aktívneho 

cestovného ruchu 

 Existencia siete skúsených MAS na území NSK 

 Schválené programovacie dokumenty operačných 

programov EÚ s podporou cykloturistiky –  

cezhraničná spolupráca SK/HU, program rozvoja 

vidieka, podpora MAS 

 Pohyb na bicykli je finančne nenáročný,  

ekologický a patrí k obľúbeným formám trávenia 

voľného času 

 Viaceré oblasti úplne bez cykloturistických trás 

na území NSK 

 Nedostatočná legislatíva štátu v oblasti realizácie  

cykloprojektov, najmä v oblasti pozemkov 

 Majetková nevysporiadanosť pozemkov, často 

zložité majetkovo-právne vzťahy 

 Všeobecný nedostatok financií 

 Absencia štátneho finančného fondu na podporu 

budovania, modernizácie a údržby 

cykloturistických trás 

 Absencia aktualizovanej mapy s cykloturistickými 

trasami 

 Absencia drobnej doplnkovej infraštruktúry 

na cykloturistických trasách – hlavne veľkoplošné 

mapy, odpočívadlá, náučné panely 

 Absencia informačného cykloportálu, voľne 

sťahovateľných *gpx trackov 

 Absencia sčítačov cyklistov na cyklotrasách 

 Cykloturistika na Slovensku, ako aj v rámci miest 

a obcí NSK je len vo veľmi malej miere súčasťou 

strategických dokumentov zameraných na územný 

rozvoj 

 Vysoká intenzita nákladných vozidiel 

na komunikáciách nižších kategórií 

 Obchádzanie mýtneho systému nákladnými 

vozidlami po cestách nižšej kategórie 

 Cykloturistika vo voľnej prírode je vnímaná 

ako rušiaci a ohrozujúci prvok v rámci ochrany 

prírody 

 Nedostatočná pozornosť venovaná využívaniu 

protipovodňových hrádzí 

 Slabá úroveň poskytovania služieb cykloturistom 

v ubytovacích a stravovacích zariadeniach 

 Negatívny postoj poľovníkov k cykloturistike 
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 Rastúci záujem o pohyb na bicykli, dovolenky 

na bicykli, športové jazdy na bicykli 

 Pohyb na bicykli podporuje zdravie a fyzickú 

zdatnosť obyvateľov 

 Systém ochranných hrádzí riek na území NSK 

 Pomerne veľká časť lesných pozemkov na území 

NSK patrí závodom Lesy SR š.p. 

 Priaznivý prístup cirkevných vlastníkov lesov 

na území NSK k problematike značených 

cykloturistických trás 

 Existencia pozície  a práca krajského 

cyklokoordinátora 

 Koordinácia a vzájomné prepojenie mestských 

a cykloturistických trás na území krajského mesta 

Nitra 

 Veľmi dobré možnosti pre cykloturistiku v rámci 

cestovného ruchu s ohľadom na geografiu územia 

 Vzorová sieť cykloturistických trás na území 

Mikroregiónu Termál 

 Existujúca STN 01 8028 „Cykloturistické 

značenie“ 

 Prvé náučné cykloturistické trasy na území NSK 

a celej SR 

 Príprava projektu pútnickej Cyrilo-metodskej trasy 

– variant náučnej cyklotrasy 

 V rámci NSK viacero hradov, zámkov a kaštieľov 

a iných pamiatok, ktoré vytvárajú výborné 

podmienky na rozvoj poznávacej cykloturistiky 

 V rámci NSK viacero prírodných lokalít, 

rozhľadní a termálnych kúpalísk, čo vytvára 

výborné podmienky na rozvoj oddychovej 

cykloturistiky 

 Rastúci záujem o bicyklovanie 

 Cykloturistika je vyhľadávaný produkt pomerne 

širokého spektra cieľových skupín – domáci 

obyvatelia, zahraniční obyvatelia, turisti.. 

 V severnej časti NSK výborné podmienky 

pre rozvoj horskej cykloturistiky 

 Hustá sieť kvalitných lesných ciest 

Príležitosti (O) Hrozby (T) 

1. Nové programovacie obdobie – čerpanie 

finančných prostriedkov v rokoch 2016 – 2022 

z operačných programov EÚ, podporujúcich 

cyklodopravu a cykloturistiku 

2. Zahrnutie cyklistickej dopravy a cykloturistiky  

do územno-plánovacích dokumentov NSK, miest, 

obcí a regiónov 

 Nedokončenie trasy EuroVelo 6 

 Možné problémy s realizáciou cyklodopravných 

trás využiteľných i pre cykloturistiku  

 Nedostatočná príprava projektov v oblasti 

cykloturistiky 

 Malý percentuálny podiel cykloturistických 
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3. Spracovanie strategických dokumentov na úrovni 

NSK, miest, obcí a regiónov s kapitolami 

cykloturistika 

4. Vytvoriť ucelený systém financovania a podpory 

tvorby, modernizácie a údržby siete 

cykloturistických trás úrovni štátu, kraja, miest, 

obcí a regiónov (príp. MAS) 

5. Zaradenie problematiky cykloturistiky a 

budovania siete cykloturistických trás do stratégií 

MAS na území NSK 

6. Spracovanie a príprava projektov 

cykloturistických projektov, vrátane doplnkovej 

infraštruktúry na cyklotrasách 

7. Štúdie Regionálneho združenia Váh – Dunaj – 

Ipeľ (koridory riek Dunaj a Váh) dotiahnuť 

do realizácie a ich využitie pre cykloturistiku 

8. Využitie projektu EuroVelo 6 pre rozvoj 

tranzitnej, cezhraničnej i miestnej cykloturistiky 

9. Dosiahnuť prepojenie siete cykloturistických trás 

na Maďarsko (Dunaj, Ipeľ) a susedné 

samosprávne kraje 

10. Ďalší rozvoj horskej cykloturistiky 

11. Vyznačenie náučnej cykloturistickej trasy 

pútnickej Cyrilo-metodskej cesty, vyznačenie 

tematických a náučných cykloturistických trás – 

hrady a rozhľadne 

12. Vykonanie rekognoskácií v oblastiach absencie 

cykloturistických trás, následné spracovanie 

zjednodušených dokumentácií a uskutočnenie 

povoľovacieho konania 

13. Následné značenie siete nových cykloturistických 

trás 

14. Vznik priemyselného parku a investície Land 

Rover – Jaguar - podpora cyklistiky a 

cykloturistiky 

15. Podrobné GPS zmapovanie a zameranie 

existujúcej siete cykloturistických trás v NSK 

a jeho bezprostrednom okolí 

16. Vytvorenie portálu (webu) pre  cykloturistiku – 

popis trás, údaje o trasách, fotografie, mapky 

a voľne sťahovateľné GPS tracky 

17. Vydanie tlačených máp, sprievodcov, 

elektronických voľne sťahovateľných 

sprievodcov 

18. Doplnenie existujúcej siete cykloturistických trás 

prvkami drobnej infraštruktúry 

19. Osadenie sčítačov na cyklotrasách, získanie 

údajov o ich využívaní 

20. Integrácia cyklodopravných a cykloturistických 

trás 

21. Zlepšenie propagácie destinácií NSK s 

projektov v rámci stratégií MAS  (CLLD) 

 Zlé rozhodnutia obcí s populáciou do 1000 

obyvateľov o zaradení projektu zameraného na 

cyklo buď v priamom kole na MVRR SR alebo 

v rámci MAS (v PRV) 

 Uprednostnenie miestnych projektov 

nad cykloturistickými zo strany obcí v PRV 

 Oplocovanie pozemkov v lesoch a pri vodných 

tokoch 

 Nesprávne využitie vyhradených finančných 

prostriedkov a zlé investície 

 Realizácia cykloturistických projektov 

nekvalifikovanými firmami a osobami 

 Neschopnosť dohodnúť sa s vlastníkmi na vedení 

a povolení legálne značených cykloturistických 

trás, resp. ich úsekov  

 Ľahostajný prístup kompetentných orgánov 

k schvaľovaniu a povoľovaniu cykloturistických 

trás a zariadení cykloturistiky 

 Cykloturistike nebude venovaná dostatočná 

pozornosť a podpora na úrovni štátu a samosprávy, 

ale aj v SACR 

 Cykloturistika nebude zaradená k prioritným 

produktom cestovného ruchu na úrovni štátu 

 Nebude vytvorený trvalý systém financovania 

cykloturistiky na úrovni štátu, krajov, miest a obcí 

 Nebude fungovať spolupráca zainteresovaných 

subjektov na rôznych úrovniach 

 Nepodarí sa zmeniť pohľad časti orgánov ochrany 

prírody na cykloturistiku vo voľnej prírode 

 Slabá propagácia cykloturistiky a jej produktov 

na štátnej i regionálnej úrovni 

 Mentalita obyvateľstva sa nevyvíja smerom 

k zvýšeniu pohybu a vedeniu zdravého štýlu života 

 Neustále sa zvyšujúca intenzita dopravy a rastúci 

stupeň automobilizácie 

 Uprednostňovanie skupinových záujmov 

pred celospoločenskými 

 Vandalstvo a nepredvídané živelné pohromy 
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existujúcimi cykloturistickými trasami a 

cykloproduktom 

22. Zaradenie cykloturistiky k prioritným produktom 

v cestovnom ruchu v rámci NSK 

23. Vytvorenie zmysluplných a atraktívnych 

cykloproduktov v rámci NSK 

24. Vytvorenie siete kvalitných služieb 

pre cykloturistov 

25. Zlepšenie propagácie ponuky cykloproduktov 

najmä na úrovni štátu – SACR, ale i v rámci NSK 

26. Vytvoriť systém trvalého financovania tvorby, 

obnovy a údržby cykloturistických trás 

na celoštátnej i krajskej úrovni, s čím súvisí 

aj vytvorenie rozpočtových položiek na tieto 

účely v jednotlivých rozpočtoch 

27. Zapojiť odborníkov do tvorby projektov 

týkajúcich sa cykloturistiky 

28. Využiť dostupné grantové zdroje a zdroje EÚ 

na podporu cykloturistiky 

29. Rozšíriť počet a frekvenciu cyklobusov 

a cyklovlakov v rámci NSK 

30. Využiť poznatky o cykloturistike zo zahraničia 

Zdroj: vlastný zdroj 
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3 Analýza súčasného stavu v oblasti cyklodopravy 

a cykloturistiky v NSK 

K posúdeniu súčasného stavu v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky v NSK treba vychádzať 

na jednej strane z analýzy legislatívnych podmienok na úrovni EÚ, štátu a kraja (Strategické 

dokumenty, Ústava SR, platné zákony, normy a technické podmienky v SR), na druhej strane 

z analýzy východiskového stavu siete cyklodopravných a cykloturistických trás v NSK. 

3.1 Strategické dokumenty EÚ a SR 

V rámci Európskej únie, ale i v širšom kontexte bolo prijatých niekoľko významných 

strategických materiálov. 

V uznesení Európskeho parlamentu zo dňa 27.septembra 2011 o európskej bezpečnosti 

cestnej dopravy v rokoch 2011-2020 (2010/2235(INI)), sa cyklistickej dopravy týkajú 

najmä tieto odporúčania: 

54. Dôrazne sa odporúča, aby zodpovedné orgány zaviedli obmedzenie rýchlosti na 30 

km/hod. v obytných zónach a na všetkých jednoprúdových cestách v mestách, ktoré nemajú 

samostatný jazdný pruh pre cyklistov, a to k účinnejšej ochrane zraniteľných účastníkov 

cestnej premávky; 

58. Víta sa skutočnosť, že Európska komisia zameriava svoju pozornosť na najviac zraniteľné 

skupiny účastníkovej cestnej premávky (užívatelia jednostopových vozidiel, chodci atď.), 

kde sú počty nehôd stále príliš vysoké; vyzýva členské štáty, Komisiu a priemysel, aby mali 

pri navrhovaní cestnej infraštruktúry a zariadení pre týchto účastníkov na pamäti to, aby 

budované cesty boli bezpečné pre všetkých užívateľov; žiada, aby pri projektovaní a údržbe 

ciest bola väčšia pozornosť venovaná opatreniam v oblasti infraštruktúry na ochranu cyklistov 

a chodcov, napr. opatrenia na oddelenie dopravy, rozširovanie siete cyklistických komunikácií 

a bezbariérových prístupov a priechodov pre chodcov; 

100. Vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby podporovali cyklistiku a pešiu turistiku 

ako samostatný druh dopravy a neoddeliteľnú súčasť všetkých dopravných systémov. 

Biela kniha - Plán jednotného európskeho dopravného priestoru 

Vytvorenie konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje 

(do r. 2050). Tento významný koncepčný dokument venuje významnú pozornosť aj otázkam 

mestskej dopravy a bezpečnosti cestnej premávky. V časti 2.4. Ekologická mestská doprava 

a dochádzanie sa v bode 31 uvádza - vyšší podiel cestovania hromadnými dopravnými 

prostriedkami spolu s minimálnymi záväzkami služby umožní zvýšiť hustotu a početnosť 

dopravných služieb a vytvorí tak pozitívnu reťazovú reakciu v rôznych druhoch verejnej 

dopravy. Riadenie dopytu a územné plánovanie môžu znížiť objem dopravy. Podpora pešej 

dopravy a cyklistickej dopravy by sa mala stať neoddeliteľnou súčasťou mestskej mobility 

a plánovania infraštruktúry. 

V zozname iniciatív Bielej knihy pre oblasť bezpečnosti dopravy sú prvoradé úlohy 

vyplývajúce najmä z cieľa 1.4. – Konať v prospech bezpečnosti dopravy - zachrániť tisícky 

životov. Tu sa okrem iného zdôrazňuje potreba venovať osobitnú pozornosť najzraniteľnejším 

skupinám používateľov, ako sú chodci, cyklisti a motocyklisti prostredníctvom bezpečnejšej 

infraštruktúry a technológie vozidiel. 
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Zelená kniha - Na ceste k novej kultúre mestskej mobility (2007) a jej Akčný plán (2009) 

Európska komisia tu identifikuje päť výziev, pred ktorými stoja európske mestá a ktorým 

je potrebné čeliť integrovaným prístupom. Prvá výzva sa týka plynulosti cestnej premávky. 

Možným riešením tohto problému je podpora environmentálne šetrných spôsobov dopravy, 

ako je chôdza, cyklistika a verejná doprava. 

Usmernenie Európskej únie o fyzickej aktivite (október 2008) 

Dokument vyzývajúci k zvýšeniu fyzickej aktivity medzi deťmi, mládežou ale aj dospelými, 

z dôvodu narastajúceho trendu sedavého   fyzicky nečinného spôsobu trávenia pracovného 

aj voľno časového života. Podľa dostupných údajov 40% až 60% obyvateľov EÚ vedie 

sedavý spôsob života.  V súlade s usmerňujúcimi dokumentmi Svetovej zdravotníckej 

organizácie Európska únia a jej členské štáty odporúčajú minimálne 60 minút fyzickej 

aktivity miernej intenzity denne v prípade detí a mladých ľudí a minimálne 30 minút fyzickej 

aktivity miernej intenzity denne v prípade dospelých, vrátane seniorov. Práve na to je ideálne 

napr. dochádzanie do práce či do školy pešo alebo na bicykli. 

Torontská charta pohybovej aktivity (globálna výzva) z roku 2010 

Dokument zaoberajúci sa výhradne podporou pohybovej aktivity. Podpora aktívnej 

cyklistickej dopravy má však podiel aj pri implementácii Európskej stratégie pre prevenciu 

a kontrolu neinfekčných ochorení na roky 2012-2016, taktiež zo septembra 2011. 

Vancouverská charta – Deti majú právo jazdiť na bicykli 

Vznikla v roku 2012 počas konferencie Velo-city Global ako ďalší krok k zaisteniu 

udržateľnej budúcnosti – zamerať sa na cyklistickú dopravu a detí. Deti by mali vždy a všade 

vo všetkých krajinách sveta právo jazdiť na bicykli. K charte sa môžu podpisom pripojiť 

všetky vládne, medzivládne a mimovládne organizácie a inštitúcie. 

K posledne aktuálnym strategickým dokumentom možno zaradiť návrh Luxemburskej  

deklarácie. V Luxemburgu sa 7.10.2015 konala Neformálna rada  TTE, aj za účasti zástupcu 

SR. Bola tu predstavená deklarácia, ktorá podporuje  Bicykel ako dopravný prostriedok 

priateľský ku klíme. Návrh tejto deklarácie sa zameriava na využívanie synergie politík 

týkajúcich sa inovácií, životného prostredia, zdravia obyvateľstva a financovania. Zároveň sa 

prijíma akčný plán, ktorý budú členské štáty implementovať do národných projektov. 

Slovensko túto deklaráciu plne podporuje. 

Cieľom Luxemburskej deklarácie je: 

- integrácia cyklistickej dopravy do multimodálnej dopravnej politiky,  

- zahrnutie Cyklistickej stratégie EÚ do pracovného programu Európskej komisie,  

- vytvorenie cyklistických centier (focal pointov). 

Udržateľná doprava a mestská mobilita predstavujú jednu z prioritných oblastí Bielej 

knihy o doprave. Plány udržateľnej mestskej mobility sú nástrojom na účinnejšie využívanie 

dopravnej infraštruktúry a služieb a udržateľné zlepšovanie začleňovania rôznych druhov 

mobility do mestského prostredia, k znižovaniu znečistenia ovzdušia a hluku, emisií CO2, 

dopravných zápch a dopravných nehôd. 

Sprístupňovanie cestovných plánov a aktuálnych informácií uľahčí intermodálne využívanie 

rôznych druhov dopravy prostredníctvom inteligentných dopravných systémov a využívanie 

kombinácií rôznych druhov dopravy. Je potrebné prijať iniciatívy, ktoré budú motivovať 

používateľov a umožnia im používať bezpečnejšie a udržateľnejšie dopravné prostriedky 
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(chôdza, cyklistika vrátane prenájmu a spoločného užívania bicyklov a automobilov, verejná 

doprava, spolujazda). 

Tiež je potrebné lepšie využívať vnútroštátne a európske dopravné údaje o správaní sa 

používateľov dopravy (chôdza, cyklistika a rodovo diferencované modely cestovania) a prijať 

opatrenia na podporu regionálnych programov na vytváranie a rozširovanie sietí cyklistických 

trás vo veľkých európskych regiónoch. 

Na Slovensku máme v súčasnosti prijatých niekoľko významných strategických dokumentov, 

ktoré sa dotýkajú a riešia aj cyklistickú dopravu. Jedná sa najmä o Národnú stratégiu rozvoja 

cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR do roku 2020, Stratégiu rozvoja dopravy SR do 

roku 2020, Stratégiu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v Slovenskej republike pre roky 

2011 až 2020 (Národný plán SR pre BECEP 2011 – 2020). V oblasti cestovného ruchu 

je to Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020 a Marketingová stratégia SACR 

na roky 2014 – 2020. 

NÁRODNÁ STRATÉGIA ROZVOJA CYKLISTICKEJ DOPRAVY 

A CYKLOTURISTIKY V SR DO ROKU 2020 

V súčasnosti je najdôležitejším „cyklistickým“ strategickým dokumentom v SR. Bola 

schválená uznesením vlády SR č. 223 dňa 7.5.2013. V úvode je predstavená základná vízia 

celej stratégie, v ktorej je určený cieľ dosiahnuť na Slovensku uznanie cyklodopravy 

ako rovnocenného druhu dopravy a jej integráciu s ostatnými druhmi dopravy. Stratégia 

si stanovila i cieľ dosiahnuť  do roku 2020 na Slovensku 10% podiel cyklistickej dopravy 

na celkovej deľbe dopravnej práce.  Materiál v podstate cyklistickú dopravu delí a popisuje 

v dvoch líniách – v prvej ako cyklodopravnú, s dôrazom na mestské cyklotrasy a cyklotrasy 

spájajúce sídla, v druhej ako cykloturistickú. K tomu je zaradená aj SWOT analýza, pre každú 

oblasť samostatne. V úvode sú citované strategické dokumenty platné v čase jej spracovania 

v EÚ a na Slovensku, ďalej sú v nej stručne popísané relevantné zákony, normy a technické 

opatrenia. Dôležitou časťou stratégie je popis finančných možností na podporu 

cykloprojektov na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni (v čase spracovania stratégie neboli 

ešte schválené viaceré relevantné operačné programy EÚ). Nasledujú očakávané prínosy po 

implementácii stratégie v rozvoji cyklistickej dopravy a cykloturistiky na Slovensku, ktoré sú 

zhrnuté v 4 oblastiach – zlepšenie mobility, zlepšenie zdravia populácie, ochrana životného 

prostredia a rozvoj cestovného ruchu. V závere sú zadefinované 4 priority a k nim naviazané 

viaceré opatrenia. Poslednými dvoma kapitolami sú finančné nástroje na implementáciu 

cyklostratégie a prílohy. 

Priorita 1 je venovaná Riadeniu a legislatívnej podpore, priorita 2 Rozvoju cyklistickej 

infraštruktúry, priorita 3 Zabezpečeniu financií pre rozvoj cyklistickej a cykloturistickej 

infraštruktúry a priorita 4 je venovaná Osvete, výskumu a vzdelávaniu. 

Asi najdôležitejšou časťou stratégie z pohľadu realizácie sú prílohy č. 2 a 3. V prílohe 2 

sú zadefinované konkrétne opatrenia v rámci vyššie uvedených 4 priorít. Pri každom opatrení 

je uvedená zodpovedná inštitúcia, ďalej spolupracujúce organizácie a termín, 

do ktorého sa očakáva splnenie opatrenia. Významné je opatrenia 2.1.3. Podpora budovania 

a modernizácie infraštruktúry na rozvoj cykloturistiky a horskej cykloturistiky 

(prepojenie regionálnych cyklotrás do komplexnej aktualizovanej siete národných 

cyklomagistrál, vytváranie cykloregiónov), kde je zodpovedné MDVRR SR, 

spolupracujúce organizácie sú MŠVVaŠ SR, MPRV SR, MŽP SR (v rámci svojej vecnej 

pôsobnosti), Lesy SR, š. p., samosprávne kraje, mestá a obce, správcovia komunikácií, 

oblastné a krajské organizácie cestovného ruchu, občianske združenia. Pre opatrenie 2.1.4. 

Údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách je 
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zodpovedné MDVRR SR, spolupracujúce organizácie sú MŠVVaŠ SR (v rámci svojej vecnej 

pôsobnosti), samosprávne kraje, mestá a obce, organizácie cestovného ruchu, občianske 

združenia. Asi najdôležitejším opatrením je 2.1.5. Podpora využívania pozemkov a lesných 

ciest vo vlastníctve štátu a samospráv na budovanie cyklistických ciest a 

cykloturistických trás (využitie zrušených železničných tratí, hrádzí vodných tokov, 

priestoru pozdĺž vodných tokov a dočasných prístupových ciest pri výstavbe a modernizácii 

železničných koridorov, ako aj nevyužívaných bývalých „signálnych“ ciest pozdĺž hraníc SR 

na výstavbu cyklistických ciest a vyznačenie cykloturistických trás), kde je znovu 

zodpovedné MDVRR SR, spolupracujúce organizácie sú MPRV SR, MŽP SR, MO SR (v 

rámci svojej vecnej pôsobnosti), Lesy SR, š. p., ŽSR, SVP, š.p., Vodohospodárska výstavba, 

samosprávne kraje, mestá a obce, občianske združenia. V opatrení 2.1.6. Aplikácia prvkov a 

zón s upokojenou dopravou, segregácia motorovej a nemotorovej dopravy na cestách s 

vysokým podielom zraniteľných účastníkov premávky je zodpovedné MDVRR SR, 

spolupracujúce organizácie MV SR (v rámci svojej vecnej pôsobnosti), mestá a obce, 

správcovia komunikácií, občianske združenia, projekčné kancelárie. Opatrenie 2.2.1. 

Budovanie doplnkovej infraštruktúry cykloturistických trás (bike-pointy, odpočívadlá, 

mapy, panely pamiatok a zaujímavostí, pozoruhodné miesta, obrázkové cyklosmerovky 

a pod.) je venované doplnkovej infraštruktúre. Zodpovedné je MDVRR SR a spolupracujúce 

organizácie MPRV SR (v rámci svojej vecnej pôsobnosti), samosprávne kraje, mestá a obce, 

SCK, KST, občianske združenia, súkromní investori a sponzori. Pre všetky citované opatrenia 

je termín priebežne. Tieto opatrenia sú strategické pre riešenie majetkových podstát a využitia 

kľúčových komunikácií a zariadení vo vlastníctve štátu (hrádze riek, účelové komunikácie, 

lesné cesty, telesá zrušených železničných tratí, pozemky v správe SPF) pre budovanie 

cyklotrás, cykloturistických trás a sprievodnej infraštruktúry, ako aj pre segregáciu motorovej 

a nemotorovej dopravy na frekventovaných cestách. 

V prílohe č. 3 je tabuľka navrhnutého finančného krytia vybraných opatrení stratégie na roky 

2014 – 2016. Zaujímavosťou tejto časti je, že uvádza aj orientačné finančné náklady 

jednotkových cien na 1 km pre vybrané investičné cykloaktivity. Pre segregované cyklocesty 

v mestách sa uvádza cena 250 000 €/km, pre cyklopruhy a cyklokoridory na existujúcich 

komunikáciách 24 000 €/km, pre vyznačenie nových cykloturistických trás sa uvádza 

200 €/km a obnove existujúcich cykloturistických trás 70 €/km. Pri posledných dvoch 

menovaných sa cena môže líšiť podľa náročnosti lokalizácie trasy v teréne, náročnosti 

povoľovacieho konania a nevyhnutných dopravných nákladov. Pri doplnkovej infraštruktúre 

sa uvádza odhadovaná cena 1 205 €/km. Toto číslo však treba brať orientačne, pri doplnkovej 

infraštruktúre sa náročnosť investície neráta na km, ale na konkrétnu investíciu (odpočívadlo, 

stojan na bicykle, mapa, dobíjacia stanica pre elektrobicykle, imidžové miesto, obrázkové 

cyklosmerovky a pod.). Opatrenia v kapitole 4 sú venované vzdelávaniu, kampaniam, 

marketingu a propagácii. 

NÁRODNÁ STRATÉGIA REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR 

Po prijatí zákona č. 539/2008 o Podpore regionálneho rozvoja SR, ktorý definoval Národnú 

stratégiu regionálneho rozvoja SR a ktorú prijala Vláda SR svojim uznesením č. 296/2010. 

Národná stratégia regionálneho rozvoja SR patrí medzi základné strategické a koncepčné 

dokumenty, ktoré vymedzujú koncepčný a systémový prístup štátu k regionálnemu rozvoju 

SR. Vízie a ciele národnej stratégie sa vzťahujú do roku 2030, ťažiskom dokumentu 

sú rozvojové priority štátu pre programové obdobie 2014 – 2020. V kap. 1.4.4. sa venuje 

doprave a v kap. 1.4.6. cestovnému ruchu. 

V cestovnom ruchu analyzuje plusy a mínusy cestovného ruchu: 

 výborný kultúrnohistorický potenciál a prírodný potenciál 
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 existencia oblastných organizácií cestovného ruchu 

 významné destinácie cestovného ruchu 

 vodná cesta po Dunaji s verejnými prístavmi v Komárne a Štúrove 

 vhodné podmienky pre rozvoj agroturizmu 

 nedostatočne využitý potenciál cestovného ruchu 

 nedostatočná infraštruktúra cestovného ruchu 

 nedostatočná sieť cykloturistických trás 

 nedostatočná propagácia regiónov 

Z týchto bodov je pre NSK významné pozitívum vodnej cesty na Dunaji (trasa EuroVelo 6). 

Vo víziách o ekonomickej výkonnosti (kap. 4) v oblasti dopravy – dopravnej infraštruktúry 

je samostatne zachytená aj  cyklodoprava. Uznesením vlády SR č. 223/2013 bola schválená 

Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike 

(ďalej len Cyklostratégia). Základnou víziou Cyklostratégie je uznanie cyklistickej dopravy 

ako rovnocenného druhu dopravy a jej integrácia s ostatnými druhmi dopravy, zlepšenie 

vnímania cyklistov ako plnohodnotných účastníkov cestnej premávky. Súčasťou vízie 

je výrazné posilnenie cykloturistiky ako dôležitého segmentu cestovného ruchu s veľkým 

potenciálom najmä pre vidiecke oblasti, ich rozvoj, zvýšenie zamestnanosti 

a konkurencieschopnosti, teda ich trvalo udržateľný rozvoj. Podpora rozvoja cyklistickej 

dopravy je aj efektívnou cestou rozvoja mestskej mobility, pri súčasnej podpore verejnej 

osobnej dopravy. V súlade so základnou víziou Cyklostratégie a v snahe priblížiť sa okolitým 

európskym krajinám je potrebné urobiť všetko potrebné pre to, aby sa do roku 2020 dosiahol 

10 % podiel cyklistickej dopravy na celkovej doprave. 

V kap. 5 sú stanovené strategické ciele a prioritné oblasti podľa samosprávnych krajov. 

Kapitola 5.4 je venovaná NSK. Ten je charakterizovaný ako kraj so stredným inovačným 

potenciálom. Ako nedostatky sa okrem iného uvádzali: 

 nedostatočná kvalita ciest II. a III. triedy 

 neexistencia integrovaného dopravného systému 

 nedostatočná sieť cykloturistických trás v napojení na celoslovenskú sieť cyklotrás 

 slabé značenie existujúcich cyklotrás a ich vedenie frekventovanými cestnými trasami - 

formálne cyklotrasy. Tieto údaje už v čase spracovania tejto cyklostratégie, vzhľadom 

na vývoj v kraji za posledné 3 roky, nie sú pravdivé 

Ako možnosti sa uvádzajú mimo iného: 

9. vybudovaná a udržiavaná optimálna sieť rôznych možností dopravy, ktoré budú medzi 

sebou prepojené, posilnenie pozície kraja a zvýšenie konkurencieschopnosť nielen 

v rámci krajiny, ale aj v zahraničí 

STRATÉGIA ZVÝŠENIA BEZPEČNOSTI CESTNEJ PREMÁVKY V SR PRE ROKY 

2011 - 2020 (NÁRODNÝ PLÁN SR PRE BECEP 2011 – 2020) 

Schválená 14.12.2011 obsahuje 1 cieľ a 1 oblasť, ktoré sa priamo dotýkajú cyklistov a 

podpory cyklistickej dopravy. Ide o rámcový cieľ “Cieľ C - Zníženie dopravnej nehodovosti 

u zraniteľných účastníkov cestnej premávky” a jeho oblasť “C2 – Zvýšenie úrovne 

bezpečnosti cyklistov”. Konkrétne opatrenia, ktoré sa odporúčajú prijať a realizovať, sú 

nasledovné: 
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 zadefinovanie kritérií a technických požiadaviek pre bezpečný pohyb cyklistov 

po pozemných komunikáciách (metodika na základe reálneho správania sa cyklistov) 

 podpora vytvárania cyklistických ciest v obciach a mestách 

 podpora bezpečnej cyklistiky digitalizáciou informácií pre cyklistov (vytvorenie digitálnej 

mapy (GIS) siete komunikácií pre cyklistov) 

 kampane a výchovné opatrenia zamerané na používanie cyklistických prilieb a reflexných 

prvkov za zníženej viditeľnosti 

 vykonávanie účinného dohľadu nad dodržiavaním legislatívnych nariadení a obmedzení pri 

pohybe cyklistov 

STRATÉGIA ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU NA SLOVENSKU DO ROKU 2020 

Bola schválená Vládou SR uznesením č. 379/2013 zo dňa 10.7.2013. Popri východiskových 

analýzach a porovnaniach s okolitými štátmi si stanovuje ciele a vízie do roku 2020. Z obsahu 

7. časti orientovanej na rozvoj regiónov vyplýva zámer vlády cielene podporiť rozvoj 

cestovného ruchu aj prostredníctvom organizácií destinačného manažmentu v spolupráci s 

miestnou a územnou samosprávou. Vo vidieckych regiónoch vláda SR vytvorí podmienky aj 

na komplexnú podporu rozvoja vidieckeho turizmu a agroturistiky, vrátane budovania 

infraštruktúry, chýbajúcich inštitúcií, informačného a rezervačného systému a podpory 

marketingu v cestovnom ruchu. Hlavné druhy rozvoja turizmu na Slovensku delí na cestovný 

ruch horský počas celého roka, kúpeľný a kultúrno-poznávací. Ako ďalšie druhy cestovného 

ruchu uvádza vodný, vidiecky, tranzitný a pod. 

Záväzná časť dokumentu uvádza tzv. regulatívy pre cestovný ruch. V 9. časti stanovuje: 

a. Podporovať tie druhy turizmu, ktoré sú predmetom medzinárodného záujmu 

a ktoré z hľadiska potenciálu patria medzi ťažiskové na Slovensku. 

b. Nadviazať na medzinárodný turizmus, a to najmä sledovaním turistických 

tokov a dopravných trás prechádzajúcich, resp. končiacich v Slovenskej 

republike. 

c. Previazať dôslednejšie ciele rekreačného a poznávacieho turizmu. 

d. Dotvoriť funkčno-priestorový systém rekreácie a turizmu na celoslovenskej 

úrovni vytváraním siete rekreačných územných celkov, siete rekreačných 

záujmových území väčších miest a siete ucelených území vidieckeho osídlenia. 

e. Viazať lokalizáciu služieb zabezpečujúcich proces rekreácie a turizmu 

prednostne do sídiel s cieľom zamedziť neodôvodnené rozširovanie 

rekreačných útvarov vo voľnej krajine s využitím obnovy a revitalizácie 

historických mestských a vidieckych celkov a objektov kultúrnych pamiatok. 

f. Podporovať podmienky na prímestskú rekreáciu obyvateľov miest v ich 

záujmovom území. 

g. Podporovať rozvoj kúpeľných miest so zriadenými prírodnými liečebnými 

kúpeľmi alebo kúpeľnými liečebňami, za súčasného rešpektovania tvorby 

kúpeľného prostredia a ochrany kúpeľných území kúpeľných miest. 

h. Podporovať vznik a rozvoj miestnych kúpeľov na základe využitia špecifík 

daného územia. 
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i. Na podporu rozvojových smerov turizmu využívať železničnú a cestnú 

dopravu, rozvoj a prepájanie cyklotrás, ako aj budovanie príslušnej technickej 

infraštruktúry. 

j. Zabezpečovať na územiach európskej sústavy chránených území a územiach 

národnej sústavy chránených území funkcie spojené s rozvojom turizmu a 

rekreácie tak, aby nedochádzalo k zhoršeniu stavu ochrany týchto území a 

predmetu ich ochrany. 

Bod XII je venovaný cyklodoprave a cykloturistike, v čase spracovania tejto stratégie 

finišovala príprava Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR. 

V závere sú definované oblasti a úlohy smerujúce k napĺňaniu strategického cieľa. 

MARKETINGOVÁ STRATÉGIA SACR NA ROKY 2014 – 2020 

Cieľom dokumentu je definovať základné smerovanie marketingového pôsobenia Slovenska 

v oblasti cestovného ruchu na domácom a zahraničných trhoch. Dokument súčasne slúži 

ako osnova pre plánovanie marketingového pôsobenia organizácií cestovného ruchu s cieľom 

dosiahnuť maximálne možný synergický efekt z marketingových a propagačných aktivít 

zameraných na prezentáciu turistickej ponuky Slovenska. Dokument identifikuje 

v Marketingovej stratégii SACR na roky 2014 - 2020 silné a slabé stránky, príležitosti 

a ohrozenia rozvoja cestovného ruchu na Slovensku. Na základe analýz vývoja SACR 

definuje víziu rozvoja cestovného ruchu na Slovensku do roku 2020 a stanovuje si 

kvalitatívne a kvantitatívne ciele na roky 2014 – 2020. Konštatuje, že na Slovensku je 

vyznačených viac ako 10 tisíc km cykloturistických a vyše 14 tisíc km peších turistických trás 

(stav v roku 2013). Tieto danosti a vybavenosť indikujú veľmi priaznivé predpoklady pre 

rozvoj aktivít spojených s agroturistikou a letnými športmi, resp. pre rozvoj vidieckeho a 

letného CR. SACR svojou činnosťou má prispieť k tvorbe hrubého domáceho produktu, rastu 

zamestnanosti a zvyšovaniu celkovej konkurencieschopnosti Slovenska v oblasti cestovného 

ruchu. Jedným z kvantitatívnych cieľov je aj výrazné oživenie domáceho cestovného ruchu. 

SACR bude u domáceho obyvateľstva prezentovať Slovensko ako inšpiratívnu dovolenkovo-

pobytovú destináciu, čo prispeje k nárastu jeho spotrebných výdavkov na domácom 

cestovnom ruchu. 

V kapitole 4 je definovaný marketingový strategický koncept cestovného ruchu pre 

Slovensko. V krátkodobej stratégii na roky 2014 – 2016 sa okrem iného preferuje realizácia  

marketingových aktivít na hlavných zdrojových trhoch (primárne trhy a domáci trh 

cestovného ruchu), ktoré budú viesť k stabilizácii trvalo udržateľného rastu návštevnosti, 

počtu prenocovaní a spotrebných výdavkov návštevníkov Slovenska. SACR bude aktívne 

prehlbovať spoluprácu s organizáciami cestovného ruchu na Slovensku (OOCR, KOCR). 

V dlhodobej stratégii sa bude venovať prehlbovaniu svojich aktivít doma i v zahraničí. 

Dokument zaradil cyklistiku a cykloturistiku do Letného cestovného ruchu z hľadiska 

hlavných druhov – produktových skupín cestovného ruchu. Motívom v ňom je predovšetkým 

aktívny aj pasívny oddych, relax a turistika. Dokument definuje, že primárna aj sekundárna 

ponuka krajiny ako národné parky a chránené územia, jaskyne, turistické chodníky, sieť 

cyklistických trás, adrenalínové parky, golfové ihriská, akvaparky, kúpaliská, vodné plochy 

a rieky poskytujú dostatok možností a príležitostí pre trávenie letnej dovolenky na Slovensku. 

Ďalej sa dá nájsť cykloturistika v produkte Vidiecky cestovný ruch a agroturistika. 

Vo svete ide o pomerne široko využívanú, v podmienkach Slovenska o relatívne mladú, avšak 

rozvíjajúcu sa formu cestovného ruchu, ktorá dáva široké možnosti miestnym producentom, 

poskytovateľom služieb a remeselníkom. Sekundárne sa dá cykloturistika identifikovať 

aj v produkte Kultúrny a mestský cestovný ruch. Motívom je najmä získavanie nových 



STRATÉGIA ROZVOJA CYKLOTRÁS A CYKLODOPRAVY V NSK NA ROKY 2016 - 2020 

Slovenský cykloklub, október 2015 32 

poznatkov, poznávanie nových miest, ľudí, krajov, ale aj zvykov a tradícií. Slovensko 

disponuje veľkým kultúrno-historickým potenciálom ako sú pamiatky zapísané v zoznamoch 

Svetového dedičstva UNESCO, hrady, zámky, pamiatkové rezervácie, náboženské pamiatky, 

múzeá a galérie, atď., ale aj bohatým folklórom, tradíciami a ľudovou tvorivosťou. 

V závere je popísaná komunikačná stratégia podľa destinácií na roky 2014 – 2020, 

ako aj finančný rámec. 

STRATEGICKÝ A MARKETINGOVÝ PLÁN ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU V 

NSK NA ROKY 2014 – 2020. 

V rámci NSK bol spracovaný aj tento dokument, ktorý v analýze kľúčových foriem 

cestovného ruchu v NSK definuje pod bodom 4.1.1. práve cykloturistiku. Spracovatelia 

pri analýze primárnych možností cestovného ruchu v NSK podľa okresov vo všetkých zaradili 

v ich plnej rozlohe medzi NAJ vždy cykloturistiku. V prioritných oblastiach rozvoja CR 

v NSK je Prioritnou oblasťou č. 2 Rozvoj cykloturistiky na celom území NSK. 

Ten pozostáva z 2 taktických úloh: 

Taktická úloha 1: Napojenie produktu cyklotrás na iné produkty  v regióne. Vytvorenie 

cykloturistických balíčkov služieb s flexibilným obsahom. 

Taktická úloha 2: Zabezpečenie doplnkových služieb pri cyklotrasách. 

V prioritnej oblasti 9 - Podpora rozvoja destinačného manažmentu, podpora spolupráce    

medzi subjektmi cestovného ruchu sú dve taktické úlohy: 

Taktická úloha 1: Vytvoriť platformu pre podporu rozvoja cestovného ruchu v NSK, 

zameranú osobitne na MICE, wellness a cykloturistiku. 

Taktická úloha 2: Zapojenie významných subjektov ziskovej aj neziskovej sféry 

do destinačného manažmentu, spoločné financovanie a riešenie identifikovaných 

problémov rozvoja – vznik KOCR a OOCR. 

V podrobnom popise taktických úloh v prioritnej oblasti - Rozvoj cykloturistiky na celom 

území NSK sa uvádza: 

 

Taktická úloha 1 Napojenie produktu cyklotrás na iné produkty  v regióne. 

Vytvorenie cykloturistických balíčkov služieb s flexibilným obsahom 

Popis taktickej 

úlohy 

Územie NSK má obrovský potenciál pre rozvoj cykloturistiky, 

zameranej na všetky segmenty klientely. V severnej časti kraja je 

potenciál budovania športovo náročných cyklotrás, vo zvyšnej časti 

cyklotrasy pre všetkých. Je nutné vytvoriť sieť kvalitne značených 

cyklotrás, ktoré by zároveň zohľadňovali ďalšie zložky primárneho 

potenciálu kraja. Vytvoria sa tak podmienky pre kombináciu 

cykloturistiky s inými druhmi cestovného ruchu (napr. kultúrno-

poznávací, wellness, gastroturizmus, vínny turizmus a pod.) 

Predpoklady 

realizácie 

Snažiť sa vytyčovať cyklotrasy po zaujímavých miestach z pohľadu 

kultúrno - historického, po fungujúcich vínnych cestách, termálnych 

kúpaliskách a pod. Okrem vytvorenia a značenia trás je vhodné 

organizovať podujatia pre aktívnych ale aj amatérskych cyklistov, 
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tie napríklad kombinovať s kultúrnymi podujatiami (folklór, ľudové 

tradície a pod.), resp. gastronomickými zážitkami (napr. varenie gulášu, 

halušiek, grilovanie a pod.). 

Zapojené subjekty Odbor CR ÚNSK, občianske združenia a organizácie v kraji, zaoberajúce 

sa cykloturistikou 

Časový horizont 2016 - 2020 

Zdroje financovania Partnerská dohoda - operačný program EÚ 

Očakávané 

výsledky 

Vytvorenie cyklotrás tematicky pospájaných pamiatkami (z rovnakého 

obdobia, vybudované rovnakým panovníckym rodom...), wellness 

centrami, resp. vinárstvami v rôznych rajónoch kraja, ktoré oslovia širší 

okruh klientely. 

 

Taktická úloha 2 Zabezpečenie doplnkových služieb pri cyklotrasách 

Popis taktickej 

úlohy 

Doplnkové služby popri cyklotrasách sú dôležitou súčasťou vybavenia 

cyklotrás. Ide najmä o občerstvovacie a stravovacie služby, prípadne 

ubytovacie strediská, termálne kúpaliská a pod.  

Predpoklady 

realizácie 

Odbor CR ÚNSK v spolupráci s občianskymi aktivistami v oblasti 

cykloturistiky by mali vytipovať vhodné doplnkové služby popri 

cyklotrasách, komunikovať s nimi a zapracovávať polohu a rozsah 

služieb do propagačných materiálov. V budúcnosti by sa mohlo zvážiť 

zavedenie zľavovej karty, platnej u poskytovateľov doplnkových služieb 

výlučne pre cykloturistov. Zvýšila by sa tým pravdepodobnosť 

a frekvencia návštev cykloturistov v odbytových prevádzkach, ktoré 

poskytujú zľavy. 

Zapojené subjekty Odbor CR ÚNSK, občianske združenia v oblasti cykloturistiky, 

podnikatelia v oblasti služieb cestovného ruchu 

Časový horizont 2018 - 2020 

Zdroje financovania Časová kapacita pracovníkov odboru CR ÚNSK  

Očakávané 

výsledky 

Doplnkové služby v rámci cykloturistiky sú dôležitou súčasťou tohto 

produktu. Očakáva sa, že vďaka nim klient bude vnímať aktivitu ako 

kvalitnú a pohodlnú, zavedením ponuky ubytovacích služieb 

je predpoklad zvýšenia počtu prenocovaní aj pri segmente cykloturistov. 

V prioritnej oblasti 3 sa spomína aj pútnická Cyrilo-metodská cesta, ktorá má ambíciu byť 

v plnej dĺžke na území NSK značená ako náučná cykloturistická trasa. 

Cieľové skupiny pre cykloturistiku dokument definuje ako:  

a) ekonomicky aktívni klienti - Slovenská republika, Česká republika, Nemecko, 

Maďarsko 
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b) rodiny s deťmi - Slovenská republika, Česká republika 

V akčnom pláne rozvoja cestovného ruchu a marketingových aktivít NSK na roky 2016 

a 2017 pod bodom 2 je uvedený Rozvoj cykloturistiky a cyklotrás. Cykloturistika je 

identifikovaná ako jedna z dominantných atraktivít NSK. Vďaka priaznivému reliéfu, 

vhodnému prírodnému prostrediu a skutočnosti, že cez kraj vedie Medzinárodná cyklotrasa 

EuroVelo 6 je základnou prioritou podporovať budovanie a značenie nových cyklotrás. 

Príjemcovia dotácií NSK budú obce a mestá kraja, aktívne združenia cestovného ruchu 

a cykloturisti.  

Hlavný akcent sa kladie na tri oblasti:  

1. obnova a značenie cyklotrás 

2. budovanie spevnených cyklotrás 

3. vybudovanie a značenie cyklistického chodníku na trase Nitra – Vráble 

Vybudovanie a značenie cyklistického chodníka na trase Nitra – Vráble vytvorí základný 

predpoklad pre východiskový bod krajské mesto Nitra smerom do centrálnej časti kraja 

s napojením na ďalšie cyklotrasy. Terén navrhovanej cyklotrasy je veľmi zaujímavý 

a atraktívny, pritom nenáročný a vhodný pre všetky segmenty klientely vrátane rodín s deťmi. 

Prehľad plnenia časti akčného plánu rozvoja cykloturistiky a cyklotrás v tejto stratégii 

zachytávajú nasledujúce tabuľky: 

Tab. č. 3: Obnova a značenie cyklotrás v NSK 

Nositeľ projektu:  ÚNSK – odbor cestovného ruchu 

Partneri: Na základe VO  

Príjemcovia: Obce, mestá, mikroregióny,  združenia CR, občianske združenia, cykloturisti 

Finančný plán: Rok 2016 – 60 000,- € 

Rok 2017 – 60 000,- € 

Harmonogram: Rok 2016 – 2017 Značenie, obnova a budovanie cyklotrás v NSK podľa Stratégie 

rozvoja cyklotrás a cyklodopravy na roky 2016 – 2020 

Zdroj: Strategický a marketingový plán rozvoja cestovného ruchu v NSK na roky 2014 – 2020 

Tab. č. 4: Budovanie spevnených cyklotrás 

Nositeľ projektu:  ÚNSK – odbor cestovného ruchu 

Partneri: Na základe VO 

Príjemcovia: Obce, mestá, mikroregióny, občianske združenia, cykloturisti 

Finančný plán: 

Rozpočet NSK 

(kapitálové 

Rok 2016 – 100 000,- €  na prípravnú PD 

Rok 2017 – 400 000,- €  
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výdavky) 

Harmonogram: Rok 2016 – 2017     

Zdroj: Strategický a marketingový plán rozvoja cestovného ruchu v NSK na roky 2014 – 2020 

Tab. č. 5: Projekt :Cyklistický chodník Nitra – Vráble“ 

Nositeľ projektu:  ÚNSK – odbor cestovného ruchu 

Partneri: Mesto Nitra 

Príjemcovia: Obce, mestá, mikroregióny, občianske združenia, cykloturisti 

Finančný plán: Rok 2016 – 25 000,- € – vlastné zdroje NSK na spolufinancovanie projektu 

Rok 2017 – 25 000,- € – vlastné zdroje NSK na spolufinancovanie projektu 

Projekt EÚ, ktorý je súčasťou RIUS v hodnote cca 3.000 000,- €  

Harmonogram: Rok 2016 – 2017     

Zdroj: Strategický a marketingový plán rozvoja cestovného ruchu v NSK na roky 2014 – 2020 

3.2 Legislatíva, technické normy a technické podmienky 

Základnou legislatívnou normou je ÚSTAVA SR. Tá v článku 20 definuje právo na majetok. 

Tento článok je najdôležitejším v celej legislatíve cyklotrás SR. Vyplýva z neho investorom 

infraštrukturálnych cyklotrás mať vyriešenú majetkovú podstatu pozemkov, kadiaľ trasy 

povedú, pri cykloturistickom značení zase mať súhlasy vlastníkov pozemkov. 

Majetkovú podstatu v zásade rieši 5 paragrafov tohto článku: 

(1) Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký 

zákonný obsah a ochranu. Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu 

nepožíva. Dedenie sa zaručuje. 

(2) Zákon ustanoví, ktorý ďalší majetok okrem majetku uvedeného v čl. 4 tejto ústavy, 

nevyhnutný na zabezpečovanie potrieb spoločnosti, rozvoja národného hospodárstva 

a verejného záujmu, môže byť iba vo vlastníctve štátu, obce alebo určených právnických 

osôb. Zákon tiež môže ustanoviť, že určité veci môžu byť iba vo vlastníctve občanov 

alebo právnických osôb so sídlom v Slovenskej republike. 

(3) Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných alebo v rozpore 

so všeobecnými záujmami chránenými zákonom. Výkon vlastníckeho práva nesmie 

poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru 

ustanovenú zákonom. 

(4) Vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej 

miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu. 

(5) Iné zásahy do vlastníckeho práva možno dovoliť iba vtedy, ak ide o majetok nadobudnutý 

nezákonným spôsobom alebo z nelegálnych príjmov a ide o opatrenie nevyhnutné 
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v demokratickej spoločnosti pre bezpečnosť štátu, ochranu verejného poriadku, mravnosti 

alebo práv a slobôd iných. Podmienky ustanoví zákon. 

Na Ústavu SR priamo nadväzuje aj ZÁKON Č. 40/1964 Zb. – OBČIANSKY ZÁKONNÍK, 

ktorý sa  zaoberá mimo iného aj vlastníckymi právami, konkrétne v článkoch 123 - 135. 

V článku 124 a 126 sa píše o ochrane majetkových práv, či už jedinca alebo iných subjektov. 

Zákon sa o. i. zaoberá vlastníckymi právami majiteľov pozemkov, na ktorých je možné 

budovať cyklotrasy. Pri každom vybavovaní a legalizácii cyklotrasy sú potrebné súhlasy 

vlastníkov nehnuteľností, po ktorých budú cyklotrasy vedené. Otázka problémov pri povolení 

a ponímania verejného záujmu, vrátane možného vyvlastnenia je náznakovo popísaná 

v paragrafe 128. 

Druhou časťou legislatívy sú platné zákony SR. Jedná sa predovšetkým o: 

ZÁKON Č. 135/1961 Zb.  – ZÁKON O POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH 

(CESTNÝ ZÁKON) o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Cestný zákon sa dotýka cyklistických komunikácií a zariadení na nich, pretože všetky 

cyklistické komunikácie patria medzi pozemné komunikácie zadefinované týmto zákonom. 

Cestný zákon sa dotýka aj cykloturistických trás a zariadení na nich, pretože všetky 

cykloturistické trasy prechádzajú po cestách zadefinovaných podľa cestného zákona. 

ZÁKON Č. 8/2009 Z.z. O CESTNEJ PREMÁVKE o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

Zákon a jeho vyhláška popisujú organizáciu dopravy a dopravné predpisy všetkých 

účastníkov cestnej premávky. Tento zákon bol v posledných rokoch viackrát novelizovaný. 

Zrejme aj vďaka tomu obsahuje viacero zmienok o cyklistoch a opatreniach pre cyklistov. 

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA VNÚTRA SR č. 9/2009 Z.z. z 20.decembra 2008, 

ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení vyhlášky č. 130/2010 Z.z., vyhlášky č. 413/2010 Z.z., vyhlášky č. 

361/2011 Z.z., vyhlášky č. 381/2012 Z.z., vyhlášky č. 128/2013 Z.z., vyhlášky č. 

467/2013 Z.z. 

Vyhláška bola upravená viacerými novelami zákonov, posledné zmeny priniesli 

do vyhlášky pre Slovenskú republiku nové prvky v organizácii cyklistickej dopravy. 

V oblasti cyklodopravy sú prínosom nové smerové tabule pre cyklistov a návesti pred 

križovatkou pre cyklistov (cyklodopravné značenie), ktoré informujú o cieľoch 

cyklistických trás a ich vzdialenosti. Pozitívom v novelách vyhlášky je tiež zavedenie 

svetelných signálov a prechodov pre chodcov a cyklistov, doplnenie značky Jazda 

cyklistov v protismere povolená (E 16b), ktorej využívanie by malo zjednodušiť pohyb 

cyklistov v mestách, kde v súčasnosti vo veľkej miere dochádza k zjednosmerňovaniu 

miestnych komunikácií. Vo vodorovnom dopravnom značení sa jedná hlavne o prechody 

pre cyklistov, priestoru pre cyklistov, smerových šípok pre cyklistov a koridorov pre 

cyklistov. 

ZÁKON Č. 50/1976 Zb. O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ A STAVEBNOM PORIADKU 

(STAVEBNÝ ZÁKON) 

Stavebný zákon rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, navrhuje 

vecnú a časovú koordináciu činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú 
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stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade 

s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. 

Tento zákon okrem iného upravuje plánovanie cyklistickej siete, výstavbu cyklistickej 

infraštruktúry a proces jej schvaľovania. Sieť cyklistických trás by sa podľa stavebného 

zákona mala plánovať v územno-plánovacom procese v troch (resp. štyroch) stupňoch: 

v rámci územia Slovenska, regiónu, mesta a následne aj zóny. 

Trasy, pri ktorých sú potrebné stavebné úpravy ako odstraňovanie pôdneho krytu, 

asfaltovanie, hĺbenie zárezov, a pod. sú v zmysle tohto zákona stavbami a teda 

je pre ich výstavbu potrebné územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Zákon upravuje 

aj práva a povinnosti stavebníka, stavebného úradu a ostatných účastníkov stavebného 

a územného konania. Zákon jasne definuje aj typológiu drobných stavieb a povinné 

legislatívne procedúry, ktoré sa týkajú doplnkovej infraštruktúry na cyklotrasách, prípadne 

značenia cykloturistických trás. Zároveň zákon určuje aj postihy a pokuty za nelegálne 

stavby. 

Veľmi pálčivou otázkou je definovanie cyklistických komunikácií a cykloturistických trás 

ako verejno-prospešných stavieb (resp. líniových dopravných stavieb) a následná možnosť 

uplatnenia vyvlastnenia pozemku pri ich výstavbe, s cieľom uľahčiť a urýchliť proces 

ich výstavby. 

Ostatné zákony: 

ZÁKON Č. 326/2005 Z.z. O LESOCH (LESNÝ ZÁKON), ZÁKON Č. 360/2007 Zb. – 

aktualizované úplné znenie 

Prichádza sa sním do styku predovšetkým pri legalizácii cykloturistických trás, najmä 

v lesnom a horskom prostredí (či už trás pre cestné alebo horské MTB bicykle). 

Pôvodný zákon č. 326/2005 Zb. bol novelizovaný v roku 2007 pod číslom 360/2007, 

do platnosti vstúpil k 1.9.2007. Otázky cyklistickej verejnosti vyvolala krátka formulácia 

v paragrafe 31 tohto zákona, kde medzi zakázané činnosti v lese do písmena d) bola 

doplnená formulácia „... je zakázané... jazdiť na bicykli alebo na koni mimo lesnej cesty 

alebo vyznačenej trasy". Samotný zákon o lesoch nedefinuje pojem lesná cesta. Odkazuje 

iba na slovenskú technickú normu STN 73 6108, ktorá stanovuje kategorizáciu lesnej 

dopravnej siete. Zákon vymedzuje terminológiu, popisuje štátne orgány, lesnú stráž. 

Definuje ich právomoci, takže je jasné, čo kam patrí. Zaujímavé je, že lesná stráž 

má v zákone menšie právomoci ako poľovnícka stráž. Jasne sa stanovujú povinnosti pri 

legalizácii a značení cykloturistických trás voči vlastníkom i obvodnému (prípadne 

krajskému) lesnému závodu. Nepríjemnosťou zákona sú pokuty, možno primerané 

pri porušení paragrafov ohľadom ochrany lesa z hľadiska neoprávnených značení 

cyklotrás, no určite prehnané pri postihoch jednotlivcov pri jazdení mimo lesných ciest 

a značených trás. Zákon nepozná singletracky, ktoré je preto potrebné riešiť výnimkou 

zo zákona. 

ZÁKON Č. 543/2002 Z.z. O OCHRANE PRÍRODY A KRAJINY 

Uplatňuje sa najmä pri povoľovaní  cykloturistických trás, značení cykloturistických trás 

a osádzaní prvkov doplnkovej infraštruktúry najmä v lesnom a horskom prostredí, 

ktoré je súčasťou veľkoplošných a maloplošných chránených území. Od 26.6.2014 je 

platná novelizácia tohto zákona. 



STRATÉGIA ROZVOJA CYKLOTRÁS A CYKLODOPRAVY V NSK NA ROKY 2016 - 2020 

Slovenský cykloklub, október 2015 38 

Zákon delí územie Slovenska do 5 stupňov ochrany prírody a určuje činnosti, ktorých 

vykonávanie je na konkrétnom stupni zakázané. Čím vyššie číslo, tým väčšia ochrana. 

Prakticky v prvom stupni ochrany neplatí z hľadiska bicyklovania a značenia 

cykloturistických trás žiadne obmedzenie, v ostatných stupňoch ochrany sú už 

obmedzenia.  Druhý stupeň ochrany (CHKO) a tretí stupeň ochrany (NP) umožňuje 

po predchádzajúcich súhlasoch orgánov štátnej ochrany prírody značiť cyklotrasy 

a pohybovať sa na bicykli po značených cyklotrasách a neznačených trasách určených pre 

pohyb na bicykli. Obe tieto kategórie sú vždy definované v návštevnom poriadku. 

Vo štvrtom a piatom stupni ochrany (obyčajne rezervácie, prírodné pamiatky a pod.) tieto 

činnosti nie sú povolené, no zákon umožňuje žiadať výnimky. Tie spadajú pod okresné 

úrady, odbory ŽP, závažnejšie – stavebné pod Ministerstvo životného prostredia. 

Zákon definuje zákonné lehoty pre vydanie rozhodnutia (výnimky) a ďalej možnosti 

zrušenia už vydaného rozhodnutia, resp. predĺženie rozhodnutia, ak bolo vydané na dobu 

určitú. Mimoriadne dôležitým paragrafom zákona je zánik rozhodnutia, ktoré sa uplatní 

napríklad pri zániku právnickej osoby, na ktorú bolo vydané, ak nemá následníka 

s poverením prebratia bremena rozhodnutia. Veľmi podrobne je popísaná stráž prírody, 

jej označenie, práva a povinnosti. Mnohé veci sa zásadne líšia od lesnej a poľovnej stráže. 

V záverečnej časti sú definované a stanovené sankcie za delikty a priestupky. 

Zákon asi najdôslednejšie popisuje cykloturistiku, na rozdiel od Lesného zákona jasne 

definuje pojem značená cyklotrasa. Osobitou časťou zákona, ktoré sú však mimo neho 

sú návštevné poriadky národných parkov. V nich sú definované miesta, kde je povolený 

pohyb na bicykli. Či už na vyznačených cyklotrasách alebo trasách určených pre horské 

bicykle. 

ZÁKON Č. 274/2009 Z.z. O POĽOVNÍCTVE 

Pri legalizácii cykloturistických trás, najmä v horskom prostredí (či už trás pre cestné 

alebo MTB bicykle) sa okrem Lesného zákona stretávame i s poľovníkmi, ako účastníkmi 

konaní. Pre znalosť relevantných stanovísk je potrebné poznať súvisiaci zákon – Zákon 

o poľovníctve. Zákon v žiadnej forme nevylučuje alebo neobmedzuje pohyb cyklistov 

v lesoch. Všeobecne síce v paragrafe 24 uvádza isté všeobecné obmedzenie, v prípade že 

by dochádzalo k rušeniu zveri alebo jej stresovaniu, no následne v odseku l) sa zakazuje 

jazda na motocykli, motorovej trojkolke, štvorkolke, motorovom vozidle alebo motorovom 

člne, snežnom skútri a vodnom skútri, čím sa zrejme vymedzujú faktory plašiace zver. 

Cykloturistika ani pohyb na bicykli tu nefiguruje. 

Osobité paragrafy platia pre ohradené zvernice a bažantnice, ako aj možné krátkodobé 

uzávery revírov v čase hniezdenia vtáctva. Na to však musí dať súhlas obvodný lesný úrad 

(prípadne úrad životného prostredia, to sa tu však nepíše). 

Zákon vymedzuje členov poľovnej stráže, definuje ich práva a povinnosti. Sú oprávnení 

skontrolovať v lese cyklistov a motorové vozidlá značkárov cyklotrás. Tie však musia mať 

povolenie jazdy po lesných cestách (rieši Lesný zákon). Člen lesnej stráže je povinný mať 

služobný odznak a na požiadanie sa legitimovať služobným preukazom. 

V závere zákona sa píše v paragrafe 62, odsekoch 1-3 o povinnosti a o zodpovednosti 

poľovníkov používať strelné zbrane tak, aby neohrozovali život, zdravie a majetok iných 

osôb. 
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ZÁKON Č. 364/2004 Z.z. O VODÁCH – VODNÝ ZÁKON - aktualizované úplné 

znenie 

Tento zákon upravuje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb k vodám 

a nehnuteľnostiam, ktoré s nimi súvisia pri ich ochrane, účelnom a hospodárnom 

využívaní, oprávnenia a povinnosti orgánov štátnej vodnej správy a zodpovednosť 

za porušenie povinností podľa tohto zákona.  I keď pohyb cyklistov po hrádzach 

a v blízkostiach riek zákon nerieši menovite, veľmi sa dotýka potenciálneho rozvoja 

cykloturistických trás pozdĺž riek. 

Pri zriaďovaní cyklotrasy, nielen priamo na hrádzach, ale aj na pobrežných pozemkoch, 

v inundačnom území a v ochranných pásmach vodárenských zdrojov alebo vodných 

stavieb vo vzdialenosti do 23 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze je vždy potrebný súhlas 

orgánu štátnej vodnej správy. 

V poslednom období sa zrealizovalo viacero cyklodopravných úsekov trás na hrádzach 

riek, ktoré sa podarilo zrealizovať aj vďaka tomu, že týmito opatreniami sa posilnili 

protipovodňové opatrenia. 

ZÁKON Č. 91/2010 Z.z. O PODPORE CESTOVNÉHO RUCHU 

Zákon bol prijatý v roku 2010, novelizovaný bol 19.10.2011 a do platnosti vstúpil 

k 1.12.2011. Týka sa najmä podpory KOCR a OOCR, ktoré ak v svojich štatútoch majú 

cyklistiku, resp. cykloturistiku môžu na ňu žiadať v zmysle zákona o finančné prostriedky 

v rámci vyhlásených výziev. 

ZÁKON Č. 539/2008 Z.z. O PODPORE REGIONÁLNEHO ROZVOJA 

Zákon bol prijatý v roku 2008, novelizovaný bol v roku 2014 pod č. 309/2014 Z.z.. Slúži 

ako nástroj podpory regionálneho rozvoja SR. V paragrafe 13 definuje subjekty územnej 

spolupráce, kam okrem mimo iného patria Regionálne rozvojové agentúry, slovenské časti 

Euroregiónov, obec a vyššie územné celky (samosprávne kraje).  Tieto subjekty môžu 

žiadať o dotáciu v rámci vyhlásených výziev a opatrení. Tento zákon už viacero rokov 

podporoval obnovu a tvorbu cykloturistických trás na slovenskom území Euroregiónov, 

v posledných dvoch rokov aj tvorbu štúdií a PD pre infraštrukturálne cyklotrasy. 

Technické normy a technické podmienky: 

STN 73 6110 PROJEKTOVANIE MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ 

Definuje šírkové usporiadanie a priestorové riešenia cyklistických komunikácií. 

STN 01 8028 CYKLOTURISTICKÉ ZNAČENIE 

Rieši definíciu základných pojmov používaných v cykloturistike, rozdelenie trás 

podľa rôznych kategórií, definuje prvky maľovaného značenia a prvky cykloturistickej 

orientácie (rozmery, usporiadanie, vzory, popisy), ako aj zásady evidencie, obnovy 

cykloturistických trás. Bola novelizovaná v roku 2015 a v plnej miere nahradila starú 

normu (pod tým istým číslom) z roku 2000. Zaviedla viacero nových prvkov a zásad. 

Najdôležitejšou zmenou bolo zavedenie statusu náučnej cykloturistickej trasy, pre ktorú 

boli definované maľované značky a prvky cykloturistickej orientácie podložené žltou 

farbou. K novým prvkom cykloturistickej orientácie patria tabuľky miestneho názvu 

s uvedením, okrem iného GPS súradníc a možnosť použitia QR-kódu. K novým prvkom 

patria aj donorské cyklotabuľky, obrázkové cyklosmerovky a informačné doplnkové 
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cyklotabuľky. Na týchto môžu byť uvedené podmienky využívania cyklotrasy, ktoré 

stanovia majitelia ciest a zariadení, po ktorých cykloturistická trasa vedie (napr. Lesy SR 

š.p., SVP š.p., súkromí vlastníci lesov a pod.). Novou zmenou je i zaradenie piktogramu 

náročnosti do veľkých a malých cyklosmeroviek, aby cyklista od nástupu na 

cykloturistickú trasu od začiatku bol upovedomený o jej náročnosti. Norma predpisuje na 

prvkoch cykloturistickej orientácie povinne uvádzať správcu a evidenčné číslo cyklotrasy. 

Norma takisto po novom popisuje rozmery všetkých prvkov cykloturistickej orientácie, 

ako aj veľkosti a rozmiestnenie textových a grafických prvkov na nej. V prílohách normy 

je definovaná povinnosť prideľovania evidenčných čísel, ako aj zásady obnovy 

existujúcich cykloturistických trás. Platí od mája 2015. 

STN 73 6108 LESNÁ DOPRAVNÁ SIEŤ 

Je v nej uvedený súbor obrovského množstva a kategórií lesných ciest, cez lesné cesty I., 

II. a III. triedy, zvážnice, približovacie cesty a pod. Nová formulácia Lesného zákona teda 

umožňuje jazdiť na bicykli po sieti vyznačených trás a sieti lesných ciest všetkých 

kategórií definovaných v tejto STN. 

TP 07/2014 NAVRHOVANIE CYKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY 

Tieto technické podmienky vydalo MDVRR SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií, do platnosti vstúpili 1.11.2014. V súčasnosti sa jedná o najaktuálnejší 

cyklistický dokument na Slovensku, v ktorom je definovaná cyklodoprava a cyklistická 

infraštruktúra. Materiál má 80 strán, v úvode jasne definuje terminológiu v oblasti 

cyklodopravy, cyklistiky, cykloturistiky a doplnkovej cykloinfraštruktúry. Pojednáva 

o vodorovnom i zvislom dopravnom značení a cykloturistickom značení cyklotrás. Jasne 

definuje, že na niektorých cyklotrasách môžu byť umiestňované súbežne oba druhy 

značenia. 

TP definuje spôsoby vedenia cyklistov, venuje sa aj návrhovým parametrom cyklistických 

komunikácií (šírkové usporiadanie, pozdĺžny sklon, priečny sklon, smerové oblúky, 

rozhľadové pomery, prejazdné profily, návrhové rýchlosti, druhy vozoviek cyklistických 

komunikácií, návrh konštrukcie vozovky a podfarbenie). 

Ako typy vedenia cyklistov v priestore definuje cyklistický pruh v pozemnej komunikácii, 

cyklistickú cestičku, oddelenie chodcov a cyklistov a cyklistický koridor. 

V kapitole 6 sa venuje vybranej doplnkovej infraštruktúre na cyklotrasách – 

cyklostojanom, schodiskovým žliabkom pre bicykle, kanalizácii, cyklistickým 

odpočívadlám, cyklistickým spomaľovačom a cykloturistickej orientácii. V ďalšej kapitole 

rieši zvislé a vodorovné dopravné značenie, súvisiace s cyklistami. Uvádza viacero nových 

značiek a riešení. V tejto kapitole je popísaná aj svetelná signalizácia, priechody 

a priestory pre cyklistov. V závere sú uvedené príklady viacerých dopravných situácií 

a križovatiek, takisto súvisiacich s cyklistami. 

TP prináša množstvo námetových a inovatívnych riešení, ktoré je možné uplatniť 

pri plánovaní, projektovaní, budovaní i značení cyklistických komunikácií a cyklotrás. 

MANUÁL PRE POSTUP PRI VÝSTAVBE CYKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY 

Do tejto skupiny noriem a predpisov je možné zaradiť aj tento metodický materiál. Vydalo 

ho MDVRR SR v októbri 2015. Materiál sa snaží poskytnúť relevantné informácie 

každému subjektu, ktorý má záujem sa angažovať v realizácii cyklistickej infraštruktúry 

od malého po veľký rozsah. 
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V úvode sa materiál venuje postupu pri plánovaní cyklistickej trasy, resp. komunikácie. 

Tento postup popisuje v slede nadväzných krokov: ideový návrh trasy – nadviazanie 

komunikácie s aktérmi, ktorých sa návrh vedenia trasy môže dotýkať – zapracovanie trasy 

do príslušných strategických dokumentov a územnoplánovacej dokumentácie – štúdia 

realizovateľnosti – projektová dokumentácia a geometrický plán – schvaľovací proces – 

realizácia stavby a kolaudácia stavby – údržba trasy. 

Následne delí tento postup pri trasách bez terénnych úprav (vyznačenie trasy 

po existujúcich komunikáciách, osadenie nových smerových a informačných tabúľ, 

stĺpikov a inej doplnkovej cyklistickej infraštruktúry). Druhou skupinou sú trasy spojené 

s terénnymi úpravami, kde sa postup delí na územné rozhodnutie, rozhodnutie 

o umiestnení stavby, stavebné povolenie, umiestnenie drobnej stavby. 

V súvisiacej legislatíve je uvedený cestný zákon, zákon o cestnej premávke, stavebný 

zákon, zákon o podpore regionálneho rozvoja, zákon o vodách, lesný zákon, zákon 

o ochrane prírody a krajiny, technické podmienky pre navrhovanie cyklistickej 

infraštruktúry a STN 01 8028 Cykloturistické značenie. V záverečnej časti sú uvedené 

spôsoby nadobudnutia vlastníckych práv k pozemkom pod budúcou cyklistickou 

infraštruktúrou. Rozoberá sa dohoda a zmluva (kúpna, darovacia, zámenná), nájomná 

zmluva, zmluva o výpožičke, súhlas SPF, súhlas vlastníka pozemku s umiestnením 

zariadenia, vecné bremeno, vyvlastnenie, vynútené investície. 

3.3 Východiská rozvoja cyklotrás a cyklodopravy v NSK 

Ako východisko pre rozvoj cyklotrás a cyklodopravy v NSK sa zvolil aktuálny stav platný 

v mesiacoch august – október 2015. Ten v sebe zahŕňal existenciu strategických dokumentov 

na úrovni EÚ, štátu, kraja, miest na území kraja, prípadne dokumentov na úrovni MAS, 

Regionálneho združenia Váh – Dunaj – Ipeľ, resp. iných združení (zväčša Mikroregióny). 

Ďalším faktorom bola projektová príprava, znova podľa vyššie uvedenej hierarchie, plány 

do budúcna, vízie. Nie zanedbateľným aspektom bolo získanie informácií o príprave 

pre investičné projekty z pohľadu majetkového vysporiadania pozemkov. 

Druhým aspektom pre stanovenie východiskového stavu je znova reálny stav existujúcich 

cyklodopravných trás, samostatných cyklocestičiek, spoločných cyklocestičiek pre chodcov 

a cyklistov, cyklistických pruhov na telese ciest, kombinovaných cyklodopravných 

a cykloturistických trás, ako aj cykloturistických trás určených pre cestné bicykle a horské 

bicykle v termíne spracovania, mesiacoch august – október 2015. 

NSK bol oslovený ohľadom dodania aktuálnych informácií o strategických dokumentoch 

a pri projektovej príprave na dodanie aktuálnych informácií k vyššie uvedeným témam 

na úrovni kraja. Jednalo sa o projektové zámery a hlavne spracovaný krajský RIUS 

pre špecifický cieľ 1.2.2. cyklodoprava. K nemu bol dodaný i RIUS krajského mesta Nitra 

a jeho katastrálne susediacich obcí. 

Všetky mestá v NSK boli oslovené formou dotazníka za účelom získavania informácií 

o strategických dokumentoch, projektovej príprave, aktuálnom a plánovanom stave 

cyklodopravy. 

Slovenský cykloklub Piešťany bol generálnym dodávateľom dát k problematike 

cykloturistiky, aktuálneho a plánovaného stavu, zabezpečil aj dáta od iných organizácií, ktoré 

sa podieľali na povoľovaní a značení niektorých cykloturistických trás na území kraja. Sú to 

predovšetkým Mikroregión Termál, SCK Zobor Nitra, Vitis Veľké Zálužie a Balnea Cluster 

Dudince. 
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K východiskovému stavu treba dodať, že v žiadnom meste NSK nebol zatiaľ vykonaný 

prieskum dopravnej obslužnosti, z ktorého by bol známy podiel cyklistickej dopravy, nebol 

spracovaný ani jeden Plán udržateľnej mobility (PUM). Súvisí to najmä s tým, že na úrovni 

ministerstva neexistovala metodika, záväzná koncepcia a osnova pre spracovania tohto plánu 

do polovice októbra 2015. Preto zatiaľ nebolo možné stanoviť východiskový stav, je možné 

ho iba kvalifikovane odhadnúť. 

3.4 Cyklistická infraštruktúra v NSK 

Cyklistickú infraštruktúru na území kraja v podstate delíme na mestskú cyklodopravnú 

infraštruktúru, cyklodopravnú infraštruktúru medzi mestami (sídlami) a cykloturistickú 

infraštruktúru. 

V prípade cyklodopravnej infraštruktúry medzi mestami (sídlami) na táto infraštruktúra môže 

sekundárne využívať aj na cykloturistiku. Minimálne k presunu do nástupných miest 

integrácie s výlučne cykloturistickými trasami. 

V kraji neexistuje v súčasnosti centrálna databáza mestských cyklodopravných trás 

a cyklochodníkov a vzhľadom na nedodanie podkladov viacerých miest ju zatiaľ nebolo 

možné spracovať. Existuje však centrálna databáza cykloturistických trás, ktorá v sebe zahŕňa 

aj viaceré úseky cyklodopravných trás. Tá slúžila na východiskovú analýzu stavu cyklotrás 

v NSK z hľadiska ich vedenia po rôznych druhoch komunikácií. Túto analýzu 1045 km siete 

cyklotrás v NSK zachytáva nižšie uvedená tabuľka (je aj v prílohe 5). 

Pre toto spracovanie bola zvolená analýza komunikácií, po ktorých sú v súčasnosti vedené 

cyklodopravné (a možné cyklodopravné) a cykloturistické trasy v NSK. Zvolili sa nasledujúce 

kategórie: cesta I. triedy, cesta II. triedy, cesta III. triedy, samostatný cyklochodník – cestička, 

hrádza rieky, lesná cesta, ostatné komunikácie. Pod ostatnými sa rozumejú všetky zvyšné 

komunikácie – najmä miestne komunikácie, poľné cesty, rôzne účelové komunikácie a pod. 

V tabuľke nie sú zahrnuté mestské opatrenia, pokiaľ po nich neprechádza značkovaná 

cyklotrasa. 

Analýzu zachytáva tabuľka č. 6. Je v nej takisto prepočítaný percentuálny podiel jednotlivých 

druhov komunikácií na súčasnej sieti cyklotrás. 

Tab. č. 6: Analýza cyklotrás v NSK podľa komunikácií, po ktorých sú vedené 

Kategória Dĺžka v km % podiel 

Cesty I. triedy 31,2 km 2,99 % 

Cesty II. triedy 40,7 km 3,89 % 

Cesty III. triedy 269,3 km 25,77 % 

Cyklochodník 2,3 km 0,22 % 

Hrádza 181,5 km 17,37 % 

Lesná cesta 232,5 km 22,25 % 

Ostatné 287,5 km 27,51 % 
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SPOLU 1045,0 km 100,00 % 

Zdroj: vlastný zdroj 

Z tabuľky jasne vyplýva pozitívny trend rozvoja cykloturistických trás v NSK, keď po cestách 

I. a II. triedy je vyznačených iba cca. 7% celej siete. Zhruba rovnaký podiel je vyznačený 

na cestách III. triedy, lesných cestách a ostatných komunikáciách. Najväčší potenciál majú 

hrádze riek, na ktorých je v súčasnosti vyznačených cca. 17,5% existujúcej siete. Samostatné 

cyklochodníky tvoria iba 0,22% siete. Položením kvalitných povrchov najmä na hrádzach 

sa tento podiel môže zásadne zmeniť. 

3.4.1 Cyklistická infraštruktúra v mestách v NSK 

V prípade cyklistickej infraštruktúry sa jedná o dopravné opatrenia v rámci miest a obcí, 

ktoré slúžia predovšetkým na dopravu na bicykli do práce, školy, za nákupmi a presuny 

v rámci mesta. Zahŕňajú v sebe vybudované samostatné cyklochodníky, ako aj rôzne 

cykloopatrenia a riešenia v existujúcich mestských komunikáciách (samostatné cyklopruhy, 

cyklokoridory, cyklopiktogramy a pod.). K nim patria aj integrujúce prvky – doplnková 

infraštruktúra cyklotrás (parkoviská, stojany na bicykle, a pod.) 

Analýza tohto stavu sa vykonala v rámci NSK pri spracovávaní RIUS (vrátane UMR Nitra) 

s dôrazom na možné čerpanie finančných prostriedkov z IROP a iných OP. K analýze 

sa doplnil aj dotazníkový prieskum, ktorý bol zaslaný v 2 kolách počas spracovania štúdie 

do všetkých miest NSK. Bohužiaľ naň odpovedali iba mestá Nitra, Šaľa, Štúrovo, Levice, 

Topoľčany a Zlaté Moravce. Vyplnené dotazníky sú prílohou A tejto štúdie. 

Najďalej v tejto problematike je krajské mesto Nitra. V Územnom pláne mesta Nitra, 

schválenom  Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 169/03-MZ zo dňa 22.05.2003, 

sú v  rámci dopravnej koncepcie komplexne riešené cyklistické trasy. Mesto Nitra svoje 

aktivity v oblasti cyklodopravy vo funkčnom území rozvíja aj na základe  „Koncepcie 

cyklistickej dopravy v meste Nitra“, ktorá bola schválená v roku 2014. Východisková 

analýza Mesta Nitra z hľadiska cyklodopravných trás je nasledovná - existujúce cyklotrasy 

skoro 13 km, existujúce bez dopravného značenia 2,3 km, navrhované naprojektované 

6,21 km, naprojektované s vydaným stavebným povolením 3,31 km a ďalšie navrhované 

cyklotrasy 31 km. Stav tejto siete je znázornený v prílohe na MAPE A1 (stav marec 2015), 

kde sú znázornené existujúce i plánované cyklotrasy. Mesto má premyslenú jasnú koncepciu 

a hierarchiu cyklotrás. Delí ich na - primárnu sieť, základné trasy, rozšírenú sieť a rekreačné 

trasy. Hierarchia je znázornená v prílohe na MAPE A2. 

V rámci územia mesta Nitra je v koncepcii riešená primárna sieť, ktorá má obslužnú funkciu 

- prepojenie centrálnej mestskej časti  s územiami obytnými s vybavenosťou, výrobnými 

podnikmi, s možnosťou transferu do práce, škôl, univerzít, nákupných centier ako aj hlavným 

integrovaným bodom vo VOD  autobusovou a železničnou stanicou. Na primárne trasy 

nadväzujú základné trasy, ktoré umožňujú cyklistom bezpečný pohyb medzi jednotlivými 

mestskými časťami.  Rozšírená sieť cyklotrás rieši prepojenie  mestských častí na okolité 

spádové územie ako sú  obce Lužianky, Čakajovce, Zbehy, Nitrianske Hrnčiarovce 

(smer Zlaté Moravce), Ivánka pri Nitre, Golianovo a  Čechynce - s prepojením cez mesto 

Vráble na Požitavskú a Ponitriansku cyklotrasu. 

Mesto Nitra má zrealizovaných 24,82 km cyklotrás. Jedná sa o cyklodopravné komunikácie 

využiteľné pre bežnú mestskú mobilitu a účelovo ako rekreačné cyklotrasy. Cyklotrasy 

spájajú jednotlivé mestské časti, prechádzajú alebo sa dotýkajú viacerých miest záujmu ako sú 
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vysoké školy - SPU v Nitre, UKF v Nitre - študentské domovy, Spojená škola na ul. B. 

Slančíkovej a Stredná odborná škola veterinárna na Šindolke, areál zimného a futbalového 

štadióna, Mestský park, Letné kúpalisko, Mestská pamiatková rezervácia - Horné mesto a 

Nitriansky hrad. 

Je všeobecne známe, že infraštruktúra pre cyklodopravu v ďalších mestách NSK kraja 

nie je dostatočná, resp. na rozdielnej úrovni. Sieť komunikácií pre nemotorovú dopravu 

v mestách nie je ucelená, s množstvom lokálnych povrchových nezrovnalostí, s nízkou 

bezpečnosťou cyklistov a chýbajúcou naviazanosťou na sieť hromadnej dopravy 

cez doplnkovú cyklistickú infraštruktúru (chýbajúce cyklostojany, odpočívadlá a pod.). 

K mestám s pomerne premyslenou koncepciou cyklotrás možno zaradiť mesto Šaľa. 

V územnom pláne sú zaradené viaceré zámery, v súčasnosti je v meste, resp. jeho okolí 

zrealizovaných niekoľko zámerov. Na námestí je spoločná plocha pre cyklistov a chodcov, 

255 metrový spoločný chodník pre cyklistov a peších bol vyznačený v roku 2012. Mesto 

má spracované viaceré štúdie na ďalšie cyklochodníky. Zámery mesta v oblasti cyklodopravy 

sú znázornené v MAPE A3. 

V obci Diakovce bol v roku 2004 zrealizovaný 1226 m dlhý samostatný cyklochodník. 

Mesto Štúrovo má zrealizované obojsmerné cyklistické pruhy v telese cesty – na Hasičskej 

ulici (315 m), ul. Sv. Štefana (345 m) a cez Hlavnú ulicu dotýkajúce sa s pešou zónou (30 m). 

Pre cestu I/76 s názvom Nánanská ulica má vydané územné rozhodnutie a spracovanú PD pre 

stavebné povolenie pre taký istý pruh s dĺžkou 912 m. Zámery mesta sú znázornené v prílohe 

na MAPE A4. 

Mesto Zlaté Moravce má od roku 1998 zrealizovaný spoločný chodník pre cyklistov a peších 

na Továrenskej ulici v dĺžke 1030 m a obojsmerné pruhy v telese cesty na tej istej ulici 

v dĺžke 2619 m. Bohužiaľ na týchto pruhoch často parkujú autá, čím spôsobia 

ich nefunkčnosť. Mesto Nové Zámky má zrealizovaný cyklochodník po nábreží rieky Nitra 

s celkovou dĺžkou 7,4 km. Úseky popri Dunaji a Váhu sú zaradené v kapitole 3.4.2. 

Krátke úseky cyklotrás v niektorých mestách sa vybudovali aj zo zdrojov ROP v období 2007 

– 2013 (napr. Tlmače, Želiezovce). 

Z prieskumu stavu cyklokomunikácií, ktorý realizoval Nitriansky samosprávny kraj, vyplýva, 

že mestá v kraji majú zakomponované cyklotrasy na území mesta v strategických 

dokumentoch (PHSR, územný plán) s rôznym stupňom pripravenosti projektovej 

dokumentácie až po vydané stavebné povolenie (Nitra, Šaľa, Levice, Zlaté Moravce, 

Želiezovce, Šurany, Komárno, Kolárovo). Realizácia cyklodopravných komunikácii 

je podmienená stavom spracovaných PD, úrovňou vysporiadania pozemkov, vydaných 

stavebných povolení a dostupných finančných prostriedkov. 

Slabé miesto pri vytváraní podmienok využitia regionálnych ciest II. a III. triedy 

pre cyklodopravné účely je v absencii možnosti ich rozširovania o cyklodopravné pruhy, 

keďže pri výstavbe regionálnych ciest v minulosti sa neuvažovalo s touto možnosťou. 

Plánované intervencie do regionálnych ciest II. triedy v rokoch 2014 – 2020 by mali mať 

zakomponovanú podporu a využitie pre nemotorovú dopravu vrátane cyklodopravy. 

To predstavuje ideálne riešenie, ktoré má svoje obmedzenie. Rizikom v tejto ambícii sa javia 

nevysporiadané vlastnícke vzťahy k pozemkom pod regionálnymi cestami. Potenciál 

pre zvýšenie podielu cyklistickej dopravy je vo vytvorení spoločných nástupných bodov 

v priestoroch blízko autobusovej stanice a železničnej stanice v mestách Šaľa, Komárno, 

Nové Zámky, Topoľčany, Levice a Nitra s možnosťami cyklodopravy po 

cyklokomunikáciách v danom meste smerujúcimi k občianskej infraštruktúre, školám, do 
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priemyselných zón a centier hospodárskeho významu, ako aj vytvorením doplnkovej 

cyklistickej infraštruktúry. 

Zámer NSK na realizáciu cyklochodníka Nitra – Vráble je popísaný v kap. 3.4.2. 

3.4.2 Cyklodopravná infraštruktúra 

Pod týmto pojmom chápeme existujúce a budúce možné cyklotrasy vzájomne spájajúce sídla. 

Takéto trasy budú situované mimo zóny dopravy, ich prioritou bude bezpečná jazda 

na bicykli predovšetkým za účelom vykonávania bežných denných cyklociest (presun medzi 

sídlami, dochádzka do práce, dochádzka do sídiel, kondičné bicyklovanie a pod.). 

Predpokladá sa na nich úprava povrchov a investície do infraštruktúry (asfalt, makadam, iné 

pevné povrchy). Trasy budú využívané sekundárne aj pre cykloturistiku. 

Základom pre takúto sieť v rámci NSK budú zväčša koridory riek a dlhodobo uvažovaná 

cyklotrasa Nitra – Vráble. Z riek pripadajú do úvahy koridory Dunaja, Váhu, Nitry, Hrona, 

Žitavy a Ipľa.  Schematický náčrt situovania takejto cyklodopravnej siete a jej prepojenie na 

okolité samosprávne kraje je na obr. 8. 

Pri analýze súčasného stavu sme zistili, že najväčší pokrok je v koridore rieky Dunaj – 

na trase EuroVelo 6. Podrobná analýza tejto trasy z pohľadu povrchov je v tabuľke v prílohe 

č. 6A. Z tabuľky je zrejmé, že celková dĺžka cyklotrasy je 88,8 km. V roku 2014 

sa infraštrukturálne upravil úsek Komárno (Vážsky most) – Kravany nad Dunajom - Čenkov. 

Kvalitný asfaltový chodník vznikol medzi Komárnom a Malou Ižou – Žitavou v dĺžke 

16,3 km, Močou – Kravanmi nad Dunajom -Čenkovom v dĺžke 8,7 km. Medzitým je 4,1 km 

úsek vedený po ceste I/63. Pri pokračovaní smerom na Štúrovo od Kravian nad Dunajom – 

Čenkovom nasleduje medzi Čenkovom a Mužlou 0,7 km úsek asfaltovej cesty po ceste I/63, 

z Mužle do Obidu 10,6 km úsek po štrkovej hrádzi. Z Obidu do Štúrova – Strážskeho 

nasleduje 4 km úsek po miestnej komunikácii a odtiaľ k mostu Márie Valérie ešte 5,2 km 

po miestnej komunikácii.  

V opačnom smere od hranice TTSK/NSK z Číčova do Komárna -Novej Lodenice existuje 

štrková hrádza v dĺžke 29,8 km, nasleduje 2,7 km dlhý úsek asfaltovo panelovej cesty do 

Starej Lodenice. V Komárne úsek v dĺžke 500 metrov vedie po ceste I/64, v dĺžke 3,1 km 

miestnymi komunikáciami a nasleduje 400 metrov po moste ponad Váh po ceste I/63. 

Zo samotnej analýzy je zrejmé, že sa priradí tejto trase účel cyklodopravný na celej dĺžke. 

Zásadný pokrok na tejto trase vykonalo Regionálne združenie Váh – Dunaj – Ipeľ, 

ktoré v rokoch 2014 – 2015 bolo riešiteľom projektu „Vypracovanie projektových 

dokumentácií pre úseky Číčov – Komárno a Kravany nad Dunajom – Štúrovo medzinárodnej 

cyklotrasy EuroVelo 6“. Ambíciou združenia je doriešiť zmenu tejto trasy na celej dĺžke na 

cyklodopravnú a súčasne využiteľnú aj pre cykloturistiku. Podrobnejšie výsledky a návrhy 

riešenia sú uvedené v kapitole 4.2.1. 

V koridore rieky Váh, kde sú skoro na celej dĺžke popri rieke vybudované ochranné hrádze, 

je takisto potenciál vybudovania plnohodnotnej cyklodopravnej trasy. 

Podrobná analýza tejto trasy z pohľadu povrchov je v tabuľke v prílohe č. 6B. Z tabuľky je 

zrejmé, že celková dĺžka cyklotrasy je skoro 55 km. V roku 2014 sa infraštrukturálne upravil 

úsek Komárno – Kolárovo (cesta II/563),  čím vznikol kvalitný asfaltový cyklochodník medzi 

Komárnom a Kolárovom s dĺžkou 21,6 km. Zvyšný úsek z Kolárova do Šale a na hranicu s 

TTSK (VD Kráľová) nie je toho času dopravne riešený, vedie tu však derivačná hrádza Váhu 

a na jeseň 2015 bol tento úsek na celej dĺžke vyznačený ako cykloturistická trasa. 
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Návrhy ďalšieho riešenia tejto cyklotrasy z pohľadu dopravného sú uvedené v kapitole 4.2.2. 

V koridore rieky Nitra, skoro na celej dĺžke, popri rieke sú vybudované ochranné hrádze 

a účelové komunikácie, ktoré vytvárajú potenciál vybudovania plnohodnotnej cyklodopravnej 

trasy skoro na celej dĺžke trasy.  Podrobná analýza tejto trasy z pohľadu povrchov je 

v tabuľke v prílohe č. 6C. Z tabuľky je zrejmé, že celková dĺžka cyklotrasy od sútoku s riekou 

Váh v Komoči do mesta Topoľčany je 103,1 km. V roku 2015 existovali na trase 

infraštrukturálne upravené úseky v rámci mesta Nitra a mesta Nové Zámky. Zvyšné úseky od 

sútoku s riekou Váh po Nové Zámky, nad Novými Zámkami po mesto Nitra a nad mestom 

Nitra do Topoľčian nie sú toho času dopravne riešené. Skoro na celej dĺžke tu však vedú 

derivačné hrádze rieky Nitra a účelové komunikácie popri hrádzi. V roku 2015 bol úsek 

Komoča (most) – Výčapy - Opatovce na celej dĺžke vyznačený ako cykloturistická trasa. 

Návrhy ďalšieho riešenia tejto cyklotrasy z pohľadu dopravného sú uvedené v kapitole 4.2.3. 

V koridore rieky Hron, v niektorých úsekoch, sú popri rieke vybudované ochranné hrádze 

a účelové komunikácie, ktoré vytvárajú potenciál vybudovania čiastkových úsekov 

cyklodopravnej trasy. V súčasnosti na tejto cyklotrase nie sú realizované žiadne 

cyklodopravné riešenia. Súvislý úsek medzi Starým Tekovom a Jurom nad Hronom je 

vyznačený ako cykloturistická trasa s dĺžkou 22,7 km. Návrhy ďalšieho riešenia čiastkových 

úsekov tejto cyklotrasy z pohľadu cyklodopravného sú uvedené v kapitole 4.2.4. 

V koridore rieky Ipeľ sú v rámci NSK vybudované ochranné hrádze a účelové komunikácie 

popri rieke, ktoré vytvárajú potenciál vybudovania čiastkových úsekov cyklodopravnej trasy. 

Nakoľko však vedú už cyklotrasy s čiastkovým dopravným aspektom po opačnom brehu Ipľa 

v Maďarsku, je otázne, či nevyužiť práve tento koridor. V súčasnosti nie sú realizované 

žiadne cyklodopravné riešenia popri Ipli. Nie sú tu vyznačené ani cykloturistické trasy. 

Návrhy možného ďalšieho riešenia tejto cyklotrasy z pohľadu dopravného sú uvedené 

v kapitole 4.2.5. 

V koridore rieky Žitava, v južnej a centrálnej časti sú popri rieke vybudované ochranné 

hrádze a účelové komunikácie, ktoré vytvárajú potenciál vybudovania čiastkových úsekov 

cyklodopravnej trasy. 

V súčasnosti na trase nie sú realizované žiadne cyklodopravné riešenia. Súvislý úsek medzi 

Slepčanmi a Veľkou Lehotou je vyznačený ako cykloturistická trasa v dĺžke 27,5 km. 

Návrhy ďalšieho riešenia tejto cyklotrasy z dopravného pohľadu sú uvedené v kapitole 4.2.6. 

Na prepojenie miest Nitra a Vráble je spracovaný cyklodopravný projekt a prepojenie mesta 

Nitra s mestom Vráble sa pripravuje na pôde NSK v spolupráci s Ing. Arch. Petrom Miziom, 

architektonickým ateliérom Neutra, niekoľko rokov. Projekt je plánovaný ako cyklodopravný, 

celková dĺžka trasy je 18 km. Aktuálny stav je spracovaná DUR – dokumentácia pre územné 

rozhodnutie. Trasa je plánovaná v katastroch mestských častí Nitry (Chrenová, Janíkovce), 

ďalej v obciach Golianovo, Malý Cetín, Veľký Cetín, Paňa a mesto Vráble (Dyčka). 

V súčasnosti je cyklodopravne riešený úsek z Mesta Nitra do Janíkoviec. Ďalšie úseky 

nie sú realizované, v súčasnosti sa riešia právne vzťahy k pozemkom. Trasa je plánovaná 

aj na cykloturistické využitie s niekoľkými spojkami a odbočkami. Základné vedenie trasy 

zakreslené v ortofotomape s výškovým profilom trasy je znázornené nižšie na Obr. č. 5. 
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Obr. č. 5: Vedenie trasy Nitra – Vráble s výškovým profilom 

Zdroj: Cyklistický chodník Nitra – Vráble - dokumentácia  

Návrhy ďalšieho riešenia tejto cyklotrasy z dopravného pohľadu sú uvedené v kapitole 4.2.8. 

3.4.3 Cykloturistická infraštruktúra 

Vďaka trojročnému projektu Vytýčenie, vyznačenie a obnova cyklotrás v NSK (2013 – 2015) 

sa z pôvodnej dĺžky cca. 360 km cykloturistických trás rozšíril stav tejto siete na 1045 km, 

aktuálny v októbri 2015 na území NSK. Ďalších viac ako 400 km bolo zrekognoskovaných, 

povolených a pripravených na realizáciu je ďalších cca. 110 km. 

Súčasný stav cykloturistických trás v NSK podľa farieb je uvedený v Tab. č. 7 

(je aj v prílohe 7), podrobný súpis trás vyznačených a plánovaných trás podľa farieb 

pre nasledovné obdobie je v tabuľkách uvedených v prílohách 8A – 8D. 

Tab. č. 7: Analýza siete cykloturistických trás podľa ich farieb 

Kategória Dĺžka v km Zrekognoskovaných 

Červeno značené trasy 378,8 km 93,9 km 

Modro značené trasy 402,8 km 79,2 km 

Zeleno značené trasy 172,2 km 120,1 km 

Žlto značené trasy 91,3 km 109,0 km 

Zdroj: vlastný zdroj 
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Stručný popis diaľkových cykloturistických magistrál: 

Z hľadiska cykloturistického sú v kraji strategické červeno značené diaľkové cyklomagistrály, 

ktoré sa delia na cyklomagistrály určené pre cestné bicykle a cyklomagistrály určené 

pre horské (MTB) bicykle. Ich súpis je v prílohe 8A. 

Kľúčovou cestnou cyklomagistrálou v kraji je medzinárodná trasa EuroVelo 6 –Dunajská 

cyklistická cesta. Má evidenčné číslo EV-6, resp. 001. Od Číčova vedie trasa Nitrianskym 

samosprávnym krajom do Komárna, značenie bolo obnovené v roku 2013. Z Komárna 

pokračuje do Kravian nad Dunajom, v roku 2014 tu bol vybudovaný nový asfaltový povrch. 

Potiaľto je trasa aj značená. Zvyšný úsek do Štúrova nie je toho času značený. Dĺžka trasy 

v NSK je 88,8 km. 

Vedenie trasy EuroVelo 6 – „Atlantic – Black Sea“ je plánované v Európe popri riekach 

Loira, Rýn a Dunaj. Cyklotrasa po dokončení bude spájať Atlantický oceán s Čiernym 

morom. Jej dĺžka bude viac ako 4000 km a bude viesť cez 10 štátov. Pôvodne viedla trasa 

EuroVelo 6 cez Slovensko iba v Bratislavskom kraji na minimálnom úseku s dĺžkou 24 km 

od hraničného prechodu Berg na prechod Rusovce - Rajka. Nakoľko však rieka Dunaj 

je hraničnou riekou medzi Slovenskom a Maďarskom, po vzájomnej dohode s maďarskými 

partnermi, od roku 2006 je trasa EuroVelo 6 vedená medzi Bratislavou 

a Štúrovom/Ostrihomom oboma štátmi po oboch brehoch rieky Dunaj. Pôvodná vetva 

do Rajky zostala a pokračuje ďalej do Maďarska. Druhá vetva na slovenskej strane 

v Bratislave prechádza Prístavným mostom na druhý breh Dunaja. Ďalej vedie po jeho ľavom 

brehu cez BSK, TTSK a NSK v koridore Dunajskej cyklistickej cesty až do Štúrova. Súčasná 

dĺžka úseku Berg/Bratislava – Bratislava/Rajka je 23,9 km a je na celej dĺžke vyznačený. 

Druhá – slovenská vetva v Bratislavskom kraji vedie od Prístavného mosta do Hamuliakova, 

má dĺžku 21,1 km a je vyznačená. Tu vstupuje do Trnavského samosprávneho kraja a vedie až 

na hranicu s Nitrianskym samosprávnym krajom. Má dĺžku 46,9 km a je vyznačená. 

Od Číčova vedie trasa Nitrianskym samosprávnym krajom do Komárna, značenie 

bolo obnovené v roku 2013 v rámci projektu NSK. Z Komárna pokračuje do Kravian 

nad Dunajom, v roku 2014 tu bol vybudovaný nový asfaltový povrch. Potiaľto je trasa 

aj značená. Zvyšný úsek do Štúrova nie je toho času značený. Dĺžka trasy v NSK je 88,8 km, 

na Slovensku je celková dĺžka trasy EuroVelo 6  180,7 km. 

Vážska cyklomagistrála 

Má evidenčné číslo 002. Bude najdlhšou cyklomagistrálou na území Slovenska, je plánovaná 

od sútoku Váhu s Dunajom až k prameňu rieky Čierny Váh. Bude viesť krajmi NSK, TTSK, 

TSK, ŽSK, v súčasnosti je vyznačená skoro v celej dĺžke od sútoku s Dunajom až pod hrad 

Strečno. V NSK začína v Komárne pri cestnom moste ponad Váh nad jeho sútokom 

s Dunajom. Po ľavom brehu rieky ide na sever po ceste III. triedy až k odbočke do obce Kava, 

ďalej pokračuje po panelovej hrádzi až k mostu ponad Váh do Kolárova (paralelne po pravom 

brehu Váhu ide cyklodopravná trasa). Tento úsek má dĺžku 23 km. V severnej časti je 

vyznačený úsek od Kaskád do Šale, vedie po asfaltovej hrádzi, má dĺžku 6,7 km. Zvyšný úsek 

medzi Šaľou a Kolárovom má dĺžku 37,4 km a bol vyznačený na jeseň 2015. Vedie po 

trávnatej a štrkovej hrádzi. Takže v rámci NSK je Vážska cyklomagistrála vyznačená na celej 

dĺžke a má dĺžku 66 km. V súčasnosti je určená pre MTB bicykle. 

Ipeľská cyklomagistrála 

Má evidenčné číslo 009. Je plánovaná od sútoku rieky s Dunajom až k jeho prameňu, pôjde 

tak cez NSK a BBSK. V súčasnosti sú vyznačené úseky iba v BBSK, v rámci NSK 

nie je táto trasa značená.  
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Pohronská cyklomagistrála 

Má evidenčné číslo 010. Je plánovaná od sútoku rieky Hron s Dunajom smerom 

k jeho prameňu. Trasa je plánovaná viesť cez NSK a BBSK. V rámci NSK je zatiaľ 

vyznačený iba úsek s dĺžkou 22,7 km medzi obcami Starý Tekov – Jur nad Hronom, je určený 

pre MTB bicykle. 

Ponitrianska cyklomagistrála 

Má evidenčné číslo 019. V roku 2015 bola vyznačená ako cykloturistická od Komoče (most) 

cez mestá Nové Zámky a Nitra do obce Výčapy -Opatovce v dĺžke 74,9 km. Nakoľko 

je väčšina trasy vedená po štrkovej a trávnatej hrádzi, je určená pre MTB bicykle. 

Naprieč Považským Inovcom 

Má evidenčné číslo 020. Jedná sa o staršiu trasu, ktorá mala pôvodne názov Štiavnická 

cyklomagistrála. Bola však premenovaná, preznačená a zmodernizovaná. Spája mesto 

Topoľčany s trasami v pohorí Považský Inovec a naprieč pohorím prechádza do TSK 

a následne cez Bošácku dolinu sa napája na české cyklotrasy. Má strategický význam ako 

tranzitná trasa pre cykloturistov z Českej republiky a opačne. Má celkovú dĺžku 75,7 km, 

z čoho je 21,6 km na území NSK. Je súčasťou projektu MTB Bikepark Považský Inovec 

a je určená pre cestné bicykle na území NSK, ako celok pre horské bicykle. 

Hrebeňom Považského Inovca 

Má evidenčné číslo 043. Jedná sa o atraktívnu trasu hrebeňom pohoria Považský Inovec. 

Je plánovaná z mesta Trenčín hrebeňom pohoria do mesta Hlohovec. V súčasnosti 

je z nej vyznačený úsek Chata pod Inovcom – sedlo Havran v dĺžke skoro 43 km. V NSK 

ide hraničným hrebeňom s TTSK v úsekoch od Jeleních jám po sedlo Havran. Trasa je určená 

výlučne pre MTB bicykle. 

Okolo Považského Inovca 

Má evidenčné číslo 044. Jedná sa o atraktívnu trasu vedúcu okolo pohoria Považský Inovec. 

Trasa je kompletne vyznačená, vedie územím NSK, TSK a TTSK. Jej celková dĺžka 

je 108 km, z čoho 40,4 km je na území NSK. Trasa je určená pre MTB bicykle, viaceré úseky 

sú zjazdné aj cestnými bicyklami. 

Požitavská cyklomagistrála 

Má evidenčné číslo 045. V súčasnosti je z nej vyznačený úsek Slepčany – Veľká Lehota 

s dĺžkou 27,5 km situovaný v jej severnej časti. Trasa je určená pre MTB bicykle, jej severná 

časť aj pre cestné bicykle. 

Hrebeňovka Tríbeča 

Má evidenčné číslo 049. Jedná sa o atraktívnu trasu hrebeňom pohoria Tríbeč. V súčasnosti 

vychádza z mesta Nitra a vedie do sedla Penhýbel na hranici TSK/BBSK. Jej súčasná dĺžka je 

75,6 km, z čoho vedie 44,1 km územím NSK. Celá trasa bola povolená a vyznačená v rámci 

projektu obnovy. Plánuje sa jej predĺženie v susediacich krajoch. Trasa je určená výlučne pre 

MTB bicykle. 
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Cyklomagistrála Dr. Téryho 

Má evidenčné číslo 052. Má charakter okruhu a je plánovaná vedenie cez NSK a BBSK. 

Povolenie a značenie bolo realizované v rámci projektu Balnea Cluster Dudince. V rámci 

NSK má dĺžku 28,2 km a je vyznačená, určená je pre MTB bicykle. 

Na území NSK leží územie dvoch MTB Bikeparkov. Jedná sa o súbor cykloturistických trás 

ležiacich a prezentovaných pod spoločnou hlavičkou. Konkrétne sú to MTB Bikepark 

Považský Inovec a MTB Bikepark Tríbeč. 

3.4.4 Doplnková cykloinfraštruktúra 

Pod doplnkovou cykloinfraštruktúrou chápeme súbor technických opatrení a návrhov 

na jednej strane, ako aj súbor služieb pre cyklistov na strane druhej. Obe prispievajú 

k skvalitneniu siete cyklotrás pre jej užívateľov. Medzi najvýznamnejšiu doplnkovú 

cykloinfraštruktúru je možné zaradiť stojany pre parkovanie bicyklov, cykloodpočívadlá, 

dobíjacie stanice pre elektrobicykle, stojany s veľkoplošnými mapami, informačné tabule, 

imidžové miesta, v službách aj ostatnú vybavenosť pre cyklistov - ako cyklopredajne 

a cykloservisy, požičovne a úschovne bicyklov, reštaurácie a ubytovacie zariadenia 

prispôsobené potrebám cyklistov, resp. cykloturistov. 

Od 1.11.2014 sú v platnosti Technické podmienky TP 07/2014, ktoré upravujú technické 

podmienky pri Navrhovaní cyklistickej infraštruktúry. Určujú zásady navrhovania prvkov 

cyklistickej infraštruktúry na území Slovenskej republiky. Takisto od mája 2015 je v platnosti 

novelizovaná STN 01 8028 „Cykloturistické značenie, ktorá definuje ďalšie prvky doplnkovej 

infraštruktúry. 

TP 07/2014 medzi vybavenie cyklistickej komunikácie zaraďuje: odstavné zariadenia 

pre bicykle, schodiskové žliabky pre bicykle, cyklistické odpočívadlá, osvetlenie cyklotrás, 

kanalizáciu cyklotrás,  cyklistické spomaľovače a prvky cykloturistického značenia. 

STN 01 8028 zasa definuje hlavne imidžové miesta, osadené súbory obrázkových 

cyklosmeroviek. Z hľadiska služieb pre cyklistov je najvýznamnejším systém certifikácie 

služieb pre cyklistov – projekt Vitajte cyklisti. 

Odstavné zariadenia pre bicykle - stojany pre bicykle, parkoviská bicyklov 

Vyššie spomínané technické podmienky upravujú parametre, ktoré musí spĺňať 

každé odstavné zariadenie pre bicykle. Patria k nim bezpečné zaistenie bicykla, možnosť 

uzamknutia rámu, viditeľnosť v teréne pre cyklistu. Odstavné zariadenia musia byť stabilné 

pri väčšej záťaži, dostupné na bicykli, musí k nim byť bezbariérový prístup a musia mať 

jednoduchú údržbu. V prípade umiestnenia cyklistického stojana v tmavom neosvetlenom 

priestore,  je nutné zabezpečiť jeho osvetlenie. 

TP taktiež definuje druhy odstavných zariadení. Patria k nim: stojany na bicykel, odstavné 

plochy, kryté stojany, automatické parkovacie systémy. 

Na parkovanie bicyklov sa používajú stojany, ktoré umožňujú uzamknutie rámu bicykla 

ku konštrukcii stojana, pričom stojan musí byť riešený tak, aby zabránil vyvlečeniu zámky 

bicykla pri prípadnej demontáži stojana. Preto stojany je nutné ukotviť do zeme tak, 

aby sa zabránilo možnému ukradnutiu bicykla. Neodporúča sa stojany priskrutkovať, 

ale zabetónovať. 

Podľa dotazníkového prieskumu vykonaného VÚD ŽILINA z roku 2012 sa v slovenských 

mestách pohybujú priemerné náklady na inštaláciu 1 ks stojanu s kapacitou 10 bicyklov 
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vo výške 695,58 €. Mestá uvádzali hodnoty v rozsahu 200 € až 2 500 €. Zaujímavosťou tohto 

prieskumu bolo, že najviac cyklostojanov, a to 134, bolo v Košiciach. Na druhom mieste 

nasledovalo mesto Zlaté Moravce s počtom 69 stojanov pre bicykle, v ktorých bolo možné 

umiestniť 433 bicyklov . V tomto prieskume sa zistilo, že z autobusových staníc, 

železničných staníc a zastávok lokálnych železničných tratí v sledovaných mestách bolo len 

15,97 % vybavených parkoviskami alebo stojanmi pre bicykle. 

Bike & Ride (Bike and Ride) je systém, ktorý cyklistovi umožní prísť bicyklom na stanicu 

a ďalej pokračovať verejnou osobnou dopravou (MHD alebo autobusom, metrom, vlakom, 

loďou a pod.). Stanica umožní úschovu bicyklov a nonstop prístup k nim. Z hľadiska 

rozmerov sa myslí na všetky typy bicyklov. A to všetko sa poskytuje zdarma. Bicykle sú 

zväčša strážené bezpečnostnou službou stanice, ak sa niekto bude báť o svoj bicykel a bude 

ho chcieť zabezpečiť ešte viac, môže využiť spoplatnené nadštandardné služby. Za poplatok 

si môžete uschovať aj prilbu. Samotné miesta na stanici sú číselne označené podľa blokov tak, 

aby si cyklista mohol zapamätať, kde bicykel nechal. Navyše k dobrej službe Bike and Ride 

patrí, že si v priestore parkoviska pre bicykle môžu cyklisti zakúpiť aj lístok na vlak, prípadne 

dofúkať bicykel. Navyše si môžu oddýchnuť, resp. osviežiť sa vodou v čakárni, ísť na toaletu, 

prebaliť dieťa, osprchovať  sa, ako aj skontrolovať, kedy im pôjde najbližší spoj. 

Aj na Slovensku máme príklad zriadenia takéhoto miesta - nachádza sa na autobusovej stanici 

v Dunajskej Strede, v TTSK. Tá prešla v roku 2014 modernizáciou. Pri nej mysleli 

aj na cyklistov, vytvorili systém Bike and Ride ako aj Park and Ride (aj keď sa to tak priamo 

na stanici priamo nenazýva). Umožňuje to kombinovať individuálne spôsoby dopravy. 

Cyklista si môže bicykel uschovať na oplotenom parkovisku pre bicykle, pričom podmienkou 

úschovy je použitie čipovej karty autobusového dopravcu. Ak v ten deň vykoná aj jazdu 

autobusom, parkovanie pre bicykle má zadarmo. Podobne to funguje aj pre osobné 

automobily. V minulosti sa totiž stávalo, že si tam zaparkovali automobil ľudia, ktorí vôbec 

verejnou dopravou necestovali. Podrobnejšie informácie je možné nájsť aj na webe 

http://www.cyklodoprava.sk/bike-and-ride-pre-cyklistov-na-autobusovej-stanici-v-dunajskej-

strede/, sú tu i ilustračné fotografie. 

Dobíjacie stanice pre elektrobicykle 

V súčasnosti sa stávajú veľmi populárne bicykle s doplnkovým motorčekovým pohonom. 

Jedná sa o bicykle s benzínovým motorom, ale hlavne o elektrobicykle. Ich používaním 

sa dosahuje na jednej strane vyšší rádius dojazdu cyklistu, ako aj napr. pri dochádzke 

do práce, na strane druhej sa rozširuje okruh cieľových skupín používajúcich bicykel 

ako dopravný prostriedok (najmä o vekovo staršie generácie). Používanie elektrobicyklov 

vyžaduje budovanie dobíjacích staníc pre tieto dopravné prostriedky, aktivitu je možné 

podporiť zo všetkých operačných programov. 

Cykloodpočívadlá 

Sú miesta slúžiace na oddych cykloturistov, posedenie, ale i miesta úkrytu pred nepohodou. 

Na Slovensku sa nachádza pomerne hustá sieť odpočinkových miesta v TTSK a BSK. 

Tvoria ich odpočinkové betónové miesta a stoly na hati vodného diela Gabčíkovo, drevené 

odpočívadlá na Moravskej cykloceste a časť na Dunajskej cykloceste. Odpočívadlá sú 

i na cyklotrasách v Skalici. Sieť 40 cykloodpočívadiel sa nachádza v Trenčianskom kraji 

v okolí Myjavy. Na ostatných miestach Slovenska, vrátane NSK  sú odpočívadlá vybudované 

iba jednotlivo.  

Technické podmienky definujú cyklistické odpočívadlo ako miesto, ktoré sa umiestňuje 

pri cyklistických trasách. Príjazd musí byť plynulý a bezpečný. Cyklistické odpočívadlo 

je spravidla vybavené:  krytým prístreškom (veľkosť závisí od intenzity cyklistov a početnosti 

http://www.cyklodoprava.sk/bike-and-ride-pre-cyklistov-na-autobusovej-stanici-v-dunajskej-strede/
http://www.cyklodoprava.sk/bike-and-ride-pre-cyklistov-na-autobusovej-stanici-v-dunajskej-strede/
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prístreškov pozdĺž cyklotrasy – obyčajne sa však robí tak, aby spĺňalo kritériá drobnej stavby 

– plocha do 25 m2), lavičkou na sedenie a stolom, informačnou tabuľou s mapou, smetným 

košom, cyklistickými stojanmi, ak je to možné, osvetlením (nie je to podmienkou). Najväčším 

problémom býva práve otázka smetného koša – riešenie odpadového hospodárstva (vývoz 

smetí majiteľom, správcom odpočívadla). 

Stojany s mapou, náučné panely 

Doplnkovou infraštruktúrou na cykloturistických trasách sú najmä stojany s osadenými 

veľkoplošnými mapami, ako aj stojany s náučnými panelmi. Všeobecne nie je definovaný 

ich rozmer, ten sa volí podľa veľkosti mapového výrezu. Používaná mierka mapy sa pohybuje 

od 1:10 000 po 1:35 000, hornou hranicou je mierka 1: 50 000. Obyčajne sa robia mapy 

výlučne so zákresom cyklotrás alebo kombinovane aj so zákresom pešej turistickej siete. 

V druhom prípade sa používa pre zákres cyklotrás čiarkovaný kľúč, v oboch prípadoch však 

treba dbať, aby bol zákres cykloturistických trás v štvorfarebnom kľúči totožným s farbami 

reálnych trás v teréne. Náučné panely dávajú textovú (vrátane jazykových mutácií) 

a obrázkovú informáciu o mieste ich umiestenia, alebo o celej trase (obyčajne náučnej) 

vo viacerých bodoch (lokalitách) ich osadenia. 

Konštrukcia stojanov na panely býva buď kovová (volená obyčajne v mestách, obciach, 

pri riekach) alebo drevená – obyčajne v parkoch, lesoch a pod. Je dobré dodržiavať zásadu, 

aby sa v jednej lokalite používal rovnaký dizajn panelov realizovaných v rôznych projektoch. 

Obrázkové cyklosmerovky, imidžové miesta 

K doplnkovej infraštruktúre cykloturistických trás patria aj obrázkové cyklosmerovky 

a imidžové miesta. Ich definície, rozmery a usporiadanie podrobne popisuje novelizovaná 

norma STN 01 8028 „Cykloturistické značenie“. Pomocou 1-3 fotografií na jednej 

cyklosmerovke sa naviguje k jednému zaujímavému cieľu priamo na cyklotrase (hrot 

smerovky má preto červenú, modrú, zelenú a žltú farbu) alebo k cieľu ležiacemu v blízkosti 

cyklotrasy (hrot smerovky je hnedý). V hrotoch sa potom uvádza vzdialenosť k objektu 

uvedenému na obrázkovej cyklosmerovke. Ak sa na jeden cyklosmerovník umiestni tabuľka 

miestneho názvu s názvom miesta a súbor viacerých obrázkových cyklosmeroviek, toto 

miesto a riešenie sa nazýva imidžové miesto. Vzorový príklad je uvedený na obr. 30. 

Projekt Vitajte cyklisti 

Jedným z najvýznamnejších projektov zameraných na podporu služieb pre cyklistov v SR 

je projekt „Vitajte cyklisti“. Projekt je funkčný v ČR i SR. Kým v ČR je jeho súčasťou 

pomerne veľa zariadení, na Slovensku je ich iba 99. Štatistický prehľad počtu zariadení 

na Slovensku podľa krajov zachytáva Tab. č. 8. 

Do projektu vstupujú štyri kategórie zariadení: ubytovacie zariadenia, stravovacie zariadenia, 

špeciálne služby a informačné služby. Kritéria pre zariadenia do projektu „Vitajte cyklisti“ 

sú definované na web stránke www.vitajtecyklisti.sk, základný výber požiadaviek a kritérií 

je v prílohe A tejto štúdie. 

Z pohľadu cyklistov sú v danom regióne kľúčové služby: ubytovanie, stravovanie, 

cyklopredajne, cykloservisy, požičovne bicyklov a poskytovanie informácií. 

V NSK je v systéme „Vitajte cyklisti“ iba 5 zariadení – 2 poskytujúce ubytovacie služby, 

5 poskytujúcich stravovacie služby a 2 poskytujúce informačné služby. Prehľad týchto 

zariadení je v prílohe B tejto štúdie. 

http://www.vitajtecyklisti.sk/
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Tab. č. 8: Analýza počtu zariadení „Vitajte cyklisti“ podľa krajov 

 

Zdroj: vitajtecyklisti.sk a vlastné spracovanie 

3.5 Bezpečnosť cyklodopravy 

Nie zanedbateľným faktorom v cyklodoprave, ba možno povedať, že rozhodujúcim, 

je bezpečnosť. Nárast automobilovej dopravy – či už osobnej alebo nákladnej v posledných 

rokoch, obchádzanie mýtneho systému kamiónmi, spôsobil vytláčanie cyklistov z ciest II. 

a často krát aj III. triedy. Obrovský nárast áut v rámci miest, nedostatok miest 

pre ich parkovanie zasa prispel k tomu, že aj v mestách aj okolí vznikla na potreba budovania 

bezpečných cyklotrás, oddelených od zóny dopravy. Novelizáciou cestného zákona a prijatím 

TP 07/2014 sa vytvorili ďalšie podmienky, pre zlepšovanie podmienok pohybu cyklistov 

v mestách, resp. cestách, kde to umožňuje ich šírkové usporiadanie a intenzita automobilovej 

premávky. Takisto nehodovosť cyklistov prispela k zásadnej potrebe budovať bezpečné 

cyklotrasy vo všetkých kategóriách. K bezpečnosti prispieva aj zákonná povinnosť nosenia 

cyklistických prilieb, reflexných viest a najmä večer a za šera používať osvetlenie bicykla. 

3.6 Financovanie 

Financovanie projektov cyklo, či už infraštrukturálnych, ale aj cykloturistických možno 

rozdeliť do niekoľkých úrovní: 

A) z operačných programov EÚ 

B) verejné zdroje na úrovni štátu, ministerstiev, samosprávnych krajov, miest a obcí 

C) súkromné zdroje 

D) grantové zdroje – domáce i zahraničné 

3.6.1 Možnosti financovania cykloprojektov na národnej úrovni 

Najvýraznejšia finančná možnosť podpory cykloprojektov v rokoch 2016 – 2020 je 

obsiahnutá v schválených operačných programoch EÚ. V rámci celoštátnych sa jedná hlavne 

o IROP a PRV. V rámci NSK sa jedná aj o program Interreg V-A Program cezhraničnej 

spolupráce SK/HU. 
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3.6.1.1 Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 

Program bol schválený EK 14. 12. 2014. RIUS je nástrojom implementácie IROP 

v podmienkach SR (a NSK) a identifikuje, ktoré sú oblasti podpory IROP a ako ich vhodne 

umiestniť do NSK s cieľom rastu a zamestnanosti, určuje aj stratégiu udržateľného mestského 

rozvoja (UMR) na úrovni funkčného územia 8 krajských miest, teda v NSK mesto Nitra 

a jeho bezprostredné okolie. 

RIUS má 4 strategické priority, prvá z nich súvisí s cyklodopravou: 

 Bezpečná a ekologická doprava v Nitrianskom kraji 

 Zlepšenie prístupu k efektívnym a kvalitnejším verejným službám v Nitrianskom kraji 

a v mestskej funkčnej oblasti mesta Nitra 

 Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regióne Nitrianskeho kraja a v mestskej funkčnej 

oblasti mesta Nitra 

 Zlepšenie kvality života v regióne Nitrianskeho kraja a v mestskej funkčnej oblasti mesta 

Nitra s dôrazom na životné prostredie. 

V prvej strategickej priorite sú tri špecifické ciele, na cyklodopravu je zameraný ŠC 1.2.2: 

SP 1: Bezpečná a ekologická doprava v Nitrianskom kraji 

ŠC 1.1: Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy 

ŠC 1.2.1: Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti VOD 

ŠC 1.2.2: Zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy 

(cyklistickej) na celkovom počte prepravených osôb 

V rámci oprávneného územia pre čerpanie prostriedkov z IROP sú v rámci NSK 

pre špecifický cieľ 1.2.2 nemotorová doprava definované oblasti: 

Nitrianske ťažisko osídlenia prvej úrovne (jadrové, prímestské a okrajové pásmo) 

a Novozámocko-komárňanské ťažisko osídlenia druhej úrovne. Ďalej sú oprávnenými 

územiami centrá osídlenia 1. až 5. úrovne teda všetky mestá NSK - Nitra, Šaľa, Vráble, 

Šurany, Nové Zámky, Kolárovo, Hurbanovo, Komárno, Topoľčany, Zlaté Moravce. 

Oblasti podpory sú graficky znázornené na Obr. č. 6. 

 

Obr. č. 6: Oprávnené územie pre ŠC 1.2.2 v IROP pre NSK 

Zdroj:vlastné spracovanie 
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Územie UMR Nitra s dotknutými obcami je znázornené na Obr. č. 7. Okrem krajského mesta 

Nitra sem patria obce Zbehy, Lužianky, Čakajovce, Jelšovce, Nitrianske Hrnčiarovce, Malý 

Labaš, Čechynce a Ivanka pri Nitre. 

 

Obr. č. 7: UMR Nitra 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Oprávnenými aktivitami IROP v ŠC 1.2.2 sú:  

1.) Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu 

Cyklistické komunikácie – obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických 

komunikácií, budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov 

na existujúcich miestnych komunikáciách a komunikáciách medzi sídlami 

Doplnková cyklistická infraštruktúra – chránené parkoviská pre bicykle, 

cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne 

bicyklov, hygienické zariadenia a pod. 

Budovanie prvkov upokojovania dopravy – pešie zóny, shared space, vylúčenie 

dopravy z ulíc okrem mestskej hromadnej dopravy a cyklistov a pod. 

Zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky – 

odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní 

a pod. 

2.) Propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti 

Webové portály, mobilné aplikácie a pod. 

K podmienkam doplňujúcim oprávnené aktivity ešte patria: infraštrukturálne 

projekty samostatných cyklochodníkov a cyklotrás, určených na najmä 

na dochádzku do práce, musia spájať centrá s miestami generujúcimi minimálne 
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300 pracovných miest. Maximálna dĺžka trasy nebola stanovená. Projekt musí byť 

realizovaný ako funkčný celok (nie napr. navzájom neprepojené úseky trasy). 

Takisto k podmienkam patrí mať spracovaný PUM. 

Oprávnení prijímatelia sú: 

NSK, mestá a obce NSK, združenia obcí, subjekty poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú 

dopravu, mimovládne organizácie. 

Cieľové skupiny programu: 

Široká verejnosť. 

V rámci celého Slovenska bolo zatiaľ vyčlenených pre podporu rozvoja cyklodopravy v IROP 

23,8 mil Eur. V rámci NSK bol spracovaný návrh finančnej alokácie pre oblasť dopravy, 

ako aj cyklodopravy v RIUS, vrátane UMR Nitra. V čase spracovania tejto štúdie ešte RIUS 

NSK nebol schválený. 

3.6.1.2 Program rozvoja vidieka (PRV) 

Program bol schválený EK vo februári 2015. Materiál je veľmi rozsiahly. 

Program definuje cyklotrasy ako súčasť lesnej dopravnej siete v pasáži:  

„Špeciálnou časťou lesnej dopravnej siete sú aj lesné sklady dreva a lesné skládky – odvozné 

miesta a tiež rôzne upravený terén, prirodzene rozšírené miesta v trasách lesných ciest 

slúžiace ako dočasné skládky dreva, ako aj turistické chodníky, vybudované cyklotrasy a 

hipotrasy.“ 1 

Kapitola 8 popisuje vybrané opatrenia, podporované v Programe rozvoja vidieka.  

V opatrení 7 Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu, podopatrenie 7.5. – Podpora 

na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej 

infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.  

V opise typov operácie sú definované:  

1. investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním 

turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – 

 miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie 

múzejných a galerijných zariadení a pod.; 

2. investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ 

v turistických lokalitách  na verejné využitie, budovanie drobných obslužných 

zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy a pod.; 

3. budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, 

ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové 

miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, 

budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich 

cykloturistických trasách a pod. 

                                                           

1 Program rozvoja vidieka 2014-2020, str. 191 
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Druh podpory: 

Grant (nenávratný finančný príspevok), možnosť poskytnutia zálohovej platby do výšky 50 % 

oprávnených nákladov. 

Prijímatelia:  

 obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane) 

 združenia obcí s právnou subjektivitou - s priemerným počtom obyvateľov 

do 1000 (vrátane) s tým, že infraštruktúru je možné realizovať iba v obciach 

do 1000 obyvateľov 

K opatreniu vyhlásila PPA dňa 27.10.2015 výzvu číslo 14/PRV/2015. Analýza tejto výzvy 

je prílohou D tejto štúdie. Jej základné podmienky budú zahrnuté aj v CLLD MAS. 

Iné dôležité poznámky k PRV – pod občianskou a poznávacou infraštruktúrou sa 

rozumejú: 

Náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá, pozorovateľne, mostíky, turistické 

značenie, mapové panely, informačné tabule, turistické útulne, ohniská, odpadkové koše, 

vyhliadkové veže, lanové dráhy, schody, rebríky, chodníky, objekty a centrá biodiverzity 

na pozorovanie – mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné biotopy. 

V opatrení 8 - Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty 

lesných ekosystémov je podopatrenie 8.5. – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti 

a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov. 

V opise typov operácie je mimo iného definované:  

Činnosť 2: budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných 

ekosystémoch (náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá, pozorovateľne, 

mostíky, turistické značenie, mapové panely, informačné tabule, turistické útulne, ohniská, 

odpadkové koše, vyhliadkové veže, lanové dráhy, schody, rebríky, chodníky, objekty a centrá 

biodiverzity na pozorovanie – mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné biotopy). 

Druh podpory: 

Grant. V prípade vypracovania plánov lesného hospodárstva je možné príjemcovi pomoci 

poskytnúť zálohovú platbu do výšky 50% celkových oprávnených nákladov. 

Prijímatelia: 

 Fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve: 

 súkromných vlastníkov a ich združení; 

 obcí a ich združení; 

 cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za 

súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním; 

 štátu (LESY SR, š.p.; Štátne lesy TANAP-u; Lesohospodársky podnik Ulič, š.p.). 

 Občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Z.z. o združovaní občanov 

len so súhlasom  obhospodarovateľa lesa daného územia. 
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 V prípade vypracovania plánov lesného hospodárstva len MPRV SR 

alebo ňou poverená inštitúcia zabezpečením vypracovania programov starostlivosti 

o les (lesných hospodárskych plánov), ktorou môžu byť LESY SR, š.p. alebo NLC 

vo Zvolene. 

Miera podpory z celkových oprávnených výdavkov: 100%. 

V rámci PRV môže byť významná kapitola finančnej podpory plánovaná aj cez sieť MAS 

v rámci NSK. Podmienkou je, aby cykloaktivity boli zahrnuté do CLLD príslušnej MAS. 

V podstate sú podporované všetky aktivity z podopatrenia 7.5. PRV. Každá podporená MAS 

môže čerpať minimálne 2,4 mil. € + financie podľa kľúča počtu obyvateľov. Polovice 

z tejto sumy je určená pre verejný sektor – obce, združenia obcí a pod. Je už vecou, 

koľko z minimálne 1,2 mil € si MAS-ka vyčlení na podopatrenie 7.5. (príloha D) a konkrétne 

jeho aktivitu 3, ako aj max. stanovenou výšky podpory projektu v tejto aktivite. Obrovskou 

výhodou v MAS je, že si MAS v rámci stratégie CLLD môže zrušiť obmedzenie čerpania 

v podopatrení obcí do počtu obyvateľov 1000.  Všeobecne je však predpoklad (hoci zdroje 

v MAS sú z IROP a PRV), že sa tu nebudú vzhľadom na finančnú náročnosť a rozpočet 

realizovať infraštrukturálne cykloprojekty, ale skôr projekty doplnkovej infraštruktúry 

cyklotrás, obnova a značenie nových cykloturistických trás. 

3.6.1.3 INTERREG V-A  SK – CZ (cezhraničná spolupráca) 

Program Interreg V-A SK – HU Program spolupráce bol schválený EK 30.9.2015. V obsahu 

zahŕňa cyklotrasy v PA1 – Prioritná os 1 – Príroda a Kultúra, oblasť podpory má kód 090 – 

Cyklistické trasy a pešie trasy. Pre túto oblasť podpory je vyčlenených 8 915 000 €. 

(Názov investičnej priority – Zachovanie, ochrana, propagácia a rozvoj prírodného 

a kultúrneho dedičstva (6c), Špecifický cieľ – Zvýšiť atraktivitu cezhraničnej oblasti) 

Typy a príklady aktivít, ktoré budú podporené: 

Spoločný rozvoj turistických ponúk a produktov šetrných k životnému prostrediu a rozvoj 

cezhraničnej infraštruktúry zameranej na ekoturizmus (napríklad podpora plánovania 

a vybudovania bezpečných a trvalo udržateľných cezhraničných spoločných „zelených ciest – 

typu green ways“ a infraštruktúry ako predprojektové, plánovacie štúdie a štúdie 

uskutočniteľnosti, realizácia cyklotrás, na trase možnosti služieb ako zapakovanie auta, WC, 

sprchy, možnosti umytia bicykla, prístrešky, informačné centrá, atď. 

Indikátory výstupu, sú spoločné a špecifické, dĺžka rekonštruovaných a nanovo postavených 

zelených ciest je uvedená 89 km. Celková výška zdrojov, ktorá môže byť použitá 

na vybudovanie zelených ciest  v oblasti podpory kódu 090 je 8 915 000 €. Približné náklady 

na vybudovanie 1 km infraštrukturálnej zelenej cesty sú 100 000 €. (Tento odhad je založený 

na správe Najvyššieho kontrolného úradu v SR.) Aktivity nie sú nasmerované do žiadneho 

konkrétneho územia. 

Oprávnenými prijímateľmi sa môžu stať nasledovné subjekty (indikatívny zoznam 

oprávnených žiadateľov): 

 Verejné inštitúcie 

 Súkromné inštitúcie slúžiace verejného záujmu 

 Organizácie vo vlastníctve štátu 

 Kostoly 
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 Európske združenia teritoriálnej spolupráce 

 Neziskové organizácie, občianske združenia 

 Regionálnej rozvojové agentúry 

 Mestá a kraje 

 Univerzity a výskumné inštitúcie 

 Obchodné komory 

 Organizácie založené podľa špeciálneho zákona poskytujúce  verejné služby 

(nadácie, asociácie) 

 Malé a stredné podniky 

Ako hlavné cieľové skupiny sú uvedené: 

obyvatelia oprávneného regiónu, miestne komunity, podnikatelia, turisti, neziskové 

organizácie, občianske združenia. 

Ďalším možným zdrojom podpory pre cyklodopravu a cykloturistiku v tomto programe môže 

byť aj fond Mikroprojektov, podľa aktuálnej výzvy. V nej budú stanovené podporované 

aktivity a finančné limity jednotlivých projektov. 

3.6.2 Financovanie na regionálnej a lokálnej úrovni 

Financovanie cyklotrás na regionálnej úrovni možno rozdeliť na dve časti. Prvou je čerpanie 

financií z OP EÚ na úrovni regionálnej. K nim treba zaradiť najmä čerpanie financií 

prostredníctvom MAS a ich CLLD z PRV, v ktorých môžu zrušiť aj v PRV definované počty 

obyvateľov. Takisto obce do 1000 obyvateľov môžu žiadať priame financie z PRV. Mestá, 

obce, združenia môžu žiadať regionálne na cykloprojekty aj v rámci Programu cezhraničnej 

spolupráce SR/HU. 

Druhým zdrojom sú financie priamo z rozpočtu NSK, miest a obcí, prípadne združení. 

Takisto bolo možné žiadať aj prostriedky v rokoch 2014 – 2015 z MDVRR SR, v rámci 

výziev Zákona o regionálnom rozvoji – žiadateľmi boli Euroregióny v spolupráci 

so samosprávnymi krajmi. Ďalšími možnými zdrojmi sú zdroje zo súkromného sektora 

a domáce a zahraničné grantové zdroje. 

3.7 Osveta, vzdelávanie a vedeckovýskumná činnosť 

V problematike vzdelávania a výskumnej činnosti v tejto problematike treba predovšetkým 

zaradiť metodické a strategické materiály VÚD Žilina. Tento Ústav bol spracovateľom 

Národnej stratégie cyklodopravy a cykloturistiky v SR, ktorý schválila Vláda SR v roku 2013. 

Bol riešiteľom viacerých projektov v oblasti cyklodopravy, realizoval niekoľko 

cykloprieskumov. V roku 2013 vykonal pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja SR mapovanie cyklistickej infraštruktúry vo vybraných slovenských mestách. 

Monitorované pritom boli mestské cyklotrasy a cyklistické komunikácie v katastrálnych 

územiach dotknutých miest. Pod mestskými cyklotrasami boli pre potreby výskumnej úlohy 

uvažované trasy na pozemných komunikáciách v katastri daného sídla vhodné 

pre každodennú mestskú dopravu či dochádzanie na bicykli, ktoré boli vyznačené 

vodorovným a/alebo zvislým dopravným značením. Išlo najmä o samostatné cestičky 
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pre cyklistov, spoločné cestičky pre chodcov a cyklistov so spoločnou alebo oddelenou 

prevádzkou, cyklistické pruhy a pásy na cestách a miestnych komunikáciách a pozemné 

komunikácie s vyznačeným cyklopiktokoridorom. Pri vyhodnocovaní pritom v prípade, 

že jednou ulicou/koridorom boli vedené po oboch stranách napr. samostatné cestičky pre 

cyklistov, zarátavala sa do dĺžky cyklotrasy len dĺžka jedného z nich, a to tá kratšia. 

Údaje z terénnych šetrení si môžete pozrieť na web stránke VUD v sekcii Cyklistické 

komunikácie, kde je možné po kliknutí na niektoré z miest zobraziť podrobnejšie informácie 

o cyklistickej infraštruktúre v meste, alebo stiahnuť podrobný pasport mestských cyklotrás 

s fotografiami z daného mesta. Zaujímavosťou je, že bolo monitorované aj mesto Nitra. 

Veľmi podrobný 62 stranový pasport Nitry je možné si stiahnuť z internetu. 2  

Pre názornejšie zobrazenie a porovnanie mestských cyklotrás vo vybraných slovenských 

mestách poslúži aj nasledovný graf a tabuľka (medzi mestami je aj Nitra). 

Cyklistický index – určuje počet kilometrov mestských cyklotrás na obyvateľa. 

 

Graf č. 1: Cyklistický index 

Zdroj: http://www.cyklodoprava.sk/wp-content/uploads/2013/11/cyklisticky-index.jpg 

                                                           
2 Pasporty mestských cyklotrás vo vybraných mestách: http://lnk.sk/69S 

http://www.cyklodoprava.sk/cyklodoprava/cyklisticke-komunikacie/
http://www.cyklodoprava.sk/cyklodoprava/cyklisticke-komunikacie/
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Tab. č. 9: Porovnanie mestských cyklotrás vo vybraných mestách SR 

 

Zdroj: http://www.cyklodoprava.sk/wp-content/uploads/2013/11/tab-cyklotrasy.jpg 

Z pohľadu dĺžky cyklotrás na 1000 obyvateľov mesta má vybudovanú najväčšiu dĺžku 

cyklotrás mesto Svit. Treba však poznamenať , že v meste sieť pozostáva len z dvoch trás, 

ktoré spájajú Svit s Popradom popri rieke Poprad. Trasa je však komfortná bez väčších 

prevýšení či zmien smeru. 

V Bratislave je sieť cyklotrás čo do počtu km (99,790 km) oveľa rozsiahlejšia, no mesto 

je aj oveľa väčšie ako počtom obyvateľov, tak aj rozlohou. V ďalších mestách dosahuje 

cyklistický index hodnoty od 0,050 do 0,138 km na 1000 obyvateľov. Na jedného obyvateľa 

mesta tak pripadá iba minimálne 5 cm cyklotrasy. Obyvatelia miest by sa tak pri 

súčasnom použití na cyklotrasy nezmestili ani len pešo, nie to ešte na bicykloch. 

 

Graf č. 2: Index hustoty cyklistickej siete – počet km cyklotrás v území na km2 

Zdroj: http://www.cyklodoprava.sk/wp-content/uploads/2013/11/hustota.jpg 
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V oblasti vzdelávania existujú na Slovensku vysoké a stredné školy s dopravným zameraním, 

ako aj zameraním na cestovný ruch. Hoci problematika cyklodopravy a cykloturistiky netvorí 

podstatnú časť ich učebných osnov, je jej venovaná pozornosť. Okrem individuálnych 

diplomových, bakalárskych a študentských prác sa občas objaví aj väčší počin. K nim patrí 

v roku 2012 za podpory NSK spracovaná „Štúdia rozmiestnenia cyklotrás v NSK“. 

Riešiteľom bola Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre. V štúdii študenti 

monitorovali možnosti návrhov a využitia rôznych komunikácií pre možné cyklodopravné 

a cykloturistické trasy v rámci NSK. 

V súčasnosti významnú úlohu z pohľadu informatiky, osvety a vzdelávania v posledných 

4 rokoch vykonáva OZ Mulica so sídlom v Žiline, ktoré vydáva elektronický časopis 

Cyklodoprava. Sú v ňom aktuálne príspevky hlavne z oblasti cyklodopravy, nielen zo 

Slovenska, ale aj z Európy a sveta. Združenie každý rok organizuje odbornú celoslovenskú 

konferenciu (so zahraničnou účasťou) Cyklodoprave. V roku 2015 sa uskutočnil v Banskej 

Bystrici už jej siedmy ročník. V oblasti cykloturistiky vydáva SCK elektronický občasník 

Cykloturistické zvesti a v spolupráci s viacerými samosprávnymi krajmi aj elektronických 

cyklosprievodcov. 

Z pohľadu vzdelávania je treba spomenúť občianske združenie SCK so sídlom v Piešťanoch. 

Toto združenie je v rámci Slovenska jediným vzdelávacím zariadením pre odbornú 

spôsobilosť „Značkár cykloturistických trás“. 
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4 Strategická vízia rozvoja cyklotrás a cyklodopravy 

v NSK 

V nasledujúcich rokoch, do roku 2020, sa na úrovni kraja stanovili vízie a ciele, ktoré majú 

prispieť k zásadnému rozvoju cyklistickej dopravy v NSK (pod týmto pojmom chápeme 

rozvoj cyklotrás na území miest v NSK, cyklodopravných trás medzi sídlami NSK, resp. 

sídlami v susediacich krajoch a cykloturistických trás v NSK prepojených na susedné kraje), 

čím by sa mal NSK posunúť na popredné miesta na Slovensku. 

Základnou otázkou pre plánovanie cyklodopravných trás mimo zóny dopravy (mestá, medzi 

sídlami) ako aj cykloturistických trás je ich finančná náročnosť. Tú treba na začiatku 

odhadnúť, presné číslo sa určí na základe PD alebo ZD. 

Samozrejme presné finančné náklady pre infraštrukturálnu cyklodopravnú trasu určí 

projektant konkrétnej trasy na základe jej špecifík. Všeobecne sa pri šírke takejto trasy 

kalkulujú náklady na 1 km v rozpätí 100 000 – 200 000 Eur vrátane DPH. Záleží 

na jednoduchosti, resp. zložitosti projektu – či sa jedná iba o úpravu povrchu, nový povrch, 

resp. iné riešenia (lávky, mosty, podjazdy, súvisiaca drobná cykloinfraštruktúra, dopravné 

značenie, cykloturistické značenie a pod.). 

Pri stavbách takýchto úsekov cyklotrás sa predpokladá, že investor má priame vzťahy 

k dotknutým pozemkom, spracovanú realizačnú stavebnú dokumentáciu a vydané platné 

stavebné povolenie (všetky sú podmienkou i pre získavanie získavania zdrojov z európskych 

programov). K priamemu vzťahu k dotknutým pozemkom sa myslí, že investor ich má priamo 

vo vlastníctve, v nájomnom vzťahu alebo v inom zmluvnom vzťahu. Myslí sa tým napríklad 

zmluva o spolupráci, ktorá sa uplatňuje najmä pri pozemkoch vo vlastníctve štátu 

a jeho správcu týchto pozemkov. K takýmto pozemkom patria aj ochranné hrádze a účelové 

komunikácie na a pri vodných tokoch a vodných dielach, ktoré spravuje štátu SVP, š.p., 

resp. jeho regionálne závody. Ak pozemky vlastní investor (napr. samosprávny kraj, mesto, 

obec a pod.), ten si potom môže určiť skoro všetky podmienky a parametre príslušnej 

cyklotrasy. Ak si pozemky iba prenajíma, alebo ich má v inom prípustnom zmluvnom vzťahu, 

musí pri projektovaní cyklotrasy zohľadniť aj podmienky vlastníkov. Napríklad, veľmi často 

sa plánujú a realizujú cyklotrasy na hrádzach riek. Tie sú vodohospodárskymi stavbami 

a preto ich správca často krát zadáva do podmienky požiadavku, aby výsledná cyklotrasa 

po realizácii umožňovala po hrádzi jazdu ťažkých mechanizmov, potrebných na výkon 

ekonomickej činnosti SVP š.p. (v čase údržby, ale i realizácie protipovodňových opatrení 

a najmä jazdenia v čase povodní). 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že nie je možné stanoviť presne a tabuľkovo, koľko stojí 

kilometer, resp. štvorcový meter cyklodopravnej trasy. Každý projekt je „svojimi vstupnými 

parametrami originálny“ a výsledná kalkulácia sa zhotoví až po zadaní vstupných podmienok 

a následnom spracovaní projektovej dokumentácie. 

Pre samostatné cyklodopravné trasy sa predpokladá v mestách šírka cca. 3 metre, 

v extraviláne 2,5 – 3 metre. Toto šírkové usporiadanie je myslené výlučne pre cyklotrasu. 

Ak sa plánuje spoločná cyklotrasa s chodníkom pre peších, mala by sa zväčšiť minimálne o 

1,2 metra po šírke. Problémom sú korčuliari, ktorí z hľadiska momentálne platnej slovenskej 

legislatívy sú považovaní za chodcov. Prirodzená selekcia cyklista – korčuliar sa dá dosiahnuť 

buď voľbou šírkového usporiadania trasy, voľbou kvality povrchu trasy a jasnými pravidlami 

prevádzky každej trasy. 
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Pre výpočty odhadovanej kalkulácie sa zvolili 4 modelové východiskové situácie. Podrobný 

popis je v prílohe 9, s odhadom ceny 1 m2 cyklotrasy, ako aj uvedenie príkladov niekoľkých 

možných položiek. 

Pre cykloturistické trasy finančné náklady určí odborne spôsobilá organizácia alebo osoba. 

Sú závislé od konkrétnej cykloturistickej trasy, resp. súboru cykloturistických trás na základe 

ich špecifík. V procese tvorby takýchto trás sa definuje rekognoskácia, spracovanie 

zjednodušenej dokumentácie, povoľovacie konanie. Nasleduje vyznačenie trasy, 

ktoré pozostáva z maľovaného značenia, výroba a osadenia cyklosmerovníkov, výroba 

a montáž prvkov cykloturistickej orientácie. Pri obnove a údržbe cykloturistickej trasy 

sa obnovuje maľované značenie v plnom rozsahu, osádzajú sa nové smerovníky na miestach 

zničených a odcudzených, demontujú sa zničené prvky cykloturistickej orientácie, montujú sa 

nové prvky cykloturistickej orientácie. Zásadnou položkou všetkých úkonov sú súvisiace 

dopravné náklady vznikajúce s presunom materiálu a osôb, ako ja so samotnými prácami. 

Všeobecne sa pri cykloturistických trasách kalkulujú náklady na 1 km novej trasy, ich 

veľkosť sa udáva pri nových trasách a obnovovaných trasách. Výsledná suma vždy záleží 

na jednoduchosti, resp. zložitosti projektu, resp. konkrétnej trasy a potrebných úkonov 

jednotlivých etáp. Podrobný popis je v prílohe 10, s odhadom ceny na 1 km cykloturistickej 

trasy, ako aj uvedenie príkladov viacerých možných položiek. 

Vízie a ciele tejto kapitoly rozdeľujeme do nasledujúcich oblastí: 

o strategická vízia rozvoja cyklotrás v mestských sídlach 

o strategická vízia rozvoja kostrovej cyklodopravnej siete cyklotrás 

o strategická vízia cykloturistických trás v NSK 

o strategická vízia cykloturistických trás v NSK – oblasti rozvoja pre produkty 

cestovného ruchu 

4.1 Strategická vízia rozvoja cyklotrás v mestských sídlach 

Strategická vízia rozvoja cyklodopravných trás na roky 2016 – 2020 v rámci NSK 

je definované  v materiáli RIUS. Ten je delený na RIUS NSK a RIUS UMR Nitra (krajské 

mesto + katastrálne susediace obce. V rámci RIUS je predpoklad hlavne na vybudovanie 

súboru mestských a cyklodopravných trás. Preto sa stanovili ciele a výsledné očakávania, 

ktoré v tejto oblasti NSK a ÚMR Nitra chce dosiahnuť. V podstate ich možno zhrnúť 

do nasledujúcich bodov: 

 Výsledok podpory v RIÚS v rámci NSK možno zhrnúť: 

o dostatočne vybudovaná a kompaktná sieť cyklodopravných trás v sídlach 

a medzi sídlami vytvorí podmienky pre lepšiu mobilitu obyvateľov v konkrétnych 

územiach 

o vybudovanie cyklochodníka Nitra – Vráble, ktorý vytvorí prepojenie miest  

s významným priemyselným potenciálom 

o realizácia niektorých úsekov cyklodopravných trás v mestách, ako aj medzi sídlami 

o vytvorenie spoločného nástupného bodu v priestoroch blízko autobusovej stanice 

a železničnej stanice v mestách Topoľčany, Levice, Šaľa, Komárno, Nové Zámky 
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s možnosťami cyklodopravy po cyklokomunikáciách v meste k občianskej 

infraštruktúre a  do priemyselných zón a centier hospodárskeho významu, 

o zmena deľby prepravnej práce v prospech environmentálne priaznivejších módov 

dopravy a zvýšenie podielu cyklodopravy v NSK v oprávnenom území pre IROP 

o pozitívny environmentálny efekt v podobe zníženia miery znečistenia ovzdušia, hluku 

a vibrácií zvýšením podielu nemotorovej dopravy  v území. 

Indikatívny súbor projektov v rámci RIUS na úrovni kraja je uvedený v prílohe 11A. 

Tento zoznam je možné dopĺňať, resp. meniť. 

o Výsledok podpory v stratégii UMR: 

 vybudovanie  cyklodopravných komunikácií na území mesta Nitra, prepojenie 

obytných  súborov, priemyselných parkov, školských zariadení, univerzít a prepojenie 

na  regionálne cyklistické koridory: 

 Cyklotrasa Vodná – Zelokvet (1,7km) 

 Cyklotrasa Priemyselná – Dolné Krškany  (dobudovanie 1,0 km) 

 Cyklotrasa  Nitra – Drážovce (3,70km): I. etapa Nitra – PP Sever, II. etapa  PP  

Sever – Drážovce 

 Cyklotrasa  – Mlynárce  -  Diely – Klokočina (Hviezdoslavova tr.), vrátane 

priechodov pre cyklistov CSS  a DZ ( 3,80km) 

 Cyklotrasa  Klokočina – Borina – Holého –   Autobusová stanica Nitra  (2,5 

km), 

 Cyklolávka  cez rieku    Nitra  (prepoj. Wilsonovo nábr.  – Nábrežie Mládeže 

pri SPU) 

 Cyklotrasy Chrenová:  I. etapa  -  TR. A. Hlinku - Akademická ul. –   Nábrežie   

Mládeže (3,0  km), II. etapa Tr. A. Hlinku –    Dlhá ul. ( 2,0 km) 

 Cyklotrasa  Autobusová stanica - Štúrova ul. ( 1,5 km), Cyklotrasa  Wilsonovo 

nábrežie – Mostná -   Jesenského   ul. ( 2,0km). ),  Cyklotrasa  Janíkovce – 

Dolné   Krškany (4,5km) 

 vybudovanie cyklochodníka v k.ú. Nitra – Janíkovce ako 1. a 2. etapy projektu 

„Cyklistické chodníky Nitra – Vráble – Podhájska“ 

 vybudovanie cyklotrás Jelšovce - Nitra – Jelšovce; cyklotrasa Čakajovce 

 cyklolávka Čechynce 

 vytvorenie spoločného nástupného bodu v priestoroch autobusovej stanice/železničnej 

stanice v meste Nitra s možnosťami cyklodopravy po cyklokomunikáciách v meste 

a vybudovanou infraštruktúrou (požičovňa bicyklov, parkovanie a úschovňa bicyklov, 

servis pre bicykle apod.) 

 pozitívny environmentálny efekt v podobe zníženia miery znečistenia ovzdušia, hluku 

a vibrácií zvýšením podielu nemotorovej dopravy  v území 

V stratégii mesta Nitra sa uvádza, že mesto Nitra má pripravené projekty do výstavby 

so stavebným povolením pre ďalších 3,3 km, ktoré budú spájať jednotlivé mestské časti 

s centrom mesta, nadväzujúc na jestvujúce cyklotrasy. Mesto Nitra má pripravený projekt 

cyklodopravnej  komunikácie v dĺžke 3,7 km, ktorý spája Mesto Nitra s priemyselným 

parkom  Sever a MČ Drážovce, čo pre časť zamestnancov PP Sever vytvára predpoklady 

dochádzať do práce na bicykli. Mesto Nitra má tiež pripravené projekty cyklotrás v stupni 
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DUR a štúdie v dĺžke 33,6 km prepájajúce centrum mesta s mestskými časťami Chrenová, 

Janíkovce, Dolné Krškany, Klokočina, Diely, Čermáň. 

Indikatívny zoznam projektov v rámci RIUS pre UMR Nitra je uvedený v prílohe 11B. 

Tento zoznam je možné dopĺňať, resp. meniť. Zámery a plány mesta Nitra sú aj v prílohe 

na MAPÁCH 1A a 1B. 

Mesto Šaľa uvažuje vo svojom územnom pláne 3 s cyklodopravnou trasou vedenou medzi 

Železničnou stanicou – Námestím Pazmáňa – I/75 Veča – Duslo Šaľa. Trasa by mala dĺžku 

6100 metrov a šírku 3 metre. Bola by vedená v 60% samostatným cyklochodníkom, v 30% 

oddeleným pruhom v ceste a 10% iné.  K zámeru je spracovaná štúdia, rozpočet trasy 

je 744 000 € vrátane DPH. Ďalšie zámery spracované v štúdiách a zaradené do územného 

plánu sú Vážska cyklomagistrála zo Šale smerom na Komárno pozdĺž cesty III/50811 v dĺžke 

13 500 m, Podunajský cyklokruh v dĺžke 4520 m, Vážsky cyklookruh v dĺžke 2300 m 

a cyklotrasa pozdĺž cesty I/75 v smere na Trnovec nad Váhom. Mesto chce riešiť aj integráciu 

cyklodopravy so železničnou stanicou, systém parkovania bicyklov, ako aj zámer Bike and 

Ride. Prakticky sa jedná o vybudovanie cyklotrás/záchytných parkovísk v nadväznosti na 

prestupné body železničná/autobusová stanica/MHD. 

Mesto Štúrovo má vydané územné rozhodnutie a spracovanú PD pre stavebné povolenie 

pre cyklistický pruh v telese cesty I/76 na Nánanskej ulici v dĺžke 912 m, ako aj spracovanú 

štúdiu realizovateľnosti pre samostatný cyklochodník/obojsmerný pruh v telese 

novovybudovanej cesty medzi Nánanskou cestou a hasičskou ulicou. V budúcnosti má 

v pláne realizovať aj cyklotrasu pozdĺž rieky Dunaj od Nábrežia až po ústie Hrona. 

Mesto Zlaté Moravce má v pláne zrealizovať spoločný chodník pre cyklistov a peších 

v centre mesta a cyklochodníky na ulici Andreja Hlinku – Župná v dĺžke 700 m a má 

Hviezdoslavovej ulici v dĺžke 800 m. 

Navrhované zámery k riešeniu rozvojových disparít a potrieb v nemotorovej doprave 

v mestách NSK reflektujú aktuálne trendy v zmene životného štýlu obyvateľov Nitrianskeho 

kraja. Ako ďalšie príklady môžu byť uvedené - Mesto Levice v územnom generele dopravy 

má rozpracovaný samostatne riešený návrh cyklotrás na území mesta v 4 trasách. V návrhu sa 

počíta s trasami v meste, ale aj s cyklokomunikáciami smerom k  blízkym obciam, pre ktoré 

je mesto Levice funkčným zázemím pre zamestnanosť, vzdelanie, zdravotnícke a sociálne 

služby a pod. Určite zaujímavým podmetom z hľadiska dochádzky do práce - Atómovej 

elektrárne Mochovce je vytvorenie systému, alebo okruhu trás so zapojením minimálne miest 

Levice a Vráble. 

V Hurbanove sa predpokladá v rámci 3. etapy budovania cyklochodníka rozšírenie 

dopravného napojenia mesta Hurbanovo s priemyselným parkom, čo umožní obyvateľom 

využívať cyklodopravu do zamestnania. Komárno vo svojich zámeroch zakomponovalo 

výstavbu cyklochodníkov prepájajúcich mestské časti s centrom mesta, ako aj cyklistické 

prepojenie významných historických objektov mesta a cezhraničného územia. Projekt 

cyklochodníkov prepájajúcich mestá Šurany a Nové Zámky cez obec Bánov by mal taktiež 

dopad na zvýšenie atraktívnosti nemotorovej dopravy pre obyvateľov tohto územia. Rovnako 

v prípravnej fáze projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je projekt komunikácií 

pre peších a cyklistov v podobe cyklochodníka v  Želiezovciach s prepojením na priemyselnú 

časť mesta s pracovnými príležitosťami. Zvýšenie podielu VOD a cyklodopravy na preprave 

osôb je ambíciou v obci Palárikovo, kde sa novou cyklokomunikáciou vytvorí spojenie obce 

so železničnou stanicou a priemyselným parkom. 

                                                           
3 http://www.sala.sk/cms.article/default/557/uzemny-plan-mesta 

http://www.sala.sk/cms.article/default/557/uzemny-plan-mesta
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Nitriansky samosprávny kraj rieši dopravno-cyklistické prepojenie dvoch mestských centier 

Nitra – Vráble, zámer je podrobne popísaný medzi cyklodopravnými projektami spájajúcimi 

sídla. Aj v ďalších mestách územnej investičnej jednotky NUTS 3 sa predpokladá podpora 

využívania nemotorovej cyklistickej dopravy prostredníctvom projektov budovania 

cyklokomunikácií a doplnkovej infraštruktúry  - Topoľčany, Šahy, Kolárovo. Mesto Šahy 

chce vybudovať cyklochodník v dĺžke 2 km od mestského úradu smerom k vzdialenejšej zóne 

mesta. 

Situácie v meste Nitra sú znázornené v prílohe na prehľadných MAPÁCH A1 a A2, v meste 

Šaľa na MAPE A3 a meste Štúrovo na MAPE A4. 

4.2 Strategická vízia rozvoja kostrovej cyklodopravnej siete 

cyklotrás 

V ponímaní kostrovej cyklodopravnej siete cyklotrás na území NSK sa chápe ucelená sieť 

bezpečných cyklotrás, vedených zväčša mimo zóny dopravy, tak aby viedla naprieč celým 

krajom a zároveň prepájala NSK s Maďarskom a všetkými susediacimi krajmi (BBSK, TSK, 

TTSK a nepriamo aj s BSK. 
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Obr. č. 8: Kostrová sieť cyklodopravných trás v NSK a jej prepojenie na susedné kraje 

Zdroj: vlastný zdroj 

NSK má všetky predpoklady pre dlhodobé vybudovanie takejto siete, ktorá by bola situovaná 

do koridorov krajskej riečnej siete. Schematický náčrt tejto kostrovej siete a jej prepojenie 

na okolité samosprávne kraje na Obr. č. 8. 

Základný strategický trojuholník vytvárajú rieky Dunaj, Váh a Hron, v strede prepojenom 

koridorom rieky Nitra. Túto stratégiu dopĺňajú ešte rieky Ipeľ a Žitava. Východisková – 

súčasná situácia na týchto cyklodopravných trasách je popísaná v kap. 3.4.2. Celkové návrhy 

sú potom zobrazené na MAPE B. 

4.2.1 Strategická vízia cyklodopravnej trasy v koridore rieky Dunaj – 

EuroVelo 6 

Cyklodopravná trasa v koridore rieky Dunaj má v plnej svojej dĺžke ambíciu byť 

aj cykloturistickou. Súčasná analýza jej úsekov a ich povrchov je popísaná v prílohe 6A. 

V roku 2015 Regionálne združenie Váh – Dunaj –Ipeľ získalo projekt  „Vypracovanie 
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projektových dokumentácií pre úseky Číčov – Komárno a Kravany nad Dunajom – Štúrovo 

medzinárodnej cyklotrasy EuroVelo 6“. Už samotný názov hovorí, že sa spracovali pre PD 

v rámci NSK dva chýbajúce cyklodopravné úseky tejto trasy. Kým západný úsek 

má podkladovú infraštruktúru – zväčša štrkové hrádze, bude na ňom potrebné doriešiť kvalitu 

ich povrchov. Vo východnom úseku sa kombinuje pokládka nových povrchov na existujúce 

štrkové hrádza, spolu s riešeným príjazdom do mesta Štúrovo. 

Úsek Číčov - Komárno má celkovú dĺžku 29,000 km. Navrhnutá komunikácia cyklotrasy je 

napojená na existujúcu spevnenú cyklistickú cestu na korune ľavostrannej ochrannej hrádze 

Dunaja (ĽOHD) v k. ú.  Číčov približne v hkm 33,770. Ukončenie cyklistickej vozovky 

je navrhnuté za prejazdom cez ĽOHD približne v hkm 4,760 (za železničným mostom 

Komárno – Komárom). 

Projektová dokumentácia pre stavbu tohto úseku rozčlenila na dve etapy: 

I. etapa je navrhnutá v úseku Číčov - Veľké Kosihy, staničenie km 0,000 00 - 14,575 07, 

rozpočet tohto úseku je 1,8 mil. € vrátane DPH.  

II. etapa je navrhnutá v úseku Veľké Kosihy - Komárno, staničenie v km 14,575 07 - 

29,000 44, rozpočet tohto úseku je 2,0 mil. € vrátane DPH. 

Úsek Kravany nad Dunajom – Štúrovo má celkovú dĺžku 22,079 km, rozpočet tohto úseku 

je 2,0 mil. € vrátane DPH. Navrhnutá trasa je napojená na existujúcu spevnenú cyklistickú 

cestu na korune ľavostrannej ochrannej hrádze Dunaja (ĽOHD) v k. ú.  Moča približne v hkm 

23,026. Trasa je ukončená pred intravilánom mesta Štúrovo na štátnej ceste I/63. Je rozdelená 

na 7 kratších úsekov (stavebných objektov): 

 SO-01 Cyklotrasa na korune ĽOHD v úseku Moča – Kravany nad Dunajom v dĺžke 

4441,89 m 

 SO-02 Cyklotrasa na korune ĽOHD v úseku Kravany nad Dunajom – Čenkov v dĺžke 

2933,41 m 

 SO-03 Cyklotrasa na ceste I/63 v úseku Čenkov v dĺžke 628,25 m 

 SO-04 Cyklotrasa na korune ĽOHD v úseku Čenkov – Obid v dĺžke 7824,19 m 

 SO-05 Cyklotrasa na účelovej komunikácii v Obide v dĺžke 2496,86 m  

 SO-06 Cyklotrasa na miestnych komunikáciách v Obide a na ceste III/1509 v dĺžke 

2037,16 m 

 SO-07 Cyklotrasa na ceste I/63 v úseku Obid – Štúrovo v dĺžke 1717,59 m 

Žiadateľom pre realizáciu oboch úsekov by mohlo byť práve Regionálne združenie Váh – 

Dunaj – Ipeľ v spolupráci s RRA Komárno, mestami Komárno a Štúrovo alebo nejaké 

združenie vytvorené týmito subjektami. Ideálnym zdrojom pre financovanie je program 

cezhraničnej spolupráce SK/HU. 

Vedenie tejto cyklodopravnej trasy je znázornené v prílohe na MAPE B. 

4.2.2 Strategická vízia cyklodopravnej trasy v koridore rieky Váh – 

Vážska cyklomagistrála 

Východisková cyklodopravná situácia trasy v koridore rieky Váh je popísaná v kap. 3.4.2. 

Samotné vedenie tejto cyklodopravnej trasy je všeobecne zachytené na obr. 15 a v prílohe 

na MAPE B. 

Analýza celej trasy z hľadiska súčasných dĺžok a povrchov je v tabuľke v prílohe 6B.  
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Už v súčasnosti je zrealizovaný cyklodopravný úsek Komárno – Kolárovo s kvalitným 

asfaltovým povrchom v dĺžke 21,6 km. 

Z hľadiska cyklodopravného sa bude riešiť zvyšný úsek – Kolárovo – Šaľa – hranica 

NSK/TTSK. Na tento zámer – spracovanie projektovej dokumentácie si podalo v roku 2015 

projekt Regionálne združenie Váh – Dunaj – Ipeľ na MDVRR SR, v čase spracovania 

tejto štúdie nebol známy výsledok. Predpokladáme, že projekt bude úspešný. 

Nad Kolárovom predpokladáme "cyklo gordický uzol" cyklotrojuholníka Váh – Dunaj - 

Nitra“. Jedná sa o premostenie cyklolávkou ponad Malý Dunaj nad Kolárovom v koridore 

rieky Váh a o premostenie cyklolávkou ponad  Váh medzi katastrami Dediny Mládeže a obce 

Komoča v súvislosti s prepojením koridorov rieky Váh a Nitra. Problematika je podrobne 

popísaná v kap. 4.2.7 a na obr. 11. 

Pri návrhoch jednotlivých úsekov je predpoklad spevnenia štrkovej hrádze v meste Kolárovo 

od cesty II/563 po sútok Malého Dunaja s Váhom v dĺžke 1700 m. V tomto mieste 

predpokladáme premostenie cyklolávkou (dĺžka cca. 200 m), alternatívou je objazd Malého 

Dunaja cez cestný most II/573 s návratom k sútoku riek. Dnes je tu štrková hrádza. 

Táto alternatíva má dĺžku 3300 m. Odtiaľto nasleduje náročný úsek v dĺžke 31,55 km 

po v súčasnosti trávnatej hrádzi až do Šale -Vŕškov. Problematickým úsekom na tomto úseku 

je železnica pred mestom Šaľa. Teleso hrádze vchádza do násypu železnice. V tomto mieste 

by bolo potrebné vybudovať podjazd popod železnicu a upraviť zjazdy z hrádze. Podobným 

problematickým úsekom je cestný most v Šali, kde by trasa musela zísť z hrádze na Nábrežnú 

ulicu a za mostom opäť vyjsť späť na hrádzu. . (V tomto úseku bude potrebné ešte zaradiť 

úpravu cca. 400 metrov poľno-lesnej komunikácie z Vážskej hrádze v k.ú. Dedina Mládeže 

k rieke Váh do miesta, kde by stála cyklolávka ponad Váh na hrádzu Váhu v k.ú. Komoča 

v smere na koridor rieky Nitra). V meste Šaľa nadväzuje 850 m dlhý úsek, dnes tvorený 

asfaltovou hrádzou vo veľmi zlom stave a 300 metrov dlhý úsek po miestnej komunikácii. 

Po hranicu kraja s TTSK je v súčasnosti 6,7 km dlhý úsek starého asfaltu v zlom stave 

s početnými zábranovými lávkami. Tento úsek si vyžaduje rekonštrukciu povrchu a náhradu 

modernejšími cyklobránkami, umožňujúcimi plynulý prejazd aj cyklotrojkolky pre invalidov 

(Obr. č. 9 a Obr. č. 910).  

 

Obr. č. 9 a obr. č. 10: Nevhodná cyklobránka pre invalidov 

Zdroj: vlastný zdroj 

Komplikovaným miestom v závere trasy je samotné vodné dielo Kráľová, ktoré je oplotené. 

Cez areál sa dá prejsť iba cez pracovné dni, kedy je otvorená brána. Preto je potrebné doriešiť 

buď prejazd VD alebo dobudovať obchádzku areálu, ktorá v súčasnosti vedie 
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iba po vyjazdených chodníkoch. Za vodným dielom už pokračuje opäť asfaltová hrádza okolo 

VN Kráľová smerom na Sereď do TTSK. 

Podrobnú analýzu úsekov s podrobnými rozpočtami by mal riešiť vyššie spomínaný projekt. 

Celkový návrh trasy je zobrazený na MAPE B, orientačný finančný odhad návrhov úprav 

úsekov Vážskej trasy je v tabuľke v prílohe 12. Orientačné ceny pre modelové 

infraštrukturálne úpravy povrchov cyklotrás sú zhruba uvedené v prílohe 9. 

4.2.3 Strategická vízia cyklodopravnej trasy v koridore rieky Nitra – 

Ponitrianska cyklomagistrála 

Východisková cyklopravná situácia trasy v koridore rieky Nitra je popísaná v kap. 3.4.2. 

Samotné vedenie tejto cyklodopravnej trasy je všeobecne zachytené na obr. 8. 

Analýza celej trasy z hľadiska súčasných dĺžok a povrchov je v tabuľke v prílohe 6C.  

Už v súčasnosti je zrealizovaný cyklodopravný úsek v meste Nové Zámky s asfaltovým 

povrchom v dĺžke 7,4 km a úseky cyklochodník spolu s asfaltovou hrádzou v meste Nitra 

(Nitra, Dolné Krškany – Nitra, Sihoť) v dĺžke 6,7 km a asfaltová hrádza Nitra, Pár ovce – 

Nitra, Mlynárce v dĺžke 1,4 km. 

Pre zámer zatiaľ nebola spracovaná žiadna projektová dokumentácia a ani podrobnejšia 

štúdia, táto stratégia predpokladá za jej investora NSK. 

Takisto sa tohto zámeru dotýka nad Kolárovom "cyklo gordický uzol" cyklotrojuholníka Váh 

– Dunaj - Nitra. Jedná sa v ňom o premostenie cyklolávkou ponad  Váh medzi Dedinou 

Mládeže a Komočou v súvislosti s prepojením koridorov rieky Váh a Nitra. Problematika aj 

s mapkou je na obr. 11 a podrobne popísaná v kap. 4.2.7. 

Cyklodopravné riešenie tejto trasy je popísané zo severu na juh od mesta Topoľčany cez Nitru 

smerom k sútoku rieky Nitra s Váhom. Trasa je rozdelená do úsekov, volených na základe 

popisov a problémov situovaných v danom úseku. 

Úsek Topoľčany – Nitrianska Streda 

Úsek od cesty č. II/499 vedie okrajom mesta Topoľčany po potok Chotina po asfaltovej 

hrádzi. Povrch je však už značne poškodený, potreboval by výmenu. Cez potok Chotina 

sa v súčasnosti prechádza iba cez brod, v tomto mieste by bolo potrebné vybudovať mostík, 

resp. lávku na hrádzi rieky Nitra. Asfaltový úsek meria 1,5 km. Z tohto miesta pokračuje 

hrádza po pravej strane rieky Nitra. Povrch hrádze je až po Nitriansku Stredu trávnatý. 

V Nitrianskej Strede trasa prechádza cez cestný most na ceste III/06458 na ľavú stranu rieky 

Nitra. Dĺžka tohto úseku je 4,3 km. 

Úsek Nitrianska Streda – Nitra, časť Mlynárce 

Celý úsek je vedený po trávnatej ľavobrežnej hrádzi rieky Nitra. V súčasnosti sa na ňom 

nachádzajú tri problematické miesta. Prvé miesto sa nachádza pri lokalite Podlužany v katastri 

obce Súlovce. Hrádza tu končí a prejsť sa dá iba cez súkromné pozemky a opäť sa napojiť 

na hrádzu (v súčasnosti osadené DZ Zákaz vjazdu všetkých vozidiel, vrátane bicyklov). 

Tento úsek meria 680 m. Druhé problematické miesto sa nachádza v katastri obce Preseľany, 

kde je časť hrádze s priľahlým pozemkom v úseku dlhom približne 1 km oplotená. 

V momentálnom stave sa po hrádzi nedá prejsť a nie je možné ani obísť plot. 

Oba tieto problémy je potrebné riešiť s dotknutými majiteľmi. Tretím problematickým 

miestom je prejazd frekventovanej cesty I/64 v katastri obce Čakajovce, kde teleso hrádze 
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vchádza do telesa cesty. V tomto mieste by bolo potrebné vybudovať podjazd cyklotrasy 

pod cestný most. Zvyšná časť hrádze až po Nitru, mestskú časť Mlynárce opäť vedie 

po trávnatej hrádzi. Celková dĺžka úseku je 30,4 km. 

Úsek cez mesto Nitra 

V Nitre časti Mlynárce je trasa vedená po štrkovej hrádzi, prechádza cez most a tu sa napojí 

na asfaltovú hrádzu – chodník pre peších i cyklistov. Pri ulici Jesenského opäť prechádza 

mostom ponad Nitru a napojí sa na mestský cyklochodník. Po ňom vedie až k internátu SPU 

Mladosť, kde prekrižuje cestu I/64 a pokračuje opäť po cyklochodníku paralelne 

s Wilsonovým nábrežím až do Nitry, časti Dolné Krškany. Dĺžka tohto úseku je 9,6 km. 

Úsek Nitra, Dolné Krškany – Čechynce 

V mestskej časti Nitry Dolné Krškany sa pri mlyne trasa opäť napojí na trávnatú hrádzu 

a po nej pokračuje pravou stranou rieky Nitra až k obci Čechynce. Pri obci Čechynce začína 

paralelne s hrádzou viesť asfaltová miestna komunikácia situovaná pod hrádzou. Súčasná 

cykloturistická trasa vedie po nej. V súčasnosti je využívaná poľnohospodárskou technikou. 

Tento úsek meria 4,3 km. Pre cyklodopravu je však uvažované využiť teleso trávnatej hrádze. 

Úsek Čechynce – Veľký Cetín 

V tomto úseku vedie trávnatá hrádza. Paralelne s ňou vedie pod hrádzou asfaltová miestna 

komunikácia. Tento úsek meria 7,6 km. Pre cyklodopravu je však uvažované využiť teleso 

trávnatej hrádze. 

Úsek Veľký Cetín – Nitriansky Hrádok 

Tento úsek je celý vedený po pravobrežnej trávnatej hrádzi rieky Nitra. Úsek meria 18,2 km. 

Problematickým miestom na tomto úseku je prejazd cesty č. III/06427 v katastri obce Černík. 

Teleso hrádze je súčasťou cesty. Cesta je málo frekventovaná, no i tak by tu bolo potrebné 

vybudovať cykloprechod. Druhým problematickým miestom môže byť podjazd cestného 

mosta na ceste II/580 a takisto železničného mosta v katastri mesta Šurany. Trasa tu z hrádze 

prechádza po poľnej ceste, ktorá sa však nachádza v záplavovom území rieky Nitra. 

Za mostami opäť pokračuje hrádza. 

Úsek Nitriansky Hrádok – Bánov 

Úsek je vedený stále po pravobrežnej hrádzi, povrch hrádze je však upravený šotolinou. 

Tento úsek meria 2,1 km. 

Úsek Bánov - Nové Zámky, Zúgov 

Pri obci Bánov sa povrch na hrádzi opäť mení na trávnatý a pokračuje až do lokality Zúgov 

pri Nových Zámkoch. Povrch hrádze je tu však v niektorých úsekoch mimoriadne hrboľatý 

a nerovný. Úsek meria 5,1 km. 

Úsek cez mesto Nové Zámky (Zúgov – Berek) 

V lokalite Zúgov začína asfaltový povrch hrádze, ktorý je mimoriadne populárny 

a navštevovaný ako cyklistami, tak i korčuliarmi a pešími. Hrádza pokračuje až k ceste I/75, 

kde končí v telese cesty. Tu sa nachádza nebezpečný a komplikovaný bod na trase, nakoľko 

je potrebné vyjsť na cestu a po chvíli z nej znova odbočiť doľava na hrádzu. Úsek po ceste 

síce meria iba 40 m, ale cesta je frekventovaná. Riešením by bolo zníženie rýchlosti 

a dobudovanie cykloprechodu. Za cestou I/75 pokračuje opäť hrádza s asfaltovým povrchom 
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okolo mestského parku a popod cestu I/64 prechádza upraveným podjazdom. Následne opäť 

vedie po hrádzi až do lokality Berek, kde prechádza po lávke na ľavú stranu rieky Nitra. 

Asfaltový povrch končí v lokalite Berek pri reštaurácii. Dĺžka tohto úseku je 7,4 km. 

Úsek Nové Zámky, Berek – Komoča, most na Zemné 

Z lokality Berek pokračuje trasa po ľavej strane rieky Nitra po poľnej ceste. Povrch na tomto 

úseku tvorí najmä rozbitý asfalt, ktorý je miestami veľmi poškodený. Tento povrch prichádza 

až k cestnému mostu cesty č. II/563. Trasa pokračuje popod most a hneď za ním vychádza 

na hrádzu. Popod most v súčasnosti vedie iba vyjazdená poľná cesta. Následne už pokračuje 

po hrádzi, ktorá má trávnatý povrch až k mostu v Komoči pri ceste č. III/5631, 

kde v súčasnosti končí značenie cykloturistickej trasy. Dĺžka rozbitého asfaltového úseku 

je 2,7 km, úsek po hrádzi má dĺžku 6,0 km. 

Úsek Komoča, most na Zemné – Komoča, lávka cez Váh 

Z lokality Komoča, most na Zemné je most ponad rieku Nitra na ceste III/5631. Trasa môže 

pokračovať bezbariérovo popod most (v súčasnosti vedie iba vyjazdená poľná cesta), 

alebo je tu možné urobiť cykloprechod. Odtiaľto vedie trasa po štrkovo-trávnatej hrádzi 

smerom na juh (míňa sútok riek Váh s riekou Nitra, Oázu Camp Komoča). Po 2 km prichádza 

do miesta, kde odbočí doprava a po 200 metroch prichádza k Váhu. Tu bol kedysi prievoz cez 

rieku. V tomto mieste sa predpokladá vybudovanie cyklolávky smerom do Dediny Mládeže 

a napojenie trasy na Vážsku cyklomagistrálu. 

Samotné vedenie tejto cyklodopravnej trasy je všeobecne zachytené na obr. 8 a v prílohe 

na MAPE B. Kľúčové prepojenie – premostenie cyklolávkou medzi dopravnou trasou 

v koridore rieky Váh a Nitra ponad rieku Váh je uvažované v lokalite medzi obcami Dedina 

Mládeže a Komoča, je na obr. 11 v kap. 4.2.7.. Orientačná kalkulácia na cyklodopravné 

úpravy je v prílohe 12, presnejšie údaje by malo priniesť spracovanie PD pre túto trasu 

v predloženom projekte Regionálneho združenia Váh – Dunaj – Ipeľ. 

4.2.4 Strategická vízia cyklodopravnej trasy v koridore rieky Hron – 

Pohronská cyklomagistrála 

Samotné vedenie tejto cyklodopravnej trasy je všeobecne zachytené na obr. 8 a v prílohe 

na MAPE B. Z hľadiska analýzy cyklodopravy sa volil úsek tejto trasy od mesta Tlmače po 

sútok rieky s Dunajom v Štúrove. Trasa bola rozdelená na úseky a tie sú stručne popísané 

so skutkovým stavom. 

Úsek Tlmače – Malé Kozmálovce 

Vedie tu asfaltová hrádza. Je potrebné doriešiť a dobudovať obchádzku vodného diela 

v Malých Kozmálovciach. V súčasnosti cyklisti prechádzajú okolo oplotenia. 

Úsek Malé Kozmálovce – Starý Tekov – Kalná nad Hronom – Vyšné nad Hronom 

V súčasnosti je navrhovaný viesť v kombinácii po trávnatých hrádzach a poľných cestách 

popri Hrone. Vybudovanie tohto úseku pre cyklodopravu by bolo technicky (i majetkovo) 

náročné. Celý úsek má dĺžku 19,1 km. Za Vyšným nad Hronom sa hrádza napája na asfaltovú 

cestnú komunikáciu. 
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Úsek Žemliare – Jur nad Hronom 

Je vedený takisto po trávnatých hrádzach a poľných cestách popri rieke Hron. Úsek meria 

4,3 km.  

Úsek Jur nad Hronom – Želiezovce 

Z Jura nad Hronom trasa pokračuje cez obec a následne po ceste III/051053 až k ceste I/75, 

ktorú križuje a pokračuje po poľnej ceste smerom k Hronu. Pri rieke sa povrch mení 

na nespevnený a pokračuje po ľavom brehu až k vodnému dielu pri obci Šarovce. V tomto 

mieste by bolo potrebné vytvoriť prechod cez rieku Hron. Ten je možný po moste vodného 

diela. Ten je však v súčasnosti uzamknutý a nedá sa prejsť. Následne by trasa pokračovala 

po pravej strane Hronu po trávnatej hrádzi až do obce Želiezovce. V Želiezovciach by trasa 

končila na ulici Sládkovičova. Celý tento úsek je veľmi náročný na realizáciu, niektoré úseky 

hrádze sú však zarastené a ťažko prejazdné. 

Úsek Želiezovce – Kamenica nad Hronom 

Tento úsek trasy by bolo potrebné podrobne zmapovať. V súčasnosti je nereálne vybudovanie 

cyklotrasy v tomto úseku. Chýba súvislá hrádza i existencia ciest popri rieke. 

Úsek Kamenica nad Hronom – Štúrovo 

Úsek by začínal pri ceste II/564 a pokračoval popod cestný most. Vyšiel by na trávnatú 

pravobrežnú hrádzu rieky Hron. Pokračuje až k železnici, kde vedie poľná panelová cesta. 

Následne ide popod železničný most a za ním opäť vychádza na hrádzu. Hrádza je však opäť 

trávnatá až ku križovatke v Štúrove s Dunajskou ulicou. Odtiaľto začína asfaltová hrádza, 

ktorá následne vedie až do Štúrova. 

V súčasnosti nie je možné realizovať súvislú cyklodopravnú trasu v koridore rieky Hron. 

Ako celok by si to žiadalo na štarte zadať spracovanie predprojektovej štúdie. Z hľadiska 

priority úsekov by pripadali najľahšie realizovateľné Tlmače – Malé Kozmálovce a Kamenica 

nad Hronom – Štúrovo. Na posledne menovanom má mesto Štúrovo v budúcnosti plánovaný 

zámer cyklotrasy v úseku protipovodňovej hrádze Dunaja z mesta až po sútok s Hronom. 

4.2.5 Strategická vízia cyklodopravnej trasy v koridore rieky Ipeľ – 

Ipeľská cyklomagistrála 

Samotné vedenie tejto cyklotrasy je všeobecne zachytené na obr. 8 a na MAPE B a MAPE C. 

V území nebola zatiaľ spracovaná žiadna štúdia cyklodopravnej trasy (ani cykloturistických 

trás, s výnimkou pohoria Burda). Preto je potrebné zadať spracovanie predprojektovej štúdie, 

vykonať podrobnú rekognoskáciu možného vedenia trasy. V súčasnosti je možné využiť 

mosty cez Ipeľ v Šahách, Vyškovciach nad Ipľom a Salke na napojenie našich budúcich 

cyklotrás na cyklotrasu vedenú po maďarskom území paralelne s riekou Ipeľ (a štátnou 

hranicou) po komunikáciách s nižšou intenzitou dopravy. Nakoľko sa nepodarilo vybudovať 

cestný most v lokalite Chľaba – Ipolydamásd, možno byt stálo za úvahu vybudovať tu aspoň 

cyklolávku. Investícia by sa dala zrealizovať v rámci cezhraničnej spolupráce. 

4.2.6 Strategická vízia cyklodopravnej trasy v koridore rieky Žitava – 

Požitavská cyklomagistrála 

Samotné vedenie tejto cyklodopravnej trasy je všeobecne zachytené na obr. 8 a na MAPE B. 
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Severný úsek tejto trasy vedie od Veľkej Lehoty po Zlaté Moravce po asfaltových cestných 

komunikáciách. Úsek Zlaté Moravce – Tesárske Mlyňany prechádza po poľnej nespevnenej 

ceste popri rieke Žitava. V Tesárskych Mlyňanoch vychádza opäť na cestnú komunikáciu. 

V obci momentálne končí cykloturistické značenie. Ďalej je trasa navrhovaná po cestnej 

komunikácii až k chatovej oblasti nad Vrábľami, kde odbočí na poľnú cestu. Táto cesta 

prichádza do lokality Vráble - Kyreš, kde trasa vychádza na hrádzu. 

Úsek Vráble, Kyreš – Vráble – Vajka nad Žitavou – Lúčnica nad Žitavou – Michal 

nad Žitavou – Kmeťovo – Maňa – Úľany nad Žitavou, Agáč je navrhovaný po hrádzach rieky 

Žitava. Hrádza má v celom tomto úseku trávnatý povrch, ktorý je miestami vyjazdený 

od vozidiel. 

Úsek Úľany nad Žitavou, Agáč – začiatok obce Úľany nad Žitavou vedie po poľnej ceste, 

následne po miestnych komunikáciách prechádza k rieke Nitra, kde končí. 

Ako už bolo popísané v východiskovom stave tejto trasy, jej hornú časť zaraďujeme do priorít 

cyklomagistrál pre cykloturistické využitie. Pre cyklodopravné využitie s vybudovaním 

cyklochodníka navrhujeme úsek Vráble, Kyreš – Vráble – Maňa – Úľany nad Žitavou, 

Agáč. Dĺžka tohto úseku je 17,5 km. Je potrebné spracovať PD, pri šírke hrádze 2,5 metra. 

Odhadované náklady je možné kalkulovať z prílohy 9. Možným investorom by mohol byť 

Mikroregión Termál. 

4.2.7 Strategická vízia prepojenia cyklodopravných trás v koridore riek 

Dunaj – Váh - Nitra 

V strategickej vízii kostrových cyklodopravných trás sa javia kľúčové trasy v koridoroch riek 

Dunaj, Váh a Nitra. Strategické prepojenie týchto trás, tzv. gordický cyklodopravný uzol 

sa nachádza medzi mestom Kolárovo a obcami Dedina Mládeže a Komoča. Do Kolárova 

už v súčasnosti prichádza cyklodopravná trasa po pravom brehu Váhu od mesta Komárno. 

Trasa je aj súčasťou Vážskej cyklomagistrály. Tá pokračuje na sever smerom na mesto Šaľa, 

v súčasnosti je tu značená cykloturistická trasa. Nad Dedinou Mládeže sa vlieva do Váhu 

rieka Nitra, kde ide v súčasnosti od Komoče na mesto Nitra vyznačená cykloturistická trasa 

Ponitrianskej cyklomagistrály. 

Zo strategického cyklodopravného a bezpečnostného hľadiska by sa v tomto uzle 

mali vybudovať 2 cyklolávky. Situácia je podrobne znázornená na obr. 11. Prvá lávka by 

mala preklenovať Malý Dunaj severne nad Kolárovom. Zmysel by mala v tom, že by sa 

zásadne skrátil cyklodopravný koridor Kolárovo – Šaľa a hlavne Kolárovo – Nové Zámky 

(zhruba o 2,5 km), čo by mohlo pomôcť cyklodopravným zámerom pre IROP. Druhým 

je výstavba cyklistickej lávky ponad rieku Váh medzi Dedinou Mládeže a Komočou, v mieste 

kde v minulosti premával prievozník. 

Obe riešenia by umožnili aj odklon od existujúcich cestných mostov cez Malý Dunaj na ceste 

II/573 a ponad Váh na ceste II/563, ktoré neumožňujú na ich telesách vytvorenie bezpečných 

cyklodopravných riešení. 
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Obr. č. 11: Návrh pre výstavbu cyklolávok v koridoroch riek Dunaj – Váh – Nitra 

Zdroj: vlastný zdroj 

V Kolárove sú variantným riešením aj trasy buď po hrádzi okolo Malého Dunaja 

od jeho sútoku s Váhom z južnej a severnej strany, v spomínanej dĺžke cca. 2,5 km 

a prechode cestného mosta ponad Malý Dunaj na ceste II/573. Variantom v južnej časti brehu 

Malého Dunaja je aj úprava cesty okolo Dreveného mlyna a mosta, no v tomto riešení by sa 

jednalo o kombinovanú komunikáciu pre automobily a bicykle, ktorá by znova vyúsťovala na 

most na ceste II/573. 

Celá situácia je graficky znázornená so širšími vzťahmi v prílohe na MAPE B a na Obr. č. 11. 

4.2.8 Strategická vízia cyklodopravného prepojenia miest Nitra a Vráble 

Samotné vedenie tejto cyklodopravnej trasy je všeobecne zachytené na obr. 8. a na MAPE B. 

Podrobnejšia mapka je v prílohe 13. 

Cyklodopravný projekt prepojenie mesta Nitra s mestom Vráble sa pripravuje NSK 

v spolupráci s Ing. Arch. Petrom Miziom – Neutra - architektonickým ateliérom už dlhšie. 

Projekt je plánovaný ako cyklodopravný s celkovou dĺžkou trasy 18 km. Jeho stav je v DUR – 
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dokumentácii pre územné rozhodnutie. Trasa je plánovaná v katastroch mestských častí Nitry 

(Chrenová, Janíkovce), ďalej obcí Golianovo, Malý Cetín, Veľký Cetín, Paňa a mesta Vráble 

(Dyčka). V súčasnosti je cyklodopravne riešený úsek z Mesta Nitra do Janíkoviec. 

V spracovanej DUR sa delia SO na: 

 SO 01 Komunikácie a spevnené plochy 

 SO 02 Prvky drobnej architektúry, informačný systém 

Pre možnú realizáciu bola trasa rozdelená na 3 etapy – prvá v dĺžke 1,5 km, druhá v dĺžke 4,6 

km a tretia v dĺžke 11,9 km. Výhľadovo projekt uvažuje aj so štvrtou etapou, ktorá prepojí 

tretiu etapu s Mikroregiónom Termál. 

V zdôvodnení stavby sa uvádzajú argumenty: 

1. dokumentácia rieši dopravné – cyklodopravné prepojenie dvoch mestských centier – 

priemyselných parkov Nitra a Vráble bezkolíznym spôsobom s využitím predovšetkým 

vhodných jestvujúcich komunikačných telies – spevnených účelových komunikácií 

v katastrálnych územiach dotknutých miest a obcí 

2. ide o strategické prepojenie Požitavskej a Ponitrianskej cyklotrasy urbanisticky 

aj ekologicky najatraktívnejšou líniou a s minimalizovaným kontaktom s cestami vyšších 

kategórií 

3. trasa je vedená tromi vinohradníckymi významnými lokalitami (Vrábelská, Golianovsko-

Čechynská a Vinodolsko-Cetínska), dotýka sa vodnej nádrže Golianovo; veľká časť trasy 

ponúka diaľkové panoramatické výhľady na okolitú krajinu a atraktívne krajinné celky 

4. DUR je spracovávaná v kontexte a v úzkej väzbe na strategické dokumenty NSK vrátane 

RIUS, je súčasťou systému cyklotrás na území NSK, je plánovaná integrácia 

tejto cyklotrasy s jestvujúcimi a projektovanými cyklistickými chodníkmi miest Nitra 

a Vráble a cykloturistickými trasami v gescii SCK 

5. hlavný prínos trasy spočíva vo zvýšení bezpečnosti na prepravnej trase Nitra – Vráble 

a vzniku náučnej a poznávacej rekreačnej línie 

ETAPA I sa nachádza v lokalite k.ú. Nitra - Veľké Janíkovce, Nitra - Chrenová, bude mať 

2 úseky a dĺžku 1,5 km v navrhovanej šírke 3 metre. Bude sa jednať o cyklodopravnú stavbu 

s vylúčenou automobilovou dopravou. 

Popis a charakteristika trasy prvej etapy: trasa začína pri soche svätého pred mestskou časťou 

Nitra - Janíkovce v smere do centra – cesta III/05137 – 0km, pokračuje poza Slamkovú ulicu 

severovýchodným smerom v dotyku s projektovanou obytnou zónou a ďalej pozdĺž 

čerešňovej aleje smerom k lokalite studnička. Tu sa uvažuje o vybudovaní oddychového 

miesta. Tu končí prvá etapa. Celý tento úsek je situovaný mimo zastavaného územia a je 

tvorený spevnenou účelovou komunikáciou. 

ETAPA II sa nachádza v lokalite k.ú. Nitra - Veľké Janíkovce, bude mať 3 úseky a dĺžku 

4,6 km v navrhovanej šírke 3 metre. Bude sa jednať o cyklodopravnú stavbu s vylúčenou 

automobilovou dopravou.  

Popis a charakteristika trasy druhej etapy: trasa začína na rázcestí nad studničkou v k.ú. Nitra 

- Veľké Janíkovce, pokračuje po hrebeni na rázcestie – Golianovská ulica nad cintorínom 

k miestu bývalých zákopov II. sv. vojny, ďalej ide okolo starého dubu po hrebeni až k hranici 
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k.ú. Veľké Janíkovce, kde končí. Celý tento úsek je mimo zastavaného územia a je tvorený 

novonavrhovanou spevnenou plochou s požadovanou skladbou a priečnym profilom 

jednostranne spádovaným, ukončeným asfaltovým krytom. 

ETAPA III sa nachádza v lokalitách obcí a mesta - k.ú. Golianovo, Malý Cetín, Veľký Cetín, 

Paňa, Vráble - Dyčka, bude mať 5 úsekov s celkovou dĺžku 11,9 km v navrhovanej šírke 

3 metre. Bude sa jednať o cyklodopravnú stavbu v časti s vylúčenou automobilovou 

dopravou. 

Popis a charakteristika trasy tretej etapy: trasa začína od spoločného priesečníka katastrálnych 

hraníc k.ú. Veľké Janíkovce, Golianovo, Veľký Lapáš, Čechynce. Pokračuje okolo 

prírodného amfiteátra Golianovo popri soche sv. Urbana (v tomto mieste sa uvažuje 

vybudovanie oddychového miesta s prístreškom a centrálnym informačným uzlom. V tomto 

bode nastane jediné križovanie s cestou III/05139, trasa ďalej pokračuje po hrebeni až 

k rázcestiu – odbočke na Malý Cetín. Odtiaľto až do konca vedie trasa po spevnených 

účelových komunikáciách s asfaltovým povrchom (tento úsek si vyžaduje lokálne vysprávky 

horného asfaltového krytu) a úsekom cesty III. triedy. Trasa ďalej pokračuje k informačnému 

bodu nad rybníkom (RVN Golianovo) – sem trasa vedie po spoločnej hranici k.ú. Golianovo, 

Čechynce, Malý Cetín. Následne trasa prudko klesá k RVN Golianovo (najstrmšie klesanie 

na trase), tu sa uvažuje zriadiť tretie odpočinkové miesto. Trasa pokračuje ďalej do obce Paňa 

až ku kríženiu potoka s cestou III/05141, v tomto bode sa navrhuje zriadiť informačný bod 

s prístreškom. Cesta pokračuje po uvedenej ceste III. triedy okolo vodojemu Vráble 

do miestnej časti Vráble - Dyčka, kde sa výhľadovo napojí na Požitavskú cyklotrasu. 

Konštrukcia navrhovanej spevnenej plochy v šírke 3m sa navrhuje s 2% sklonom v priečnom 

smere; táto úprava bude budovaná v dĺžke 1650 m, ostatná časť etapy bude vedená 

po jestvujúcich spevnených účelových komunikáciách a ceste III. triedy; celková dĺžka úseku 

je 11,9km. 

Projekt je zaradený pre realizáciu v gescii NSK a dotknutých miest a obcí v rámci IROP. 

4.3 Strategická vízia cykloturistických trás v NSK 

V roku 2012 sa nachádzal NSK s dĺžkou siete cykloturistických trás 360 km na chvoste 

v rámci SR. V rámci projektu „Obnova, modernizácia a značenie nových cykloturistických 

trás v NSK v rokoch 2013 – 2015“, hradeného z rozpočtu NSK sa dosiahla dĺžka tejto siete na 

úroveň 1046 km. V rámci tohto projektu prebehli i rekognoskácie ďalších cykloturistických 

trás, k viacerým z nich sa spracovali zjednodušené dokumentácia a absolvovalo povoľovacie 

konanie. 

V rokoch 2013 a 2015 prebehli na bývalom krajskom úrade ŽP v Nitre a dnes Okresnom 

úrade v Nitre, Odbore starostlivosti o životné prostredie dve povoľovacie konania, výsledkom 

ktorých bolo povolenie 39 cykloturistických trás v dotknutom území Správy CHKO Ponitrie 

(zoznam povolených trás je v prílohe 14). 

Výsledná sieť k termínu spracovania tejto štúdie je v prílohe ako MAPA C. 

Sú na nej znázornené vyznačené cykloturistické trasy, vyznačené cykloturistické trasy 

plánované na obnovu v rokoch 2016 – 2018, plánované nové cykloturistické trasy 

na vyznačenie v rokoch 2016 – 2020, ako ja návrhy ďalších trás na rekognoskáciu, 

spracovanie zjednodušenej dokumentácie a povoľovacie konanie s následným vyznačením 

na roky 2016 – 2020. V každom roku sú plánované pre každý krok aj zatiaľ presne neurčené 

cykloturistické trasy, ktoré sa zadefinujú v príslušnom roku podľa aktuálnej potreby. 
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V sieti cykloturistických trás sú najdôležitejšie tzv. chrbtové cyklotrasy – podľa normy 

cykloturistické magistrály. Tie sa v podstate delia na cyklomagistrály určené pre horské 

bicykle a cyklomagistrály určené pre horské bicykle (MTB). Značia sa výlučne červenou 

farbou. 

Strategickou v NSK je medzinárodná diaľková trasa EuroVelo 6, na Slovensku stotožnená 

s národnou cyklomagistrálou Dunajská cyklistická cesta. Má evidenčné číslo EV-6 

a ako národná cyklomagistrála číslo 001. 

Prepojenie a koridory chrbtovej siete cyklomagistrál na území NSK na susedné štáty 

a susedné samosprávne kraje sú na Obr. č. 12. 

 

Obr. č. 12: Sieť diaľkových cyklomagistrál v NSK a ich prepojenie na susedné štáty a kraje 

Zdroj: vlastný zdroj 



STRATÉGIA ROZVOJA CYKLOTRÁS A CYKLODOPRAVY V NSK NA ROKY 2016 - 2020 

Slovenský cykloklub, október 2015 80 

4.3.1 Strategická vízia cykloturistických trás určených pre cestné bicykle 

v NSK 

Cykloturistické trasy určené pre cestné bicykle sú tie, ktoré sú v plnej dĺžke zjazdné 

na cestnom bicykli. Väčšina z nich je vedená  po asfaltových cestách a komunikáciách. 

V rámci NSK je to hlavne sieť ciest III. triedy, v menšom aj ciest II. triedy s menšou 

intenzitou automobilovej dopravy a dostatočným šírkovým usporiadaním. Hlavným 

dopravným koridorom pre tieto trasy sú však bezpečné cyklotrasy vedené mimo zóny dopravy 

a to hlavne hrádze riek. Skoro pre všetky tieto trasy sa strategicky určila priorita 

cyklodopravných trás medzi sídlami. V zmysle TP 07/2014 však paralelne po týchto 

cyklodopravných trasách môžu viesť aj kľúčové cykloturistické magistrály. Z hľadiska 

strategického postupu sa obyčajne v hierarchii postupu najprv na takýchto cyklotrasách 

vyznačia cykloturistické trasy a postupne sa infraštrukturálne upravujú úseky týchto trás 

(vzorový príklad trasa EuroVelo 6). 

Preto tieto trasy sú popísané podrobne v kap. 4.2 (4.2.1 – 4.2.7). V tejto časti sa iba stručne 

spomenie využitie týchto trás pre cykloturistiku. 

Strategickou v NSK je medzinárodná diaľková trasa EuroVelo 6, na Slovensku stotožnená 

s národnou cyklomagistrálou Dunajská cyklistická cesta. Má evidenčné číslo EV-6 

a ako národná cyklomagistrála číslo 001. Vedie kompletne od hraníc s Rakúskom cez BSK, 

TTSK a NSK. V plnej dĺžke je využiteľná ako cykloturistická trasa. Jej vedenie je 

schematicky znázornené na obr. 14. 

 
Obr. č. 13: Trasa EuroVelo 6 

Zdroj: vlastný zdroj a eurovelo.org 
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Obr. č. 14: Trasa EuroVelo 6 (Dunajská cyklistická cesta) a jej prepojenie na susedné štáty a kraje 

Zdroj: vlastný zdroj 

Druhou cyklodopravnou trasou je koridor popri rieke Váh. Trasa má názov Vážska 

cyklomagistrála, evidenčné číslo 002, je plánovaná od mesta Komárno až pod hrad Strečno. 

Vedie krajmi NSK, TTSK, TSK a ŽSK. V plnej dĺžke je využiteľná aj ako cykloturistická 

trasa, chýba na nej vyznačiť už len krátke úseky v rámci TTSK. 
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Obr. č. 15: Vážska cyklomagistrála 

Zdroj: vlastný zdroj 

Treťou je plánovaná Pohronská cyklomagistrála. Má evidenčné číslo 010. Je plánovaná od 

sútoku rieky Hron smerom k jeho prameňu. Vedie cez NSK a BBSK. V rámci NSK 

je vyznačený úsek v dĺžke 22,7 km medzi obcami Starý Tekov – Jur nad Hronom. Plánuje sa 

doznačiť úsek zo Starého Tekova do mesta Tlmače. Bola vykonaná rekognoskácia úsekov 

až po Štúrovo, no kvôli komplexnejšiemu návrhu je potrebné vykonať podrobnejšiu 

rekognoskáciu oboch brehov rieky. Trasa má predpoklad jej využívania v plnej dĺžke 

pre cykloturistiku. 

 
Obr. č. 16: Pohronská cyklomagistrála 

Zdroj: vlastný zdroj 

Štvrtou je plánovaná Ponitrianska cyklomagistrála. Má evidenčné číslo 019. V roku 2015 

bola vyznačená ako cykloturistická od Komoče (most) cez mesto Nitra do obce Výčapy - 

Opatovce. Trasa môže po hrádzi rieky pokračovať po vyriešení drobných majetkových 

problémov až do mesta Topoľčany. Celá trasa má ambíciu slúžiť v budúcnosti v plnej dĺžke  

od sútoku rieky Nitra s Váhom pri Komoči až po Topoľčany ako cyklodopravná, pričom 

v celej dĺžke je využiteľná aj ako cykloturistická. Podstatná časť tejto cyklotrasy môže slúžiť 

aj pre centrálnu vetvu Pútnickej Cyrilo-metodskej cesty vo variante cyklo. 
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Obr. č. 17: Ponitrianska cyklomagistrála 

Zdroj: vlastný zdroj 

Piatou je plánovaná Požitavská cyklomagistrála s evidenčným číslom 045. V súčasnosti je 

z nej vyznačený úsek s dĺžkou 27,5 km v jej severnej časti. Trasa však bola zrekognoskovaná 

až po sútok rieky Žitava s riekou Nitra v Úľanoch nad Žitavou. Kým z hľadiska 

cyklodopravného prichádza na tejto cyklotrase do úvahy úsek od sútoku s riekou Nitra 

cez Zlaté Moravce do Topoľčianok, pre cykloturistiku je využiteľná v plnej dĺžke, teda 

vrátane úseku Topoľčianky až po prameň rieky Žitavy. 

 

Obr. č. 18: Požitavská cyklomagistrála 

Zdroj: vlastný zdroj 

V súčasnosti poslednou cykloturistickou magistrálou na území NSK je 28,5 km úsek 

Cyklomagistrály Dr. Téryho s evidenčným číslom 052. Trasa leží na východe kraja, patrí do 

systému cykloturistických trás v okolí Kúpeľov Dudince. Má výlučne cykloturistický 

charakter. 

Súčasný a navrhovaný systém cykloturistických trás je znázornený v prílohe na MAPE C. 

Prepojenie a koridory chrbtovej siete cykloturistických magistrál pre cestné bicykle v území 

NSK na susedné štáty a susedné samosprávne kraje sú na Obr. č. 19. 
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Obr. č. 19: Chrbtová sieť cyklomagistrál určených pre cestné bicykle a ich prepojenie na susedné štáty a kraje 

Zdroj: vlastný zdroj 

4.3.2 Strategická vízia cykloturistických trás určených pre horské 

bicykle v NSK 

Trasa určená pre horské bicykle je taká trasa, po ktorej nie je možné jazdiť cestným bicyklom. 

Obyčajne je situovaná do horského prostredia na systém lesných ciest a chodníkov, 

ale aj na rôzne poľné a nespevnené cesty. Navrhnutá stratégia však prioritne rieši v pohľade 

MTB cykloturistických trás rozsiahlejšie územia, so súborom takýchto trás, nerieši každú 

trasu samostatne. To znamená, že individuálne môžu trasy MTB vznikať aj mimo zón, 

stanovených touto stratégiou. 
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Základné oblasti v NSK vhodné na horskú cyklistiku sú znázornené na Obr. č. 20, kostrové 

horské MTB cyklomagistrály na Obr. č. 21. 

 

Obr. č. 20: Základné oblasti v NSK vhodné pre horskú cyklistiku 

Zdroj: vlastný zdroj 
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Obr. č. 21: Kostrové trasy pre MTB cykloturistiku v NSK 

Zdroj: vlastný zdroj 

Najväčším potenciálom disponujú pohoria v severe NSK, na dvoch – Považský Inovec 

a Tríbeč sú už dnes rozsiahle súbory cykloturistických trás pod spoločnou hlavičkou MTB 

Bikeparkov (kap. 4.3.3). 

Ďalšími potenciálnymi oblasťami pre rozvoj horskej cyklistiky sú: 

Pohronský Inovec – oblasť s veľkými možnosťami pre rozvoj horskej cyklistiky. 

Už v minulosti tu Mesto Zlaté Moravce vyznačilo niekoľko cykloturistických trás. 

No po rokoch 2012 – 2013 vznikli v tomto pohorí majetkové spory, riešené súdmi a tak boli 

trasy zrušené. Nakoľko spory stále prebiehajú, ani v 3-ročnom projekte NSK v rokoch 2013 – 



STRATÉGIA ROZVOJA CYKLOTRÁS A CYKLODOPRAVY V NSK NA ROKY 2016 - 2020 

Slovenský cykloklub, október 2015 87 

2015 nebolo toto územie rekognoskované a neboli tu zatiaľ navrhnuté nové cykloturistické 

trasy. To je možné urobiť až po doriešení majetkovej podstaty. 

Vízia: v oblasti vytvoriť pomerne hustú sieť cyklotrás, prepojiť sever a juh pohoria, spojiť 

Požitavskú cyklomagistrálu (Prameň rieky Žitavy) s najvyšším vrcholom pohoria. Takisto 

je potrebné spojiť túto oblasť s dolinou rieky Hron (Pohronská cyklomagistrála) smerom na 

sídla Nová Baňa a Hronský Beňadik. Hlavným magnetom by bol najmä najvyšší vrchol 

Veľký Inovec s nadmorskou výškou 900,6 metra nad morom a s turistickou chatou. 

Potrebné kroky: po doriešení súdnych sporov je potrebné jednanie s legitímnymi vlastníkmi 

lesov, následná rekognoskácia, spravovanie zjednodušenej dokumentácie, povoľovacie 

konanie  s výsledným vyznačením nových cykloturistických trás. 

Podrobnejšie je lokalita ako potenciálna destinácia cestovného ruchu popísaná v kapitole 

4.4.4. 

Štiavnické vrchy - oblasť má štatút CHKO a nachádza sa v severovýchodnej časti NSK, kde 

susedí s BBSK. V súčasnosti sa tu nachádza na území NSK iba Cyklomagistrála Dr. Téryho. 

Nakoľko má oblasť potenciál napojiť sa na sieť cyklotrás smerom na Banskú Štiavnicu, 

napojiť sa aj na projekt „Bajkom k tajchom“ a využiť sieť lesných ciest v tomto pohorí 

vytvoril sa základný návrh cyklotrás. Bohužiaľ v poslednom období sa vyskytol v tomto 

území, hoci je CHKO, problém ohradzovania pozemkov v pomerne veľkom rozsahu. 

Vízia: prepojiť oblasť medzi NSK a BBSK, napojiť sa na projekt "Bajkom k tajchom" 

a napojiť sa na Banskú Štiavnicu. 

Potrebné kroky: po doriešení problémov ohradzovania pozemkov s vlastníkmi lesov, 

bude nasledovať podrobná rekognoskácia, spravovanie zjednodušenej dokumentácie, 

povoľovacie konanie  s výsledným vyznačením nových cykloturistických trás. 

Celá situácia je zachytená v prílohe na MAPE C. 

Burda (Kováčovské kopce) – malé pohorie na sútoku rieky Dunaj s riekami Hron a Ipeľ, 

v pohorí je NPR Burdov s V. stupňom ochrany. Najkrajšou časťou by bolo vyznačenie trasy 

na vyhliadkové miesto Skaly. 

Vízia: vytvoriť cyklotrasu okolo pohoria Burda, z nej odbočku na vyhliadku Skaly a prepojiť 

oblasť s cyklotrasami v Maďarsku. 

Potrebné kroky: podrobný zámer je popísaný v kapitole 4.4.5, je potrebné získať súhlas 

orgánu ochrany prírody, trasy povoliť a vyznačiť. Problémom je absencia mosta medzi 

obcami Chľaba – Ipolydamásd, stačila by tu postaviť cyklolávka. Takisto by bolo dobré 

oblasť prepojiť cyklotrasou s mestom Štúrovo. 

Celá situácia je zachytená v prílohe na MAPE C. 

4.3.3 Strategická vízia cykloturistických trás určených pre horské 

bicykle v NSK – MTB Bikeparky 

V rámci kraja sa rozvíjajú najväčšie projekty horskej cyklistiky v pohoriach Považský Inovec 

a Tríbeč. Presahujú rámec NSK a prechádzajú aj do okolitých samosprávnych krajov. Prvý 

sa buduje 5 rokov, druhý 3 roky. V prvom je už v súčasnosti vyznačených viac ako 500 km, 

v druhom viac ako 300 km cykloturistických trás. Oba MTB Bikeparky majú svoje logo, 

v oboch sú vyznačené hlavné – chrbtové cyklotrasy – MTB cyklomagistrály. Tie majú takisto 

svoje logá. Tie graficky vyjadrujú najkrajšie lokality, ktorými trasy prechádzajú. 
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V MTB Bikeparku Považský Inovec sa jedná o 3 hlavné – kostrové cyklotrasy. 

 

Obr. č. 22: Bikepark Považský Inovec 

Zdroj: vlastný zdroj 

Najstaršou je „Naprieč Považským Inovcom“ s evidenčným číslom 020. Pôvodne 

sa táto cyklotrasa nazývala „Štiavnická cyklomagistrála“ a mala ambíciu spojiť českú hranicu 

cez Považský Inovec a Topoľčany až do Banskej Štiavnice. Keďže sa za skoro 15 rokov 

neudiali aktivity z Banskej Štiavnice smerom do tohto koridoru, trasa sa pred 5 rokmi 

premenovala a preznačila. Naprieč pohorím teda vedie z Topoľčian cez rekreačné stredisko 

Zelená Voda v Novom Meste nad Váhom na hranicu SR/ČR do obce Březová. Spája tak 

MTB Bikepark Považský Inovec s trasami v Česku. Je vyznačená v plnej dĺžke. 

 

Obr. č. 23: Naprieč Považským Inovcom 

Zdroj: vlastný zdroj 

Druhou je „Hrebeňovka Považského Inovca“ s evidenčným číslom 043. V súčasnosti vedie 

zo sedla Havran až do Mníchovej Lehoty v TSK. Ambíciou je doznačiť túto trasu na juhu až  

do Hlohovca a na severe až do Trenčína. 
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Obr. č. 24: Hrebeňom Považského Inovca 

Zdroj: vlastný zdroj 

Treťou je trasa „Okolo Považského Inovca“ s evidenčným číslom 044. Má dĺžku 120 km 

a na jeseň 2015 bol doznačený jej posledne chýbajúci úsek medzi obcami Mníchova Lehota 

a Dubodiel v TSK. 

 

Obr. č. 25: Okolo Považského Inovca 

Zdroj: vlastný zdroj 

 

Obr. č. 26: Bikepark Tríbeč 

Zdroj: vlastný zdroj 
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V MTB Bikeparku Tríbeč je kostrovou trasou „Hrebeňovka Tríbeča“ s evidenčným 

číslom 049. Začína v meste Nitra a v súčasnosti končí v sedle Penhýbel v TSK. Má dĺžku 

74,1 km. 

 

Obr. č. 27: Hrebeňovka Tríbeča 

Zdroj: vlastný zdroj 

Podrobné zámery rozvoja oboch MTB Bikeparkov sú popísané v kapitolách 4.4.2 a 4.4.3, 

kde sú oblasti predstavené ako cyklodestinácie. 

Celková situácia v oboch Bikeparkoch je zachytená v prílohe na MAPE C, MTB Bikeparky 

a oblasti horskej cyklistiky sú na obr. 20. Kostrové cyklotrasy v MTB Bikeparkoch sú 

na obr. 21. 

4.3.4 Strategická vízia cykloturistických trás v NSK – náučné 

a tematické cykloturistické trasy 

Novelizovaná norma STN 01 8028 „Cykloturistické značenie“ umožňuje od apríla 2015 

značiť v teréne náučné a tematické cykloturistické trasy. Tie majú prvky cykloturistickej 

orientácie podložené žltou farbou, žltou farbou sú podložené aj maľované značky, 

tzv. „céčka“. Pri týchto trasách sa nepoužíva v hierarchii farieb červená, ale iba modrá, zelená 

a žltá. Pri žltej sa ako farba piktogramov cyklistu a farebného hrotu, ako aj maľovaného 

céčka, vzhľadom na žltý podklad, používa čierna farba. 

V Nitrianskom samosprávnom kraji boli ako prvé náučné cykloturistické trasy vyznačené 

v Topoľčianskom zámockom parku dve krátke trasy. Prvá – Okruh Topoľčianskym parkom 

má zelenú farbu, evidenčné číslo N5101 a dĺžku 2,1 km. Druhá je krátka spojka na tento 

okruh, má žltú farbu, evidenčné číslo N8101 a dĺžku 200 metrov. Znázornené sú na Obr. č. 

28. V legislatívnom návrhu je aj tretia náučná trasa – odbočka na vyhliadku Skaly v pohorí 

Burda. 
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Obr. č. 28: Náučné cykloturistické trasy v Topoľčianskom zámockom parku 

Zdroj: vlastný zdroj 

Asi najväčším projektom možnej náučnej cykloturistickej trasy na Slovensku je projekt 

cyklovariantu pútnickej Cyrilo-metodskej cesty. Zámer je podrobnejšie je popísaný 

v kap. 4.3.5. 

Ďalšou možnou alternatívou na náučné alebo tematické cykloturistické trasy v NSK je téma 

„hrady, zámky a kaštiele“ (kap. 4.3.6) a „turistické rozhľadne“ (kap. 4.3.7). V rámci 

Slovenska je vytvorený súbor tematických cyklotrás „Horské chaty na bicykli“. V rámci NSK 

by pripadala do tohto súboru možná trasa na Chatu na Inovci. 
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4.3.5 Strategická vízia cykloturistických trás v NSK – Cyrilo-metodská 

cesta 

Projekt Cyrilo-metodskej pútnickej cesty vznikol na podnet Zlínskeho kraja a Centrály 

cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.. Za týmto účelom bolo založené aj združenie 

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. so sídlom v Zlíne. Riadnym členom 

tohto združenia je aj NSK. 

Snahou tohto združenia je vytvoriť a vyznačiť túto tematickú cestu ako pútavý produkt 

cestovného ruchu. Trasu delí na centrálne (páteřní) trasy a vedľajšie, paralelné trasy. 

V projekte cezhraničnej spolupráce by bolo potrebné v teréne zrekognoskovať možné vedenie 

centrálnych (páteřních) trás, zmonitorovať kultúrne a prírodné zaujímavosti a služby 

vo vzdialenosti do 5 km od týchto trás. V priebehu 2 rokov by tieto trasy chcelo aj vyznačiť, 

vydať k nemu mapu a turistického sprievodcu. 

Za týmto účelom sa v poslednom roku vytvorilo partnerstvo Zlínskeho, Juhomoravského 

a Moravsko-sliezskeho kraja na území ČR a NSK, ŽSK, TSK, TTSK na území SR. 

Dodatočne bol do spolupráce prizvaný aj BSK. 

Hlavným cieľom projektu je cez miesta spojené so sv. Cyrilom a Metodom vytvoriť pútnickú 

cestu, pričom by sa využili aj ďalšie atrakcie a služby ležiace na a pri tejto trase. 

Predbežne sa po prvých návrhoch všetkých zúčastnených trasy rozdelili na tzv. páteřní (česká 

terminológia), resp. centrálne (slovenská terminológia). K nim sú potom priradené 

tzv. vedľajšie trasy. 

Česká strana mala pôvodný zámer vytvoriť túto trasu ako pešiu, s občasnými úsekmi cyklo. 

Slovensko má však úplne iný geomorfologický reliéf a inú legislatívu ako Česká republika. 

Po porade dotknutých slovenských samosprávnych krajov sa dohodlo, že na Slovensku by sa 

značili centrálne trasy prioritne vo variante cyklo, s tým, že tam kde existujú pešie trasy by 

boli kombinované úseky pešie – cyklo. Takisto sa dohodlo, že by sa využila novelizovaná 

STN 01 8028 „Cykloturistické značenie“ s tým, že trasa by mohla byť značená v plnej dĺžke 

ako súvislá modrá náučná cykloturistická trasa. Využívala by emblémovú cyklotabuľku 

Cyrilo-metodskej cesty, tabuľky miestneho názvu náučnej cykloturistickej trasy, veľké a malé 

cyklosmerovky modrej náučnej cykloturistickej trasy, obrázkové cyklosmerovky a prípadne 

donorské tabuľky. Vzorová zostava prvkov cykloznačenia takejto trasy je na Obr. č. 29. 
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Obr. č. 29: Vzorová zostava značenia náučnej Cyrilo-metodskej cyklotrasy 

Zdroj: vlastný zdroj 
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Takisto by sa v teréne osadili na vybraných miestach aj tzv. imidžové miesta – 

cyklosmerovníky so súborom obrázkových smeroviek. Jeho možný vzhľad je na Obr. č. 30. 

Vedľajšie vetvy Cyrilo-metodskej cesty by sa značili ako náučné cykloturistické trasy zelenej 

a žltej farby. 

 

Obr. č. 30: Vzorová modelová zostava imidžového miesta náučnej Cyrilo-

metodskej cyklotrasy 

Zdroj: vlastný zdroj 
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Pre centrálne vetvy Cyrilo-metodskej cesty na Slovensku sa zvolili dve vetvy. 

Prvá vedie zo ŽSK z Terchovej cez Bytču, za ktorou vstupuje do TSK. Odtiaľto pokračuje cez 

Púchov, Považskú Bystricu a Nemšovú do Skalky nad Váhom (prepojenie cez Žítkovú 

do Českej republiky), ďalej do Trenčína, Beckova, Považian, Podolia, Pobedima a Modrovky, 

kde vstupuje do TTSK. Ďalej vedie cez Ducové – Kostolec do Piešťan, odkiaľ stúpa na sedlo 

Havran. Tu prichádza na hranicu NSK a TTSK, kúsok pokračuje po spoločnej hranici 

hrebeňom pohoria Považský Inovec a vstupuje do NSK. Vedie okolo kostolíka Jurko a popod 

vrchol Marhátu s rozhľadňou a potom klesá okolo hradiska Valy do Bojnej. Odtiaľto 

pokračuje smerom na Ludanice a Kovarce a po hrádzi rieky Nitra do mesta Nitra. 

Druhá centrálna vetva vstupuje na územie SR v TTSK v katastri mesta Skalica, pokračuje 

do Holíča a Kopčian. Odtiaľ ide ďalej do Šaštína-Strážov a tu sa vetví – jedna vetva ide 

smerom na Devín a Bratislavu do BSK, druhá pokračuje cez Trnavu a Sereď, kde potom 

vstupuje do NSK. Cez Cabaj-Čápor vedie ďalej do mesta Nitra. 

V koridoroch navrhovaných centrálnych vetiev pútnickej Cyrilo-metodskej vetvy už dnes 

existuje skoro v celej dĺžke sieť vyznačených cykloturistických trás. Podrobný rozpis oboch 

vetiev a existujúcich cykloturistických trás vedených na Slovensku je v prílohe 15A a 15 B. 

Zo strategického hľadiska je potrebné vykonať na centrálnych trasách v NSK ešte 

rekognoskáciu, spracovanie zjednodušených dokumentácií a povoľovacie konanie pre budúce 

vyznačenie v úsekoch Nitrianska Blatnica – Výčapy - Opatovce a Cabaj - Čápor – Pata. 

Pokračovanie centrálnej trasy smerom na juh a do Maďarska z mesta Nitra môže byť vedené 

smerom do Komárna po Ponitrianskej a Vážskej cyklomagistrále, s možným pokračovaním 

po trase EuroVelo 6 do Štúrova (záleží od maďarského partnera, kde zvolí hraničné 

prepojenie). Na území NSK je možnosť  uvažovať s vedením tejto trasy medzi Novými 

Zámkami a Komárnom popri starom koryte rieky Nitra. 

Pôvodným návrhom NSK bolo, aby centrálna trasa na území NSK smerujúca do TTSK/TSK 

viedla cez lokality Nitra, Ludanice, Krtovce, Nitrianska Blatnica, Bojná obec, Bojná Hradisko 

Valy, smer Ducové –Kostolec. Pokračovanie tejto trasy smerom na Maďarsko by malo viesť 

cez lokality Šurany, Komárno, Mužla – Čenkov a Štúrovo. Centrálna trasa na území NSK 

smerujúca do TTSK a mesta Trnava by mala viesť cez lokality Nitra, Močenok, Pata smerom 

na Sereď. Vedľajšia trasa smerom na dolinu rieky Hron by mala viesť cez lokality Nitra, 

Kolíňany, Kostoľany pod Tríbečom, Hronský Beňadik, Tlmače – Lipník, Malé Kozmálovce, 

Starý Tekov, Jur nad Hronom, Želiezovce, Hronovce a Štúrovo. Na tejto vedľajšej trase už 

dnes existujú cykloturistické trasy medzi Nitrou a Kostoľanmi pod Tríbečom a v koridore 

rieky Hron medzi Starým Tekovom a Jurom nad Hronom. Zvyšný koridor je plánovaný. 

Požadované lokality pre zaradenie do pútnickej Cyrilo-metodskej cesty sú na Obr. č. 31. 

Kompletný návrh vedenia pútnickej Cyrilo-metodskej cesty vo všetkých dotknutých krajoch 

v ČR a SR je na Obr. č. 32.  Návrh vedenia cyklovariant Cyrilo-metodskej cesty na území 

NSK je na Obr. č. 33. 
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Obr. č. 31: Požadované lokality v NSK pre zaradenie do pútnickej Cyrilo-metodskej cesty 

Zdroj: vlastný zdroj 
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Obr. č. 32: Kompletný návrh vedenia pútnickej Cyrilo-metodskej cesty v ČR a SR 

Zdroj: vlastný zdroj 
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Obr. č. 33: Návrh vedenia cyklovariant Cyrilo-metodskej cesty na území NSK 

Zdroj: vlastný zdroj 

4.3.6 Strategická vízia cykloturistických trás v NSK – tematické trasy 

hrady 

K najvýznamnejším cyklocieľom na území NSK, ktoré si zaslúžia zaradiť medzi náučné 

alebo tematické cykloturistické trasy na území NSK patria hrady a turistické rozhľadne. 

K najvýznamnejším objektom v kategórii „hrady, zámky a kaštiele patria: 

Upravené hrady, zámky a kaštiele, slúžiace aj ako múzeá: Nitriansky hrad, hrad Levice, 

Topoľčiansky kaštieľ, kaštieľ v Jelenci, Oponické kaštiele, kaštieľ Želiezovce, Tesárske 

Mlyňany s Arborétom. 
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Opravené kaštiele, ktoré slúžia ako hotely alebo zariadenia cestovného ruchu: kaštieľ 

Oponice, kaštieľ Beladice, kaštieľ Mojmírovce, kaštieľ Palárikovo, v rekonštrukcii Skýcovský 

zámoček. 

K čiastočne prístupným objektom patrí Komárňanska pevnosť. 

K hradným zrúcaninám, resp. polohradom patria: Hrušovský hrad, hrad Gýmeš, hrad 

Oponice, Topoľčiansky hrad, Živánska veža, Čierny hrad. 

V súčasnosti vedú značené cykloturistické priamo popri Topoľčianskom zámku a kaštieli 

v Mojmírovciach. 

Ďalej v súčasnosti vedú značené cykloturistické trasy popod alebo v bezprostrednom okolí - 

Nitriansky hrad, Topoľčiansky hrad, Hrušovský  hrad, Živánsku veža, Skýcov, Čierny hrad, 

Komárňanska pevnosť a kaštieľ v Jelenci. Z týchto existujúcich cykloturistických trás 

je možné k niektorým vyznačiť krátke odbočky alebo usmerniť k nim na krátky peší výstup 

obrázkovou smerovkou. 

V plánoch je vyznačenie nových cykloturistických trás popri hradoch Oponice a Levice, 

kaštieľoch Oponice, Tesárske Mlyňany s Arborétom a kaštieli Želiezovce. Znova tu platí, 

že z týchto novo navrhovaných cykloturistických trás je možné k niektorým vyznačiť krátke 

odbočky alebo usmerniť k nim na krátky peší výstup obrázkovou smerovkou. 

Zatiaľ v predbežných návrhoch, pričom je potrebné vykonať  rekognoskáciu a následné 

kroky, je možný cyklo prístup na hrad Gýmeš z obce Kostoľany pod Tríbečom. Do kaštieľa 

Palárikovo by mohol byť riešený cykloprístup z Vážskej cyklomagistrály s využitím kompy 

cez Váh v Nedede. Cykloprístup zatiaľ nie je riešený pre kaštieľ Beladice vzhľadom pre 

jeho odľahlosť od plánovaných cyklokoridorov. 

4.3.7 Strategická vízia cykloturistických trás v NSK – tematické trasy 

rozhľadne 

K najvýznamnejším cyklocieľom na území NSK, ktoré si zaslúžia zaradiť medzi náučné alebo 

tematické cykloturistické trasy na území NSK patria hrady a turistické rozhľadne. 

K najvýznamnejším objektom v kategórii rozhľadňa na území NSK patria: Marhát, Panská 

Javorina, Topoľčany, Nové Sady – Radošinka, Podhorany - Hôrka, Jedľové Kostoľany – 

Drieňová, Nevidzany - Požitavie, Levice – Kalvária, Levice – Vápnik (Šiklóš), Gbelce - 

Parížske močiare, Kravany nad Dunajom. Do tejto kategórie možno priradiť aj vyhliadku 

Zobor – Pyramída, Nitra - Kalvária a drevenú vodárenskú vežu pri kaštieli v Palárikove. 

V súčasnosti vedú značené cykloturistické priamo k rozhľadniam na Panskej Javorine, 

na Marháte a v obci Kravany nad Dunajom. 

Ďalej v súčasnosti vedú značené cykloturistické trasy popod alebo v bezprostrednom blízkosti 

rozhľadní  - Topoľčany, Jedľové Kostoľany – Drieňová. Od týchto existujúcich 

cykloturistických trás je možné k rozhľadniam vyznačiť krátke odbočky. 

V plánoch je vyznačenie nových cykloturistických trás popri rozhľadniach Topoľčany, 

Podhorany – Hôrka, Levice – Kalvária, Levice – Vápnik (Šiklóš), Nevidzany – Požitavie, 

Gbelce – Parížske Močiare a Nové Sady – Radošinka. Na týchto novo navrhovaných 

cykloturistických trasách budú ležať rozhľadne priamo, alebo je k nim možné vyznačiť krátke 

odbočky. K drevenej vodárenskej veži pri kaštieli Palárikovo by mohol byť riešený 

cykloprístup z Vážskej cyklomagistrály s využitím kompy cez Váh v Nedede. 
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Zatiaľ cykloprístup nie je riešený na vyhliadku na Kalvárii v Nitre. Tu bude možný prístup 

na bicykli k Misionárskemu domu, na vyhliadku bude potrebné vyjsť pešo. 

4.4 Strategická vízia cykloturistických trás v NSK – oblasti 

rozvoja pre produkty cestovného ruchu 

Na území NSK sa v procese tvorby siete cykloturistických trás vytvorili prirodzené i umelo 

vytvorené územie s potenciálom stať sa destináciami cestovného ruchu zameraného 

na cykloturizmus. Oblasti pre rekreačnú cykloturistiku sú znázornené na Obr. č. 34. 

 

Obr. č. 34: Oblasti pre rekreačnú cykloturistiku v NSK 

Zdroj: vlastný zdroj 
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V podstate ich možno rozdeliť do skupín: 

1. Mesto Nitra a jeho okolie 

2. Horské oblasti pre MTB cykloturistiku – Považský Inovec, Tríbeč, Pohronský Inovec 

a okolie Topoľčianok, Štiavnické vrchy, Burda (Kováčovské kopce) 

3. Umelo vytvorené oblasti (Mikroregióny) – Termál, Cedron (Mojmírovce), Levice - 

Dudince - Šahy  

4. Riečne koridory – Dunaj, Váh, Nitra, Hron, Žitava, Ipeľ. 

Podrobnejší popis najvýznamnejších destinácií z pohľadu stratégie je popísaný 

v podkapitolách 4.4.1 -4.4.8. 

4.4.1 Strategická vízia cykloturistických trás v NSK – mesto Nitra a jeho 

okolie 

V rámci NSK zohráva kľúčovú úlohu krajské mesto Nitra a jeho bezprostredné okolie. 

Z mestského hľadiska je dôležité prepojenie súboru mestských cyklotrás -v intraviláne mesta,  

s cykloturistickými trasami vybiehajúcimi z mesta do jeho intravilánu. Prakticky viaceré 

mestské cyklodopravné trasy tak majú aj pridanú funkciu – slúžia ako nástupné cyklotrasy do 

okolia mesta. Širšie vzťahy sú popísané aj v ďalších kapitolách (4.4.2 pohorie Tríbeč, 4.4.8 

rieka Nitra). 

V samotnom meste z pohľadu integrácie cyklodopravy a cykloturistiky je rozhodujúci koridor 

rieky Nitry s jej nábrežím a hrádzami. 

Samozrejmým východiskom je mesto Nitra. V meste je obrovské množstvo námetov 

pre spoznávanie pamiatok. Dominuje im hrad s muzeálnymi zbierkami, súbor cirkevných 

a svetských pamiatok v centre, ako aj pamiatky v mestských častiach a priľahlom okolí mesta. 

Smerom na sever leží oblasť pod Zoborom s bývalým kláštorom, Svoradovou jaskyňou, 

Svoradovým prameňom, Krížovou cestou a hradiskom Zobor. Na juhu je to oblasť Kalvárie 

s Misijným domom a ojedinelým Misijným múzeom. Na východe sa k tomu pridáva 

Botanická záhrada, Slovenské poľnohospodárske múzeum so Skanzenom a Hvezdáreň, 

na západe kaštieľ a park v Kyneku. V bezprostrednom okolí ešte treba k vzácnym pamiatkam 

priradiť kostoly v Drážovciach a Kolíňanoch. Z hľadiska prírodného na sever od mesta začína 

pohorie Tríbeč, kde mesto slúži ako východisko na trasy MTB Bikeparku Tríbeč. Preto 

k prírodným klenotom treba zahrnúť krásu pohoria Tríbeč s vyhliadkovým vrcholovým plató 

Pyramída s TV vysielačom. To leží pod vrcholom Zobora a je odtiaľto krásny výhľad, mesto 

Nitra leží v plnej kráse pod nami. K ďalším prírodným lokalitám v Tríbeči patria národné 

prírodné rezervácie Zoborská lesostep a Lupka. 

Stav a vízia: centrálnym projektom pre mesto Nitra a jeho okolie je plánovaná cyklodopravná 

trasa s cykloturistickým využitím – Ponitrianska cyklomagistrála. Tá je už v súčasnosti 

vyznačená od Komoče do obce Výčapy Opatovce, pričom prechádza plnou dĺžkou katastra 

mesta Nitra. Viaceré úseky sú už v rámci mesta Nitra aj povrchovo upravené. Dôležité je 

vzhľadom na nastávajúcu investíciu Jaguar – Land Rover zachovať koridor tejto rieky pre 

cyklodopravu a cykloturistiku. Dôležitá z pohľadu cyklodopravy a cykloturistiky je aj trasa 

Nitra – Drážovce. V rámci projektu MTB Bikepark Tríbeč existuje v pohorí Tríbeč a jeho 

podhorí už v súčasnosti pomerne hustá sieť cykloturistických trás. V plánoch je návrh trasy 

popod vrchol Zobor s odbočkou na Pyramídu. Využila by sa tak na jednej strane obslužná 

cesta k TV vysielaču zo západu, na druhej strane napojenie mestskej časti Nitrianske 

Hrnčiarovce. 
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Potrebné kroky: dôležité je vzhľadom na veľkú investičnú akciu – výstavbu novej 

automobilky zachovať pre cyklistiku koridor rieky Nitra s jej hrádzami. Z Nitry bude 

vychádzať aj plánovaná centrálna vetva pútnickej Cyrilo-metodskej náučnej cyklotrasy. 

Vedená bude takisto po hrádzi rieky Nitra. Bude spájať mesto Nitra a prechádzať v NSK 

lokalitami Bojná -Valy a Jurko smerom na Kostolec Ducové v TTTSK (bližší popis v kap. 

4.3.5) . V riešenom území povedie v západnom podhorí pohoria Tríbeč po hrádzi rieky Nitra 

medzi mestom Nitra a obcou Výčapy – Opatovce. Trasa popod Zobor je v povoľovacom 

konaní v roku 2015. Vzhľadom na množstvo pamiatok v oblasti by bolo potrebné umiestniť 

niekoľko imidžových smerovníkov so súborom obrázkových smeroviek navigujúcich 

k početným stavebným a prírodným atrakciám. Ďalšou výzvou na sieti už existujúcich 

cykloturistických trás je aj doplnenie drobnej infraštruktúry – hlavne stojanov 

s veľkoplošnými mapami, cykloodpočívadiel, náučných panelov a cyklostojanov. 

Existujúca sieť cykloturistických trás vrátane navrhovanej siete cykloturistických trás je 

v prílohe na MAPE C. Vedenie Cyrilo-metodskej cesty je popísané v kap. 4.3.5, prílohe 15A 

– 15B a aj na obrázkoch 32 – 33. 

4.4.2 Strategická vízia cykloturistických trás v NSK – oblasť pohoria 

Tríbeč 

V oblasti pohoria Tríbeč sa od roku 2013 realizuje projekt MTB Bikepark Tríbeč. Jedná sa 

o plánovaný súbor cykloturistických trás určených predovšetkým pre horské bicykle 

v rozsahu rádovo stovky kilometrov. V roku 2015 ich dĺžka bola vyše 370 km a tvorilo ju 

17 vyznačených cykloturistických trás. MTB Bikepark Tríbeč leží na území 3 krajov – NSK, 

TSK a BBSK.  Samotný projekt sa zrealizoval vďaka trojročnej podpore NSK. Kľúčovou 

trasou je MTB Hrebeňovka Tríbeča. Vedie z mesta Nitra až do sedla Penhýbel na hranici 

TSK/BBSK, má zatiaľ celkovú dĺžku 74,1 km, z čoho 44 km leží na území NSK. 

Východiskom do oblasti je mesto Nitra na juhu, Topoľčany na západe a Zlaté Moravce na 

východe. K stavebným pamiatkam oblasti patria hrady Nitra, Gýmeš, Oponice, Čierny hrad, 

Skýcov, Hrušov. K hradom treba priradiť aj súbor kaštieľov s parkami v podhorí, 

z najznámejších treba spomenúť kaštiele v Oponiciach, Veľkých Lefantovciach, Jelenci, 

Beladiciach, Topoľčiankach, za hranicami kraja v Brodzanoch a Veľkých Uherciach. 

Ďalej je to rozsiahly súbor pamiatok krajského mesta Nitra, s osobitým dôrazom na oblasť 

pod Zoborom – bývalým kláštorom, Svoradovou jaskyňou, Svoradovým prameňom 

a hradiskom Zobor. 

Ďalej sem patria pamiatky miest Zlaté Moravce, Topoľčany, ako aj obce Topoľčianky. 

Hodnotný je aj súbor sakrálnej architektúry v obciach podhoria, z najvzácnejších treba 

spomenúť kostolíky v Drážovciach, Kostoľanoch pod Tríbečom a Kolíňanoch. 

K prírodným klenotom treba zahrnúť krásu pohoria Tríbeč, vyhliadkové vrcholové plató 

Pyramída s TV vysielačom pod Zoborom, národné prírodné rezervácie Zoborská lesostep, 

Žibrica a Jelenská gaštanica v CHKO Ponitrie. Osobité miesto zohráva na východe pohoria 

Topoľčianska zubria obora a Zámocký park v Topoľčiankach. Na vrchole Hôrka 

v Podhoranoch sa nachádza malá rozhľadňa, malá rozhľadňa je aj v meste Topoľčany 

pri rieke Nitra. 

Stav a vízia: v rámci projektu MTB Bikepark Tríbeč existuje v pohorí Tríbeč a jeho podhorí 

už v súčasnosti pomerne hustá sieť cykloturistických trás. Projekt je však zhruba v polovici, 

pretože v 2 konaniach v rokoch 2013 a 2015 bolo z pohľadu ochrany prírody povolených 
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až 39 cykloturistických trás. Preto viaceré čakajú na vyznačenie a zberajú sa ešte podklady 

k dokončeniu kompletnej siete cykloturistických trás v pohorí. 

Potrebné kroky: vzhľadom na 2 vydané stanoviská ochrany v prírody je potrebné doznačiť 

zvyšnú sieť cykloturistických trás v rámci MTB Bikepark Tríbeč. Rozhodnutie je platné 

do 31.12.2018. Takisto na novú rekognoskáciu ešte zostáva zopár trás, navrhnutých 

miestnymi bikermi. Ďalšou úlohou je údržba existujúcej siete cykloturistických trás 

a preloženie časti hrebeňovky Tríbečom v oblasti pod Žibricou. Novou výzvou je budúca 

realizácia jednej z centrálnych vetví pútnickej Cyrilo-metodskej cesty – náučnej 

cykloturistickej trasy. Bude spájať mesto Nitra a prechádzať lokalitami Bojná -Valy a Jurko 

smerom na Kostolec Ducové v TTSK (bližší popis v kap. 4.3.5.). V riešenom území povedie 

v západnom podhorí pohoria Tríbeč po hrádzi rieky Nitra medzi mestom Nitra a obcou 

Kovarce. Ďalšou výzvou na sieti už existujúcich cykloturistických trás je doplnenie drobnej 

infraštruktúry – hlavne stojanov s veľkoplošnými mapami, cykloodpočívadiel, náučných 

panelov a cyklostojanov. 

Existujúca a navrhovaná sieť cyklotrás je v prílohe ako MAPA C. Vedenie Cyrilo-metodskej 

cesty je popísané v kap. 4.3.5, prílohe 15A – 15B a na obrázkoch 32 – 33. 

4.4.3 Strategická vízia cykloturistických trás v NSK – oblasť pohoria 

Považský Inovec 

V oblasti pohoria Považský Inovec sa už viac ako 5 rokov realizuje projekt MTB Bikepark 

Považský Inovec. Jedná sa o plánovaný súbor cykloturistických trás určených predovšetkým 

pre horské bicykle v rozsahu rádovo stovky kilometrov. V roku 2015 ich dĺžka bola viac 

ako 500 km. MTB Bikepark Považský Inovec leží na území 3 krajov – NSK, TTSK a TSK. 

NSK do projektu vstúpil v roku 2013, nakoľko na území tohto kraja chýbala v tomto pohorí 

cykloinfraštruktúra.  Za posledné 3 roky sa generálne obnovili a zmodernizovali 

cykloturistické trasy medzi Topoľčanmi a Duchonkou, prebraté po združení Sotdum, 

zrekognoskovali sa desiatky nových trás, ktoré prešli povoľovacím konaním 

a bolo vyznačených niekoľko nových trás. Pohorím prechádzajú 3 MTB cyklomagistrály 

a vďaka podpore NSK sa kompletne vyznačili v plných dĺžkach na území NSK. Jedná sa 

o cyklomagistrály: Okolo Považského Inovca, Hrebeňom Považského Inovca a Naprieč 

Považským Inovcom. Posledne menovaná vychádza z mesta Topoľčany a popod 

Topoľčiansky hrad prechádza do Trenčianskeho kraja. Cez rekreačné stredisko Zelená Voda 

v Novom Meste nad Váhom a následne cez Bošácku dolinu sa napája na sieť cyklotrás 

v Českej republike. Tým sa stáva základnou tranzitnou trasou, privádzajúcou do oblasti 

a NSK českých cykloturistov. 

Východiskom do oblasti je mesto Topoľčany. K stavebným pamiatkam oblasti patrí 

Topoľčiansky hrad a súbor pamiatok naviazaných na Veľkomoravskú ríšu. K nim patrí hlavne 

kostolík Jurko nad Nitrianskou Blatnicou a Hradiská Valy nad obcou Bojná. Ďalej k nim treba 

priradiť pamiatky Topoľčian a súbor kaštieľov, parkov a sakrálnych stavieb v širšom podhorí 

Považského Inovca. K prírodným treba zahrnúť krásnu prírodu Považského Inovca, 

hrebeňovku pohoria, rozhľadne na Marháte a Panskej Javorine, vodné nádrže Duchonka, 

Nemečky, Tesáre, jaskyňu Čertova pec, lokalitu s rybničným hospodárstvom na Kulháni, 

Farmu v Bojnej. 

Stav a vízia: v oblasti existuje už v súčasnosti pomerne hustá sieť cykloturistických trás 

v rámci projektu MTB Bikepark Považský Inovec. Z hľadiska vízie v tomto regióne možno 

hovoriť už o vybudovanej cyklodestinácii, ktorú je možné využívať ako produkt aktívneho 
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cestovného ruchu.  Ten sa ešte spestrí vyznačením vetvy Náučnej pútnickej Cyrilo-metodskej 

cesty vo variante cyklo. 

Potrebné kroky: vzhľadom na realizovaný rozsah cykloturistických trás sa jedná v tejto 

destinácii už iba o drobné doplnenie siete cyklotrás, hlavnou úlohou je údržba existujúcej 

siete. Novou výzvou je budúca realizácia jednej z centrálnych vetví pútnickej Cyrilo-

metodskej cesty – náučnej cykloturistickej trasy. Bude spájať mesto Nitra a prechádzať 

lokalitami Bojná - Valy a Jurko smerom na Kostolec Ducové. Ďalšou výzvou na sieti 

existujúcich cykloturistických trás je doplnenie drobnej infraštruktúry – hlavne stojanov 

s veľkoplošnými mapami, cykloodpočívadiel, náučných panelov a cyklostojanov. 

Existujúca a navrhovaná sieť cyklotrás je v prílohe ako MAPA C. Vedenie Cyrilo-metodskej 

trasy je popísané v kap. 4.3.5, v prílohe 15A – 15B a je znázornené na obrázkoch 32 – 33. 

4.4.4 Strategická vízia cykloturistických trás v NSK – oblasť pohoria 

Pohronský Inovec a okolie Topoľčianok 

Oblasť pohoria Pohronského Inovca a jeho podhoria spája potenciál využitia súboru MTB 

cykloturistických trás s cestnými cykloturistickými trasami situovanými v podhorí.  Spája sa 

tu využitie súboru lesných ciest s návštevou viacerých kultúrnych pamiatok. 

K TOP kultúrnym pamiatkam využiteľným pre cykloturistiku treba zaradiť komplex 

Topoľčianskeho zámku s priľahlým parkom a Jazdiarňou, zrúcaniny hradu Hrušov, Živánsku 

vežu, hrad – dnes zámoček v Skýcove. K stavebným zaujímavostiam treba priradiť pamiatky 

a múzeum v meste Zlaté Moravce. K prírodným atraktivitám patria najmä Topoľčianska 

zubria obora, Topoľčiansky zámocký park, najvyšší vrchol pohoria – Veľký Inovec 

s nadmorskou výškou 900,6 metra s turistickou chatou, rozhľadňa Drieňová a prameň rieky 

Žitavy. 

Východiskom do oblasti je mesto Zlaté Moravce, prístup je po červeno značenej Požitavskej 

cyklomagistrále. Tá má a aj bude mať v tejto hornej časti výlučne cykloturistický charakter. 

Stav a vízia: v oblasti existuje už v súčasnosti pomerne hustá sieť cykloturistických trás, je tu 

prístupová cyklomagistrála. Zásadným nedostatkom je , že pre nevysporiadané majetkové 

vzťahy a súdne spory, nebolo možné vyznačiť sieť cykloturistických trás v oblasti 

najvyššieho vrcholu pohoria Veľkého Inovca. 

Potrebné kroky: po ukončení súdnych sporov zrekognoskovať, povoliť a vyznačiť sieť 

cykloturistických trás v najvyššej oblasti pohoria Pohronský Inovec, v celej oblasti doplniť 

aktuálne veľkoplošné mapy v drevených, resp. kovových stojanoch, doplniť sieť cyklotrás 

a obrázkových smeroviek, doznačiť Požitavskú cyklomagistrálu až k prameňu rieky. 

Doznačiť tematické odbočky k hradom a rozhľadniam, dobudovať malú cykloinfraštruktúru 

(hlavne odpočívadlá, mapy, informačné panely, osadiť cyklostojany. Existujúca a navrhovaná 

sieť cyklotrás je v prílohe na MAPE C. 

4.4.5 Strategická vízia cykloturistických trás v NSK – oblasť pohoria 

Burda 

Oblasť malého pohoria Burda (Kováčovské kopce) a jeho podhoria poskytuje vynikajúce 

podmienky pre vytvorenie malej atraktívnej siete cykloturistických trás pre horské bicykle. 

K TOP cieľom územia patrí predovšetkým príroda a krajinný obraz. Vytvárajú ho údolné nivy 

3 riek – Dunaja, Hrona a Ipľa a samotné pohorie. V ňom je perlou vyhliadka na dolinu Dunaja 
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v lokalite Skaly. Južnú časť pohoria tvorí NPR Burdov s V. stupňom ochrany prírody, má 

rozlohu 36,4 ha. 

Stav a vízia: Východiskom do oblasti je obec Kamenica nad Hrom, resp. mesto Štúrovo. 

V oblasti v súčasnosti neexistujú cykloturistické trasy. Bola tu vykonaná rekognoskácia 

a navrhnutá základná sieť cykloturistických trás. Tú by tvorila modrá trasa vedúca okolo 

pohoria Burda, s východiskom v Kamenici nad Hronom (napojenie na Pohronskú 

cyklomagistrálu). Pred Chľabou by trasa odbočila do Veľkej doliny a pokračovala cez 

Bajtavu a Leľu so Salky, kde by sa mohla napojiť na maďarskú sieť cyklotrás. Z tejto trasy 

by odbočovala náučná cykloturistická trasa na vyhliadku Skaly. Ďalšia odbočka by mohla 

pokračovať cez Chľabu k Ipľu. Hoci sa tu nedarí postaviť most, mohla by sa tu naplánovať 

aspoň cyklistická závesná lávka. Vytvoril by sa tak koridor okružných trás po maďarskej 

strane do Šiah, ako aj možnosť využívania MTB cyklotrás v NP Duna – Ipoly. Takisto by sa 

poskytla cykloturistická možnosť prepojenia Burdy s oblasťou Nagymaros a Visegrád 

(kompa). Návrh siete cyklotrás je toho času na posudzovaní v CHKO Dunajské Luhy. 

Potrebné kroky: získanie pozitívneho stanoviska CHKO Dunajské Luhy, rozhodnutie 

o výnimke na Okresnom úrade ŽP v Nitre. Po vydaní stanoviska a následného rozhodnutia 

vyznačiť sieť cykloturistických trás, osadiť aktuálne veľkoplošné mapy v drevených 

stojanoch. Doplniť obrázkové cyklosmerovky, prípadne imidžové miesto. Na vyhliadku Skaly 

zrealizovať náučnú cykloturistickú trasu, na vyhliadke osadiť panel s fotopopisom výhľadovej 

panorámy. Existujúca a navrhovaná sieť cyklotrás je v prílohe na MAPE C. 

4.4.6 Strategická vízia cykloturistických trás v NSK – oblasť pohoria 

Štiavnické vrchy 

V severovýchodnej časti NSK susedí s BBSK prostredníctvom pohoria Štiavnické vrchy. 

Toto pohorie má v hierarchii ochrany prírody štatút CHKO (II. stupeň), prírodná rezervácia 

Krivín V. stupeň ochrany. Plynule by tu dolinou Hrona prechádzala Pohronská 

cyklomagistrála z mesta Tlmače smerom na Hronský Beňadik. K stavebným zaujímavostiam 

treba zaradiť kúsok za hranicou kraja hradno – kláštorný komplex v Hronskom Beňadiku, 

drobnú sakrálnu architektúru v obciach v oblasti, v prírodných dominuje príroda pohoria 

Štiavnické vrchy. 

Stav a vízia: V oblasti v súčasnosti neexistujú v koridore Tlmače – Hronský Beňadik 

a Tlmače – Pukanec – Banská Štiavnica cykloturistické trasy. Pohronská cyklomagistrála je 

vyznačená medzi obcami Jur nad Hronom – Starý Tekov. Úsek na hranicu s BBSK nebol 

zatiaľ riešený. Povoľovacie konanie bolo vykonané na predĺženie tejto trasy do mesta Tlmače 

(6,7 km). Oblasť je ďalej prepojená cyklotrasami v okolí kúpeľov Dudince a mesta Šahy 

(kap. 4.4.7). V NSK existuje aj sieť cyklotrás smerujúca do tohto koridoru nad Jedľovými 

Kostoľanmi prechádzajúca do obcí BBSK Dolná a Horná Lehota (a ďalej v súčasnosti 

nepokračuje). 

Potrebné kroky: k dosiahnutiu plynulého prepojenia medzi NSK a BBSK Pohronskou 

cyklomagistrálou je potrebné vyznačiť 6,7 km úsek tejto magistrály medzi Tlmačmi a Starým 

Tekovom. Ďalej je potrebné uskutočniť rekognoskáciu, spracovanie zjednodušenej 

dokumentácie a povoľovacie konanie na zvyšný úsek z mesta Tlmače na hranicu s BBSK, 

resp. za túto hranicu do Hronského Beňadiku. 

V koridore cez Pukanec by sa dosiahlo prepojenie so sieťou cyklotrás v okolí mesta Banská 

Štiavnica, ako aj v samotnom pohorí sieť cyklotrás pre horské bicykle. Treba tu dokončiť 

rekognoskácie, spracovanie zjednodušených dokumentácií a povoľovacie konanie. 

Ako aktuálny nový problém sa tu vyskytlo oplocovanie rozsiahlych lesných pozemkov 
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na území CHKO Štiavnické vrchy, ktoré je potrebné riešiť s dotknutými štátnymi subjektmi 

(Lesný úrad, Inšpekcia životného prostredia). 

Nad Jedľovými Kostoľanmi je potrebné vykonať rekognoskáciu a povoľovacie konanie 

za účelom zistiť možnosti pokračovania cyklotrás z NSK do mesta Žarnovica, hoci tento úsek 

leží na území BBSK. Zo strategického hľadiska by sa tak vytvoril prístup z BBSK a koridoru 

rieky Hron a mesta Žarnovica na rozsiahlu sieť cyklotrás na území NSK. 

Existujúca a navrhovaná sieť cyklotrás je v prílohe na MAPE C. 

4.4.7 Strategická vízia cykloturistických trás v NSK – oblasť termálneho 

kúpaliska Podhájska – Mikroregión Termál 

V oblasti Mikroregiónu Termál bola v minulých rokoch vyznačená sieť cykloturistických trás 

v dĺžke cca. 130 km. V roku 2015 pribudla do tohto zoznamu na západe novo vyznačená 

Ponitrianska cyklomagistrála. Zoznam cyklotrás i s najbližšou víziou ich rozšírenia zachytáva 

tabuľka v prílohe 16 a trasy sú znázornené v prílohe na MAPE  C. 

Centrom záujmu v celom Mikroregióne je obec Podhájska s termálnymi kúpaliskami 

a vybudovanou sieťou ubytovania, stravovania a služieb. Ku kultúrnemu potenciálu 

sa dopĺňajú pamiatky skoro vo všetkých obciach, hlavne treba spomenúť kaštiele a kostol 

v Trávnici, kaštieľ s parkom, námestím a kostolom v Mani, kaštieľ s kostolom v Hule, kaštieľ 

a kostol v Bardoňove, kostoly vo Veľkých Lovciach, kostol s kaplnkou v Dedinke. Kultúrny 

potenciál spojený s prírodou dopĺňajú tajomné zrúcaniny rozsiahleho kláštorného komplexu 

Máriačalád, vežička pred obcou Bardoňovo alebo Studnička v Pozbe. K prírodným patria 

v koridore rieky Žitava hlavne Žitavský luh a Meandre Chrenovky, dve vodné nádrže 

v Trávnici, vodné nádrže Maňa, Dedinka a Branovo. Z viacerých miest sa otvárajú diaľkové 

výhľady. K potenciálu treba doplniť aj ďalšie pamiatky z prírodné zaujímavosti, ležiace 

v bezprostrednom okolí Mikroregiónu. 

Stav a vízia: v oblasti je v súčasnosti existujúca sieť cca. 130 km cykloturistických trás 

a neďaleko regiónu bola v roku 2015 vyznačená Ponitrianska cyklomagistrála. Východiskom 

do oblasti je obec Podhájska, resp. mestá Šurany a Nové Zámky. Strategickým krokom 

je prepojenie siete cyklotrás Mikroregiónu Termál na Ponitriansku cyklomagistrálu 

prostredníctvom Požitavskej cyklomagistrály. Jedná sa o úsek Úľany nad Žitavou (most) – 

Maňa (most k železničnej stanici), ako aj spojku od tohto mosta do Mane. 

Potrebné kroky: na vyznačeniu Požitavskej cyklomagistrály v úseku Úľany nad Žitavou – 

Slepčany v dĺžke 27,5 km už bola spracovaná zjednodušená dokumentácia a získané 

povolenia, na trasu je potrebné získať financie a vyznačiť ju v rokoch 2016 – 2017. Takisto 

k tomu treba priradiť krátku spojku z Požitavskej cyklomagistrály do obce Maňa. 

4.4.8 Strategická vízia cykloturistických trás v NSK – oblasť medzi 

Levicami, kúpeľmi Dudince a mestom Šahy 

Oblasť medzi mestom Levice, kúpeľmi Dudince a mestom Šahy má potenciál vytvoriť 

zaujímavú destináciu pre cykloturistiku. Nakoľko oblasť má prevažne rovinatý charakter, 

je predpoklad využitia na cykloturistické trasy aj sieť ciest II. a III. triedy. Kúpele Dudince 

však už ležia tesne za hranicou NSK (územie BBSK), zo strategického hľadiska sa dajú 

využiť pre cykloturistiku v rámci NSK. Prostredníctvom mesta Šahy sa môže oblasť prepojiť 

so sieťou cyklotrás na území Maďarska. 
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V rámci kultúrneho potenciálu oblasti dominuje mesto Levice s hradom a svojimi 

pamiatkami. Takisto k nemu možno zaradiť pamiatky mesta Šahy. Ďalej sú to kamenné 

obydlia v Brhlovciach, vzácny kostol v Kalinčiakove, ako aj súbor vzácnej drobnej sakrálnej 

architektúry vo viacerých obciach.  Perlou oblasti sú blízke kúpele Dudince. V nich 

sú i termálne kúpaliská, ďalšie sú i v oblasti na území NSK -  v areáli Santovka Wellness, 

ďalej kúpaliská Margita – Ilona v Kalinčiakove. K prírodným lokalitám treba zaradiť 

rozhľadne pri Leviciach – na Kalvárii a južne od mesta v lokalite Vápnik (Šiklóš), tesne za 

hranicami NSK na území BBSK aj rozhľadne pri Šahách – v Ipeľskom Predmostí na Vrabčej 

hore a vo Vinici na úpätí kopca Stráž. V Santovke je to chránený park a travertínová kopa, 

malebné je aj prírodné prostredie Horšianskej doliny. 

Stav a vízia: v okolí Levíc v súčasnosti neexistujú cykloturistické trasy.  Bola tu vykonaná 

rekognoskácia a navrhnuté niektoré trasy. Takisto by bolo potrebné prepojiť mesto Levice 

s plánovanou Pohronskou cyklomagistrálou. Zrejme alternatívou môže byť koridor z južnej 

časti mesta smerom na obec Dolná Seč. V okolí kúpeľov Dudince a mesta Šahy bola 

na podnet OOCR Dudince pred 2 rokmi vyznačená sieť niekoľkých cykloturistických trás 

(plánovaná celková dĺžka cca. 250 km), z ktorých 3 zasahujú aj do Nitrianskeho kraja. 

Dominuje im červeno značená cyklomagistrála Dr. Téryho a modrý Šahiansky okruh. 

Bohužiaľ trasy boli vyznačené nie ako sieť cykloturistických trás, ale ako trasy na výlety 

z kúpeľov Dudince. Preto sú väčšinou volené ako okruhy so zopár spojkami. Pri veľkých 

okruhoch však trasy neboli doznačené a chýbajú im ich severné časti. Takisto systém 

značenia trás nebol vykonaný správne. Preto je potrebné túto mikrosieť opraviť v súlade 

s normou STN 01 8028 „Cykloturistické značenie“. V oblasti Levíc sa navrhuje zaujímavá 

atraktívna cyklotrasa, spájajúca Levice cez Kalváriu (vrátene rozhľadne) s rozhľadňou Vápnik 

(Šiklóš) a prepojením na Horšiansku dolinu. 

Z dlhodobého hľadiska je potrebné užšie prepojiť oblasť Levíc s touto sieťou. Trasa Levice – 

Vápnik – Horšianska dolina by mohla byť riešená aj ako náučná cykloturistická trasa. Takisto 

je potrebné trasy prepojiť na cyklotrasy v Maďarsku a vykonať podrobnú rekognoskáciu 

budúcich cyklotrás v koridoroch Levice – Šahy a Šahy – Chľaba – Štúrovo. 

Existujúca a navrhovaná sieť cyklotrás je v prílohe na MAPE C. 

4.4.9 Strategická vízia cykloturistických trás v NSK – oblasť koridorov 

riek 

Oblasti v koridoroch riek sú podrobne popísané v kap. 4.2, nakoľko sú prioritne predurčené 

na cyklodopravnú funkciu. Sú znázornené aj na obr. 8 a 12. Pod tým sa rozumejú bezpečné 

cyklotrasy situované mimo zóny dopravy, v dostatočnom šírkovom usporiadaní a predpokladá 

sa ich spevnenie s položením kvalitných povrchov. Väčšinou sú vedené a plánované po 

hrádzach riek alebo obslužných komunikáciách popri týchto hrádzach, resp. pod hrádzami. 

V rámci NSK na celej dĺžke tento aspekt spĺňajú koridory riek Dunaj, Váh, Nitra, Žitava 

od sútoku s Nitrou po mesto Zlaté Moravce a úseky v koridoroch riek Hron a Ipeľ. 

V zmysle definícií z TP 07/2014 sa predpokladá možnosť súčasného vedenia cyklotrasy 

s dopravným určením, ako aj cykloturistickým určením. Prvá sa značí dopravným značením, 

druhá cykloturistickým značením podľa STN 01 8028 „Cykloturistické značenie“. Spomínaný 

TP uvádza možnosť týchto značení na takýchto trasách popri sebe. 

Je logické, že riečne koridory vytvárajú prirodzené prostredie pre lokalizáciu 

cykloturistických trás. Väčšina diaľkových cyklomagistrál určených pre cestné bicykle na 

Slovensku je vedená práve koridormi riek. Trasy prechádzajú viacerými mestami a obcami, 

ktoré dokážu poskytnúť okrem ponuky stavebných a kultúrnych zaujímavostí aj širokú paletu 
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služieb pre cykloturistov. Popri samotných riekach sa nachádza aj množstvo krásnych 

prírodných zákutí. Trasy sú značené červenými farbami. V NSK sa jedná o nasledovné riečne 

cykloturistické koridory: 

Rieka Dunaj – Dunajská cyklistická cesta, ev. číslo 001; EuroVelo 6, ev. číslo EV-6 

Trasa EuroVelo 6 – Dunajská cyklistická cesta prechádza na Slovensku krajmi BSK, TTSK 

a NSK. 

Potenciál stavebných a kultúrnych pamiatok je sústredený hlavne v meste Komárno. 

Prehliadku pevnostného systému spolu s hradom je možné pri putovaní po trase obohatiť 

návštevou pevnostného systému v maďarskom Komárome. Súbor ďalších pamiatok 

v Komárne, spolu s Nádvorím Európy, tvorí kľúčovú poznávaciu ponuku na cyklotrase. 

Ďalším unikátom je rímsky tábor Kelemantia v Iži, ležiaci priamo pri trase. Most Márie 

Valérie v Štúrove spája pamiatky Štúrova s monumentálnym Ostrihomom a pokračuje ďalej 

koridorom EV-6 do Višegrádu. Technickou pamiatkou priamo na trase je malá elektráreň 

Virt. K prírodným zaujímavostiam ležiacim v tesnej blízkosti trasy patrí viacero krásnych 

zákutí Dunaja – ramien, luhov a lesostepí. V západnej časti je to Číčovské mŕtve rameno 

a Zlatniansky luh, na východe Čenkovská lesostep. K prírodným perlám treba zaradiť 

aj termálne kúpaliská v Patinciach, rozhľadňu v Kravanoch nad Dunajom a niekoľko 

obecných parkov. 

Stav a vízia: samotná trasa je už dnes súčasťou destinácie aktívneho cestovného ruchu 

s nedostatočným využívaním jej potenciálu. Vyznačený je úsek hranica TTSK/NSK – 

Komárno – Kravany nad Dunajom – Čenkov. Infraštrukturálne je upravený úsek Komárno – 

Kravany nad Dunajom. Trasa má veľký potenciál, je potrebné infraštrukturálne upraviť 

zvyšné úseky Číčov - Komárno a vytýčiť, povoliť, vyznačiť, infraštrukturálne upraviť 

chýbajúci úsek Kravany nad Dunajom – Štúrovo. Určite je potrebné značne lepšie využiť 

kultúrny potenciál mesta Komárno, otváracie hodiny jeho múzeí a pamiatok, urobiť navigáciu 

ku všetkým kľúčovým pamiatkam. 

Rieka Váh – Vážska cyklomagistrála, ev. číslo 002 

Trasa Vážskej cyklomagistrály prechádza na Slovensku krajmi NSK, TTSK, TSK a ŽSK. 

Jej celková dĺžka je viac ako 200 km. V súčasnosti vychádza z mesta Komárno a končí 

pod hradom Strečno. Skoro na 90% tejto dĺžky je vyznačená ako cykloturistická trasa. 

Potenciál stavebných a kultúrnych pamiatok v NSK je sústredený hlavne v meste Komárno. 

Prehliadku pevnostného systému spolu s hradom je možné pri východisku na trasu spestriť 

návštevou pevnostného systému v maďarskom Komárome. Súbor ďalších pamiatok 

v Komárne, spolu s Nádvorím Európy, tvorí základ poznávacej ponuky na cyklotrase. Ďalšími 

krásnymi pamiatkami na trase je súbor objektov plávajúceho vodného mlyna s dreveným 

mostom v Kolárove. 

Stavebné zaujímavosti dopĺňajú pamiatky mesta Šaľa – Dom ľudového bývania, renesančný 

kaštieľ a iné. K prírodným patria viaceré zákutia rieky Váh, vrátane sútokov s riekami Dunaj, 

Malý Dunaj a Nitra. Môžeme sem zaradiť aj mŕtve rameno v Kolárove. Ďalej je to na severe 

VD s VN Kráľová. Zaujímavým miestom je aj kompa v Nedede. 

Stav a vízia: samotná trasa je budúcou destináciou aktívneho cestovného ruchu. V závere 

roka 2015 bol doznačený úsek Kolárovo – Šaľa, čím sa vyznačila celá trasa z hľadiska 

cykloturistiky na území NSK. Infraštrukturálne je upravený úsek Komárno – Kolárovo 

v dĺžke  21,3 km vedený po pravom brehu hrádze rieky Váh. Po ľavom brehu na tomto úseku 
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je vyznačená cykloturistická trasa. V riešení je úsek nad Kolárovom s možnosťou 

vybudovania 2 cyklolávok. 

Trasa má veľký potenciál, je potrebné infraštrukturálne upraviť zvyšné úseky Kolárovo – 

Šaľa a prepojiť koridor rieky Váh s koridorom rieky Nitra novou cyklolávkou medzi obcami 

Dedina Mládeže a Komoča (kap. 4.2.7.). Na trase je potrebné vyznačiť aj odbočku 

ku komplexu dreveného plávajúceho mlyna s dreveným mostom v Kolárove. Kompa 

v Nedede umožňuje prepojiť destináciu aj s Palárikovom - kaštieľom, parkom a unikátnou 

drevenou vežou vodojemu v jeho areáli. 

Rieka Nitra – Ponitrianska cyklomagistrála, ev. číslo 019 

Trasa Ponitrianskej cyklomagistrály prechádza na Slovensku krajmi NSK a TSK. Jej celková 

dĺžka bude viac ako 180 km. Začínať bude na sútoku riek Váh a Nitra pri obci Komoča 

a končí pri prameni rieky Nitra pod vrcholom  Reváňu pod Fačkovským sedlom. V TSK 

je vyznačený úsek zo Žabokrekov nad Nitrou po prameň rieky Nitra. V NSK bol v roku 2015 

vyznačený úsek Komoča (most) – Výčapy - Opatovce s dĺžkou cca. 75 km. 

Potenciál stavebných a kultúrnych pamiatok tejto trasy v NSK je sústredený hlavne 

v krajskom mesta Nitra. Tvorí ho hrad a mestské pamiatky, prevažne sústredené v centre 

mesta, ľahko dostupné od rieky Nitra. Súbor ďalších pamiatok je sústredený v mestách Nové 

Zámky, Šurany a Topoľčany. V severnej časti sa popri trase nachádza viacero kaštieľov 

s parkami (Horné Lefantovce, Oponice, Kovarce, Nitrianska Streda, Krušovce). K prírodným 

zaujímavostiam možno zaradiť viaceré zákutia rieky Nitra a niektoré jej mŕtve ramená, 

ako aj sútoky s riekami Váh a Žitava. 

Stav a vízia: samotná trasa a jej blízke zázemie je budúcou destináciou aktívneho cestovného 

ruchu. V závere roka 2015 bol vyznačený úsek Komoča most – Výčapy - Opatovce, čím sa 

vyznačila podstatná časť tejto cykloturistickej trasy na území NSK. Infraštrukturálne sú  

upravené úseky tejto trasy v mestách Nové Zámky a Nitra. 

Trasa má obrovský potenciál, v budúcnosti je potrebné infraštrukturálne upraviť podstatnú 

časť úsekov medzi Komočou a Topoľčanmi. Viaceré malé úseky sú v pláne výstavby 

cyklotrás Mesta Nitra. Dôležité je aj pripojenie tejto trasy na Vážsky cyklomagistrálu, čo by 

mala umožniť výstavba cyklolávky medzi Komočou a Dedinou mládeže. Doznačiť by sa mal 

krátky úsek od Komoče (pri moste) k možnej cyklolávke (po jej výstavbe) a úsek Výčapy - 

Opatovce – Topoľčany – hranica NSK/TSK. Dôležité je v severnej časti tejto trasy jej 

napojenie na súbor cykloturistických trás v rámci MTB Bikeparku Tríbeč, ako aj vyznačenie 

cyklo odbočiek k hradom a kaštieľom. 

Rieka Hron – Pohronská cyklomagistrála, ev. číslo 010 

Trasa Pohronskej cyklomagistrály na Slovensku prechádza krajmi NSK a BBSK. Jej celková 

dĺžka bude viac ako 200 km. Začínať bude na sútoku riek Hron s Dunajom pri Štúrove, 

cez BBSK bude prechádzať až k jeho prameňu pri Telgárte. V BBSK sú jej úseky vyznačené 

medzi Zvolenom - Banskou Bystricou – Slovenskou Ľupčou, Nemeckou a Podbrezovou 

a nad mestom Brezno. V NSK je vyznačený úsek Starý Tekov – Jur nad Hronom v dĺžke 

23 km. 

Potenciál stavebných a kultúrnych pamiatok tejto trasy v NSK je sústredený hlavne v súmestí 

Štúrovo – Ostrihom na juhu (východisku) trasy. K ďalším významným pamiatkam patria 

kostoly v Bíni, kaštieľ a pamiatky v Želiezovciach a súbor sakrálnej architektúry v obciach 

na a popri trase. Významnou stavebnou lokalitou kúsok za hranicou kraja je hradno – 

kláštorný komplex v Hronskom Beňadiku. K prírodným zaujímavostiam možno zaradiť 
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viaceré zákutia rieky Hron, vrátane jej sútoku s riekou Dunaj. Na juhu je to aj pohorie Burda. 

K prírodným zaujímavostiam patria aj lokality Kamenický a Bíňanský sprašový profil, 

Vozokanský luh a niekoľko obecných parkov. 

Stav a vízia: samotná trasa a jej blízke zázemie je potenciálnou budúcou destináciou 

aktívneho cestovného ruchu. Okrem vyznačenej trasy bola vykonaná rekognoskácia možného 

vedenia trasy od Tlmáč až po sútok s Dunajom. Úsek Štúrovo – Kamenica nad Hronom má 

ambíciu stať sa samostatným cyklochodníkom, zvyšok trasy cykloturistickou trasou 

s cyklodopravnými úsekmi. V južnej časti je zatiaľ návrh cyklotrasy aj po sieti štátnych ciest 

II. a III. triedy.  Určite má zmysel potiahnuť trasu na severe za hranice kraja až do Hronského 

Beňadiku. 

Rieka Žitava – Požitavská cyklomagistrála, ev. číslo 045 

Trasa Požitavskej cyklomagistrály prechádza zväčša v NSK, jej krátky záverečný úsek (5,3 

km) je lokalizovaný v BBSK. Jej celková dĺžka bude do 100 km. Začínať bude na sútoku 

s riekou Nitra v katastri obce Úľany nad Žitavou a končiť pri prameni Žitavy v katastri obce 

Veľká Lehota. Vyznačený úsek z Veľkej Lehoty do obce Slepčany má dĺžku 27,5 km. 

Potenciál stavebných a kultúrnych pamiatok tejto trasy v NSK je sústredený hlavne v mestách 

Zlaté Moravce a Vráble. Popri trase sa nachádza veľké množstvo kaštieľov s parkami 

(najvýznamnejšie v Mani, Michale nad Žitavou, Novej Vsi nad Žitavou a iné). V tesnej 

blízkosti trasy sú areály kaštieľa a arboréta v Tesárskych Mlyňanoch a kaštieľ s parkom 

v Topoľčiankach. Na severe trasa prechádza tesne popod Živánsku vežu, pod Vrábľami 

popri lokalite bývalého zemného hradu. Pri Novej Vsi nad Žitavou sa nachádza Turecký 

kamenný most. 

K prírodným zaujímavostiam možno zaradiť viaceré zákutia rieky Žitava, vrátane jej sútoku 

s riekou Nitra, meandrami a luhmi.  Na juhu sú to Meandre Chrenovky, Žitavský luh. 

Popri celej trase je niekoľko obecných parkov, v závere trasy prameň rieky Žitava. 

K prírodným lokalitám je možné zaradiť aj rozhľadňu Drieňová nad Jedľovými Kostoľanmi. 

Stav a vízia: samotná trasa a jej blízke zázemie je významnou potenciálnou budúcou 

destináciou aktívneho cestovného ruchu. Úseky od jej sútoku s riekou Nitra po Zlaté Moravce 

môžu byť kombinované ako cyklodopravné a cykloturistické, trasa nad Zlatými Moravcami 

má už výlučne cykloturistický charakter. Táto cyklomagistrála má svoj cieľ pri prameni rieky, 

no od neho môže byť plynule prepojená na budúce cyklotrasy pohoria Pohronský Inovec, 

trasou na najvyšší vrchol s chatou. 

Pre trasu je strategické prepojenie na juhu s Mikroregiónom Termál a jeho súborom cyklotrás 

(a termálnym kúpaliskom Podhájska), v strede na Mikroregión Požitavie – Širočina 

(rozhľadňa Nevidzany, Vozokanský lev a iné). 

Rieka Ipeľ – Ipeľská cyklomagistrála (Cyklomagistrála Poiplia), ev. číslo 009 

Trasa Ipeľskej cyklomagistrály prechádza krajmi NSK a BBSK. Jej celková dĺžka bude 

okolo 140 km. Začínať bude na sútoku s riekou Dunaj v meste Štúrovo. V súčasnosti je z nej 

vyznačený úsek v BBSK, od prameňa Ipľa do Lučenca, s dĺžkou cca. 53 km. Na území NSK 

nie je vyznačený zatiaľ žiadny úsek. V prevažnej dĺžke na území NSK je Ipeľ hraničnou 

riekou medzi Slovenskom a Maďarskom. Na maďarskej strane je od Šiah až po Ipolydamásd 

vyznačená cyklotrasa po málo frekventovaných cestách. 

Potenciál stavebných a kultúrnych pamiatok tejto trasy v NSK je sústredený hlavne v meste 

Šahy a v súmestí Štúrovo – Ostrihom. K pamiatkam patrí aj sakrálna architektúra obcí na a pri 

trase. K prírodným zaujímavostiam možno zaradiť nivu rieky Ipeľ vrátane jej sútoku s riekou 
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Dunaj, nad sútokom pohorie Burda. Na opačnej strane hranice je to národný park Duna – 

Ipoly. 

 

Obr. č. 35: Cyklomagistrála Poiplia 

Zdroj: vlastný zdroj 

Stav a vízia: rieka Ipeľ je na území NSK vo väčšine svojej dĺžky hraničnou riekou. Na strane 

NSK je pri nej nesúvislá hrádza. Preto v úvahách pripadá variant kombinovaných úsekov 

cyklodopravných, vedúcich po hrádzi, cestách nižšej kategórie, poľných cestách a úseky 

cykloturistické. Do úvahy pripadá aj variant trasy vedenej kombinovane v striedavých 

prechodoch po území oboch štátov. V súčasnosti existujú premostenia cez Ipeľ v lokalitách 

Salka – Letkés, Vyškovce nad Ipľom – Tesa a Šahy – Parassapuszta. Do úvahy by pripadala 

aj cyklolávka medzi Chľabou a Ipolydamásdom.  V návrhu úsekov cykloturistických trás pri 

tejto rieke je trasa okolo pohoria Burda zo Štúrova do Kamenice nad Hronom (popri Hrone) 

a odtiaľto smerom na Chľabu a cez Veľkú dolinu do Lele a Salky na hranicu s Maďarskom. 

Plánované sú aj cyklotrasy v pohorí Burda (kap. 4.4.5). 

Podrobne celá sieť cykloturistických trás v koridoroch riek – existujúcich i navrhovaných 

je znázornená v prílohe na MAPE C. 

4.5 Iné strategické vízie 

Okrem strategických vízií v oblasti mestských cyklodopravných trás, cyklodopravných trás 

medzi sídlami, cykloturistických trás, ako aj pri rozvoji cykloturistických oblastí je potrebné  

zadefinovať niekoľko ďalších potrebných riešení s opatrení, nevyhnutných pre rozvoj celej 

komplexnej cyklosiete na území NSK. 

Vzhľadom na značný rozvoj siete cyklotrás v NSK v posledných troch rokoch, náraste počtu 

cykloturistických trás, pribúdaní úsekov mestských a cyklodopravných trás je nevyhnutné 

spracovať na území kraja, miest, obcí a regiónov viacero strategických dokumentov 

(alebo ich aktualizovať). Jedná sa predovšetkým o spracovanie dopravného PUM na úrovni 

kraja, krajského mesta Nitra (pokiaľ nebude uznaný generel dopravy, resp. cyklodopravy) 

a ostatných miest. Je potrebné aktualizovať aj územné plány a plány rozvoja (predtým PHSR) 

na úrovni kraja, miest a obcí. Ďalšou nevyhnutnou potrebou sú socio -ekonomické prieskumy, 

za účelom štatistického zistenia cyklodopravných otázok. 
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Ďalej je nevyhnutné spracovanie viacerých cyklodopravných štúdií, projektových 

dokumentácií, ako aj riešenie majetkových vzťahov pre vedenie budúcich konkrétnych 

cyklotrás (vlastníctvo pozemkov, výkupy pozemkov, prenájmy pozemkov, iné zmluvné 

vzťahy k pozemkom – napr. zmluva o spolupráci a pod.).  Nasledujú územné a stavebné 

konania, aby boli projekty pripravené na žiadosti o ich financovanie z európskych, národných 

a regionálnych zdrojov. 

V oblasti cykloturistiky je potrebné vykonať rekognoskácie nových cykloturistických trás, 

spracovať k nim zjednodušené dokumentácie a absolvovať k nim povoľovacie konania pre 

 ich vyznačenie. Nesmie sa zabudnúť ani na systémovo plánovanú obnovu existujúcej siete 

cyklotrás. 

V oblasti nefinančného plánovania je dôležité sledovanie master plánov pre rekonštrukcie 

a opravy ciest I., II. a III. triedy na území NSK, kedy môže byť v správnom čase veľmi 

efektívne a lacno využitá vybraná asfaltová drť z telesa rekonštruovanej cesty. Tá môže byť 

použitá na pokládky spevnených povrchov v blízkosti sa nachádzajúcich plánovaných 

(a povolených) cyklodopravných úsekov cyklotrás. Obyčajne je drť venovaná bezplatne, 

k finančným nákladom patrí potom jej prevoz, uvalcovanie a osadenie dopravného, prípadne 

cykloturistického značenia. Úseky na 1 km takto upravenej cyklodopravnej trasy sa pohybujú 

v nákladoch 3 000 – 5 000 €/km (môže byť i viac, rozhodujúce sú dopravné náklady). 

Z pohľadu štatistického vyhodnotenia je potrebné uvažovať so zakúpením a prevádzkou 

statických a mobilných ščítačiek cyklistov (alebo chodcov a cyklistov), aby sa vedela 

podložiť využívanosť nielen plánovaných, ale aj vybudovaných cyklotrás všetkých kategórií. 

Z hľadiska doplnkovej infraštruktúry je potrebné plánovať miesta pre Bike and Ride, 

parkovacie domy pre bicykle (obe najmä na železničných staniciach), miesta pre dobíjanie 

elektrobicyklov, stojany na bicykle. Takisto na všetkých druhoch cyklotrás je potrebné 

budovať odpočinkové miesta, odpočívadlá, panely s mapami a panely s informáciami (náučné 

panely). Na vybraných miestach je potrebné plánovať osadenie imidžových smerovníkov, pre 

systém cykloturistických trás je potrebné uvažovať aj o jeho doplnení obrázkovými 

smerovkami. 

Väčšinu týchto námetov a prvkov je potrebné zladiť do maximálne možnej vzájomnej 

integrácie. Ideálnymi integračnými miestami sú železničné a autobusové stanice, kde sa spája 

cyklodoprava s verejnou dopravou. Tu je možné zrealizovať najviac opatrení. 

Z hľadiska informatiky je najakútnejším problémom v NSK zriadenie krajského cykloportálu. 

V prvom kroku by mal obsahovať informácie o existujúcich cyklotrasách, ich popise, údajoch 

a voľne sťahovateľné GPS tracky. Neskôr by sa mohli doplniť mestské cyklotrasy. 

Treba myslieť aj na údržbu a aktualizáciu tohto portálu, so zaradením nových cyklotrás, 

aktualizáciami zmien v existujúcej sieti cyklotrás, odstránení zrušených trás a neaktuálnych 

údajov. Ideálne by bolo raz za 1-2 roky zorganizovať v závere roka cyklokonferenciu 

minimálne na úrovni NSK, ako aj zúčastňovať sa iných cyklokonferencií. K informatike 

patria i tlačené mapy, propagačné materiály v tlačenej i elektronickej forme, ako aj podklady 

k informáciám v sieti TIC a TIK a účasť na výstavách cestovného ruchu. Veľký význam majú 

práve elektronické materiály (voľne sťahovateľné *pdf súbory), ktoré je možné ľahko 

a rýchlo aktualizovať. Inovatívnym prvkom by mohli byť priama spolupráca so zahraničným 

zastúpením SACR v ČR, Maďarsku, príp. Poľsku, tlačové konferencie pre novinárov, 

ako aj tematické pobyty zahraničných novinárov v NSK (min. Česko, Maďarsko, neskôr 

Poľsko, Nemecko). 

Osobitou kapitolou je vytváranie a skvalitňovanie siete služieb pre cyklistov (Vitajte cyklisti), 

ako aj tvorba a propagácia cykloproduktov a cyklobalíčkov. 
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5 Očakávané prínosy rozvoja cyklistickej dopravy a 

cykloturistiky v NSK (strategický cieľ) 

Strategický cieľom rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky v NSK je v súlade s Národnou 

stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky je dosiahnutie uznania cyklistickej 

dopravy ako rovnocenného druhu dopravy v NSK a jej integráciu s ostatnými druhmi 

dopravy. Národná stratégia si stanovila vysoký cieľ – do roku 2020 dosiahnuť 10% podiel 

cyklistickej dopravy na celkovej deľbe dopravnej práce. 

Ak zaplikujeme tieto ciele na podmienky NSK k strategickým cieľom do roka 2020 by 

sme stanovili: 

1. Dosiahnutie uznania cyklodopravy za rovnocenný druh dopravy na území kraja 

2. Dosiahnutie dvojnásobného nárastu podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe 

dopravnej práce 

3. Dosiahnutie podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe dopravnej práce 

v krajskom meste Nitra na úroveň 8-10% 

4. Dosiahnutie podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe dopravnej práce v mestách 

kraja na úroveň 4 – 8% 

5. Vytvorenie kostrovej siete cyklotrás v kraji a ich napojenie na okolité štáty a kraje 

6. Vytvorenie cykloturistiky ako jedného z nosných produktov cestovného ruchu 

na úrovni kraja 

7. Dosiahnutie dĺžky značených cykloturistických trás na úrovni kraja na dĺžku 

min. 1600 km 

8. Vytvorenie informačných portálov pre cyklodopravu a cykloturistiku na úrovni kraja 

9. Dobudovanie trasy EuroVelo 6 na úroveň cyklodopravnej a cykloturistickej trasy 

10. Dobudovanie trasy Vážskej cyklomagistrály 

11. Zrealizovanie úsekov Ponitrianskej Požitavskej a Pohronskej cyklomagistrály 

5.1 Zlepšenie mobility v NSK 

Neustály nárast cien pohonných hmôt a cien cestovného, stále častejšie dopravné zápchy 

a z toho prameniaca čoraz menej spoľahlivá cestná motorová doprava spolu s potrebou 

podporovať rozvoj a konkurencieschopnosť vidieckych oblastí, či malého a stredného 

podnikania priam nabádajú k vytváraniu lepších podmienok pre cyklistiku, ktorá môže byť 

aj v tomto prípade riešením. Príručka Európskej komisie pre cyklistiku pritom hovorí: 

„V mestách je možné prepraviť na pruhu širokom 3,5 metra (bežný jazdný pruh) za 1 hodinu 

22 000 osôb koľajovým vozidlom, 19 000 ľudí pešo a 14 000 osôb na bicykli, ale len 9 000 

ľudí autobusom a 2 000 ľudí automobilom. 30% všetkých jázd automobilom je pritom kratších 

ako 3 km a bicykel pritom môže byť do vzdialenosti 5 km v meste rýchlejší ako automobil.“ 4 

                                                           
4 Príručka Európskej komisie pre cyklistiku 
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Bicykel je vhodným a dostupným dopravným prostriedkom pre všetky sociálne vrstvy 

a zároveň vedie k samostatnosti a podporuje nezávislosť detí a mladých ľudí. Ak navštívime 

v súčasnosti mesto s klímou priateľskou voči cyklistom a teda mesto s väčším počtom 

cyklistov v uliciach, nedá sa nevšimnúť si, ako tento fenomén pozitívne vplýva na 

spoločenstvo a na kvalitu života. Bicyklovanie totiž dáva priestor k väčšej socializácii a 

bližším kontaktom medzi ľuďmi. Osobitý význam pri zlepšení mobility má integrácia pohybu 

na bicykli s ostatnou verejnou dopravou, najmä vlak a autobus, v NSK aj loď (Dunaj). 

Pre všetky tieto fakty je potrebné v komunite mať dostatočne vybudovanú sieť cyklotrás 

všetkých kategórií. Implementáciou stratégie sa prispeje teda k výraznému zlepšeniu mobility 

v NSK, prostredníctvom vybudovania viacerých úsekov mestských cyklotrás, 

cyklodopravných trás medzi sídlami, ako aj k rozšíreniu a modernizácie siete 

cykloturistických trás. Očakáva sa nárast mestských cyklotrás v rádovo desiatkach 

kilometrov, cyklodopravných trás presahujúcich dĺžku 100 km a cykloturistických trás 

v celkovej dĺžke 1500 – 1600 km. 

5.2 Zlepšenie zdravia populácie 

V Európe 30 – 80% dospelej populácie trpí nadváhou (BMI viac ako 25). Detská obezita 

predstavuje akútnu zdravotnú krízu. Asi 20% detí trpí nadváhou a asi tretina z nich je obézna. 

Pritom práve bicyklovanie je odporúčané ako výborný preventívny prostriedok, ktorý vedie 

k 50% zníženiu rizika srdcovo-cievnych ochorení, k 50% zníženiu rizika ochorenia 

na diabetes mellitus II. typu (cukrovku), k 50% zníženiu rizika vzniku obezity a k 30% 

zníženiu rizika vysokého krvného tlaku. Stačí len 30 minút rýchlejšej chôdze alebo jazdy na 

bicykli po väčšinu dní v týždni. 

Preto realizácia opatrení v rámci stratégie prispeje k prevencii a zlepšenia zdravia populácie, 

najmä v znížení srdcovo-cievnych ochorení, zníženiu ochorení na cukrovku a obezity. 

5.3 Ochrana životného prostredia 

Bicykel je dopravným prostriedkom, ktorý neprodukuje žiadne škodlivé emisie do ovzdušia 

a jeho prevádzka nepriamo znižuje hluk a vibrácie v prostredí. Používanie bicykla 

si nevyžaduje spotrebu žiadnej energie (s výnimkou tej ľudskej) a prispieva tak hneď k dvom 

cieľom EK, znižovať závislosť na fosílnych palivách  a znižovať emisie skleníkových plynov. 

Tieto pravidlá sa uplatnia i v NSK, zvýšením používania bicykla na jednej strane, znížením 

používania áut na strane druhej sa prispeje k zníženiu emisnej záťaže a tým i k ochrane ŽP. 

5.4 Rozvoj cestovného ruchu 

Cykloturistika vo viacerých krajinách Európy a už aj v susednej Českej republike predstavuje 

významný podiel na cestovnom ruchu a je prínosom pre ekonomiku štátu. Zároveň ponúka 

alternatívu v podobe udržateľného rozvoja cestovného ruchu a zabezpečuje pracovné miesta 

v rôznych oblastiach služieb súvisiacich s bicyklovaním. Stáva sa súčasťou viacerých 

produktov, ako významné odvetvie aktívneho cestovného ruchu. Prispieva k spoznávaniu 

kraja, jeho stavebných, kultúrnych i prírodných zaujímavostí. Aj v rámci NSK v cestovnom 

ruchu má cykloturistika popredné miesto, implementáciou stratégie sa zlepší ponuka cestných 

a horkých cykloturistických trás, vytvoria sa MTB Bikeparky a viaceré zaujímavé a príťažlivé 

cykloprodukty. Dôležitý je však aj marketing a založenie a pôsobenie KOCR a viacerých 

OOCR. 
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6 Priority a opatrenia 

Na základe uskutočnenej analýzy a následných konkrétnych návrhov v oblasti cyklodopravy 

i cykloturistiky sa v NSK vydefinovali 4 prioritné osi, v rámci nich niekoľko cieľov a viacero 

konkrétnych  opatrení. 

6.1 Priority a opatrenia 

Nižšie je uvedený súhrnný prehľad navrhnutých prioritných osí, ich špecifických cieľov 

opatrení pre jednotlivé osi a ciele. 

Tab. č. 10: Prioritná os č. 1 – Riadenie a legislatívna podpora 

Špecifický cieľ Opatrenia 

1.1 Riadenie na úrovni 

kraja, krajského mesta 

Nitra, ostatných miest na 

území NSK, združení na 

území NSK 

1.1.1 Pripomienkovanie a doplnenie cyklostratégie NSK 

1.1.2 Schválenie cyklostratégie NSK 

1.1.3 Informovanie o schválenej cyklostratégii pre NSK národnému 

cyklokoordinátorovi 

1.1.4 Aktualizácia cyklostratégie NSK 

1.1.5  Zapracovanie cyklostratégie do ďalších strategických dokumentov NSK 

1.1.6 Zapracovanie cyklostratégie do strategických dokumentov miest, obcí, 

združení v rámci NSK 

1.1.7  Vyčlenenie finančného rozpočtu na krytie implementácie stratégie 

a kofinancovanie strategických projektov na úrovni NSK, miest, obcí, združení 

v NSK 

1.1.8 Intervencie  v oblasti dopravy v Integrovanom regionálnom operačnom 

pláne (IROP) na úrovni NSK, mesta Nitra, miest v NSK 

1.1.9 Intervencie vo vzťahu k výstavbe podniku Jaguar – Land Rover a riešenia 

cyklokoridoru popri rieke Nitra 

1.1.10 Získanie automobilky Jaguar – Land Rover pre podporu cyklodopravy 

a cykloturistiky v regióne 

1.1.11 Získanie automobilky Jaguar – Land Rover pre podporu cyklodopravných 

projektov dochádzky do práce, s dôrazom na UMR Nitra 

1.1.12 Vytipovanie a oslovenie strategických a iných súkromných subjektov 

pôsobiacich v NSK a ich zapojenie do aktivít cyklodopravy a cykloturistiky 

na území NSK 

1.1.13 Spracovanie centrálnej databázy mestských cyklotrás v NSK 

1.1.14 Spracovanie centrálnej databázy cykloturistických trás v NSK 

1.1.15 Schválenie priorít v kostrovej sieti na úrovni NSK, mesta Nitra, miest , 

obcí a združení v NSK 

1.1.16 Priradenie investorov k budúcim strategickým cykloprojektom v NSK 

1.2 Legislatívne opatrenia 

v NSK 

1.2.1 Zmena územného plánu NSK, zadefinovanie vybraných cyklodopravných 

trás ako verejnoprospešných stavieb  

1.2.2 Zmeny a aktualizácie územných plánov miest a obcí NSK, plánov rozvoja 

vzhľadom na plánované cyklozámery a cykloinvestície, aktualizácia existujúcich 
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plánov 

1.2.3  Spracovanie Plánu udržateľnej mobility (PUM) na úrovni kraja 

(požiadavka na intervencie v oblasti dopravy v IROP) 

1.2.4 Spracovanie Plánu udržateľnej mobility (PUM) na úrovni krajského mesta 

Nitra  (požiadavka na intervencie v oblasti dopravy v IROP - UMR) 

1.2.5 Spracovanie Plánu udržateľnej mobility (PUM) na úrovni ostatných miest 

v NSK  (požiadavka na intervencie v oblasti dopravy v IROP) 

1.2.6 Spracovanie cyklodopravných socioekonomických prieskumov za účelom 

zistenia stavu cyklodopravy v NSK, krajskom meste Nitra a ostatných mestách 

NSK  

1.2.7 Využitie plánu opráv ciest I.-III. triedy v NSK na roky 2016 – 2020  a jeho 

prepojenie na plánované investičné cyklodopravné zámery 

Zdroj: vlastný zdroj 

Tab. č. 11: Prioritná os č.2 – Realizácia cyklistickej infraštruktúry na území NSK 

Špecifický cieľ Opatrenia 

2.1 Predprojektová 

príprava, stavebné 

a povoľovacie konanie 

2.1.1 Vysporiadanie pozemkov pod budúcimi cyklotrasami, úprava vzťahov 

k pozemkom 

2.1.2  Spracovanie predprojektových štúdií cyklodopravných trás 

2.1.3  Spracovanie projektových dokumentácií k mestským cyklotrasám v UMR 

Nitra 

2.1.4 Spracovanie projektových dokumentácií k mestským cyklotrasám 

v ostatných mestách NSK 

2.1.5 Spracovanie projektových dokumentácií k cyklodopravným trasám v NSK, 

resp. k úsekom cyklodopravných trás v NSK 

2.1.6 Stavebné konania k pripravovaným mestským cyklotrasám 

2.1.7 Stavebné konania k pripravovaným cyklodopravným trasám v NSK, 

resp. k úsekom cyklodopravných trás v NSK 

2.1.8 Vytýčenie, rekognoskácia, zjednodušená dokumentácia, povoľovacie 

konanie k Náučnej pútnickej Cyrilo-metodskej trase – centrálne vetvy v koridore 

TTSK-NTSK (smer Piešťany) a TTSK (smer Sereď)  

2.1.9 Vytýčenie, rekognoskácia, zjednodušená dokumentácia, povoľovacie 

konanie k Náučnej pútnickej Cyrilo-metodskej trase – vedľajšie vetvy 

2.1.10 Rekognoskácie nových cykloturistických trás, náučných cykloturistických 

trás, súborov cykloturistických trás, trasy na území MTB Bikeparkov v NSK, 

vrátane singletrackov 

2.1.11 Spracovanie zjednodušených dokumentácií pre nové cykloturistické trasy, 

náučné cykloturistické trasy, súbory cykloturistických trás, MTB Bikeparky 

2.1.12 Povoľovacie konanie k novým cykloturistickým a náučným 

cykloturistickým trasám 

2.1.13 Spracovanie PD k singletrackovým trasám 

2.1.14 Stavebné konanie k singletrackovým trasám 

2.1.15 Príprava projektov k integrácii cyklodopravy s verejnou dopravou 

2.1.16 Príprava projektov s návrhmi riešení doplnkovej infraštruktúry väčšieho 

rozsahu, povoľovacie a stavebné konanie – Bike and Ride, parkovacie domy 

pre bicykle, dobíjacie stanice pre elektrobicykle, požičovne bicyklov, servisy 
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bicyklov 

2.1.17 Príprava projektov s návrhmi riešení doplnkovej infraštruktúry väčšieho 

rozsahu pre cykloturistické trasy (nad rámec drobnej stavby), povoľovacie 

a stavebné konanie – cyklolávky, mostíky, rozhľadne, odpočinkové zóny 

a odpočívadlá nad 25 m2 

2.1.18 Príprava projektov s návrhmi riešení doplnkovej infraštruktúry menšieho 

rozsahu pre cyklodopravné trasy medzi sídlami a cykloturistické trasy (v rámci 

drobnej stavby), povoľovacie a stavebné konanie – malé odpočívadlá do 25 m2, 

panely s mapami a náučné panely, malé rozhľadne, stojany na bicykle, imidžové 

smerovníky, obrázkové cyklosmerovky 

2.2 Realizácia cyklistickej 

infraštruktúry 

 

2.2.1 Realizácia mestských cyklotrás v UMR Nitra 

2.2.2 Realizácia mestských cyklotrás v ostatných mestách NSK 

2.2.3 Realizácia cyklodopravných trás medzi sídlami, resp. ich úsekov 

2.2.4 Realizácia centrálnych trás Náučnej Cyrilo-metodskej cesty 

2.2.5 Realizácia nových cykloturistických trás a údržba existujúcich 

cykloturistických trás v rámci Bikeparku Tríbeč a Považský Inovec 

2.2.6 Realizácia nových cykloturistických trás a údržba existujúcich 

cykloturistických trás v NSK 

2.2.7 Realizácia nových náučných cykloturistických trás a údržba existujúcich 

náučných cykloturistických trás v NSK 

2.2.8 Realizácia vedľajších trás Náučnej Cyrilo-metodskej cesty 

2.2.9 Realizácia vynútených opatrení v rámci povoľovacích konaní (napr. kosenie 

hrádzí, kosenie na hrádzach okolo osadených cyklosmerovníkov a pod.) 

2.3 Realizácia doplnkovej 

cykloinfraštruktúry 

2.3.1 Realizácia objektov väčšieho rozsahu – cyklolávky 

2.3.2 Realizácia integrácie cyklodopravy – verejná doprava v mestách  

2.3.3 Realizácia systémov Bike and Ride, požičovne bicyklov, parkovanie 

bicyklov, dobíjacie stanice pre elektrobicykle 

2.3.4 Realizácia cyklostojanov v rámci NSK 

2.3.5 Realizácia malých rozhľadní na cyklotrasách alebo v ich blízkosti 

2.3.6 Realizácia cykloodpočívadiel, panelov s mapami, náučných a informačných 

panelov. 

2.3.7 Realizácia imidžových miest a systému obrázkových smeroviek 

2.3.8 Zakúpenie a inštalácia statických a mobilných sčítačov cyklistov 

(resp. cyklistov/chodcov).  

2.3.9 Aleje pozdĺž cyklotrás 

2.3.10 Zeleň na verejných priestranstvách  

Zdroj: vlastný zdroj 

Tab. č. 12: Prioritná os č.3 – Zabezpečenie financií pre rozvoj cyklistickej a cykloturistickej infraštruktúry 

Špecifický cieľ Opatrenia 

3.1 Finančné zdroje 3.1.1 Zdroje EÚ v programe IROP 

3.1.2 Zdroje EÚ v programe cezhraničnej spolupráce SK/HU 

3.1.3 Zdroje EÚ v priamej podpore v PRV 
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3.1.4 Zdroje EÚ v podpore MAS v rámci PRV a IROP 

3.1.5 Zdroje zo štátnych výziev v rámci platných zákonov 

3.1.6 Zdroje z rozpočtu NSK 

3.1.7 Zdroje z rozpočtu miest a obcí 

3.1.8 Iné zdroje z viacerých ďalších programov EÚ 

3.1.9 Zahraničné grantové zdroje 

3.1.10 Domáce grantové zdroje 

3.1.11 Domáce zdroje – asignácia 2% dane 

3.1.12 Súkromné zdroje 

3.2 Nefinančné a iné 

nepriame zdroje 

3.2.1 Asfaltová drť z rekonštruovaných ciest I., II., III. triedy 

3.2.2 Materiál pre stavby drobnej infraštruktúry 

3.2.3 Iné nefinančné zdroje 

Zdroj: vlastný zdroj 

Tab. č. 13: Prioritná os č.4 – Štatistika, informačný systém, marketing a propagácia cyklodopravy 

a cykloturistiky, vytvorenie siete služieb zameraných na cyklistov v NSK, osveta, výskum a vzdelávanie 

Špecifický cieľ Opatrenia 

4.1 Štatistika 4.1.1 Zber dát na plánovaných a existujúcich trasách o ich využití 

4.1.2 Dotazníkové prieskumy a vyhodnotenia  

4.1.3 Monitoring tlače a webu 

4.2 Informačný systém 4.2.1 Krajský cykloportál, webovské aplikácie, jeho naplnenie a aktualizácie 

4.2.2 Mestské web portály – GIS ovské aplikácie a iné 

4.2.3 Elektronický spravodaj, elektronickí sprievodcovia 

4.2.4 Konferencia 

4.2.5 Iné – tlačové správy, médiá, novinári 

4.2.6 Aktuálne cyklomapy v teréne, aktuálne tlačené cyklomapy 

a cyklosprievodcovia pre NSK, prípadne jeho regióny 

4.3 Marketing 

a propagácia 

4.3.1 Budovanie značky Nitriansky cykloregión 

4.3.2 Zavedenie sloganov a značiek regionálnych cykloproduktov v NSK 

4.3.3 Kampane, TV šoty a spoty, využívanie internetu, pobytovo-poznávacie 

podujatia pre novinárov 

4.3.4 Web portál kraja, krajský cykloportál, iné web portály 

4.3.5 Spolupráca so SACR a jej zahraničnými zastúpeniami 

4.4.6 Napĺňanie krajskej stratégie cestovného ruchu 

4.3.7 Vznik KOCR, ďalších OOCR 

4.3.8 Spolupráca so susediacimi štátmi (Maďarsko) a susediacimi samosprávnymi 

krajmi (TSK, BBSK, TTSK), susediacimi KOCR a OOCR 

4.3.9 Systém emblémových cykloznačiek v teréne, donorské cyklotabuľky 

na prvkoch značenia, OR kódy 

4.3.10 Publicita na mapách a sprievodcoch, na tlačených, elektronických, 
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veľkoplošných mapách a paneloch umiestňovaných v teréne  

4.3.11 Organizovanie cykloakcií a cyklopodujatí, zapájanie sa do cykloakcií 

a cyklopodujatí 

4.3.12 Iné riešenia 

4.4 Cykloturistické 

programy a produkty 

4.4.1 NSK – kraj pre cyklistov 

4.4.2 EuroVelo 6 

4.4.3 Produkty Bikepark Tríbeč, Považský Inovec a iné MTB oblasti 

4.4.4 Cykloprodukt Náučná Cyrilo-metodská cesta 

4.4.5 Cykloprodukt „Za výhľadmi v NSK“ (rozhľadne) 

4.4.6 Cykloprodukt „Po hradoch a kaštieľoch v NSK“ 

4.4.7 Cykloprodukt „Po sakrálnej architektúre v NSK“  

4.4.8 Cykloprodukt „Na bicykli za kúpaním a relaxom v NSK“ 

4.4.9 Cykloprodukt „Za vínom v NSK“ 

4.4.10 Ročné aktuálne „nosné cykloprogramy“  

4.5 Služby 4.5.1 Zapojenie sa do programu Vitajte cyklisti 

4.5.2 Skvalitňovanie služieb pre cyklistov 

4.5.3 Cestovné kancelárie 

4.5.4 Prepojenie systému Cyklista vítaný s krajskými systémami certifikácie 

služieb a zariadení 

4.5.5 Informačné kancelárie, TIK, TIC 

4.6 Osveta, výskum a 

vzdelávanie 

4.6.1 Osveta v rámci NSK i mimo neho 

4.6.2 Osveta k systému služieb pre cyklistov v NSK 

4.6.3 Spolupráca s Národným cyklokoordinátorom 

4.6.4 Spolupráca s PZ SR – dopravnou políciou  

4.6.5 Spolupráca s vedeckými inštitúciami 

4.6.6 Spolupráca so školami na území NSK i mimo neho 

4.6.7 Spolupráca s odbornými profesnými organizáciami a aktívnymi jedincami 

4.6.8 Spolupráca so štátnymi podnikmi a inštitúciami 

4.6.9 Spolupráca so súkromným sektorom 

4.6.10 Vzdelávanie  

Zdroj: vlastný zdroj 
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6.2 Akčný plán celej stratégie pre cyklodopravu a cykloturistiku 

v NSK na roky 2014 – 2020, konkrétne opatrenia v rámci 

priorít a cieľov, termíny, zodpovednosť, stručný popis 

Priority, opatrenia, zodpovednosť, očakávaný termín. 

Priorita č. 1 – RIADENIE A LEGISLATÍVNA PODPORA 

Cieľ 1.1: Riadenie na úrovni kraja, krajského mesta Nitra, ostatných miest na území 

NSK, združení na území NSK 

Opatrenie č. 1.1.1: Pripomienkovanie a doplnenie cyklostratégie NSK 

Termín: 2015 

Zodpovední: NSK, mestá, obce, združenia a aktívni jednotlivci v NSK 

Stručný popis: draft stratégie sa zavesí na web NSK a poskytne sa tak na pripomienkovanie, 

pripomienky sa vyhodnotia, relevantné pripomienky sa doplnia do stratégie. 

Opatrenie č. 1.1.2: Schválenie cyklostratégie NSK 

Termín: 2016 

Zodpovedný: NSK 

Stručný popis: po doplnení relevantných pripomienok sa stratégia predloží na schválenie 

v zastupiteľstve NSK. 

Opatrenie č. 1.1.3: Informovanie o schválenej cyklostratégie pre NSK národnému 

cyklokoordinátorovi 

Termín: 2016 

Zodpovední: krajský cyklokoordinátor NSK – národný cyklokoordinátor na MDVRR SR 

Stručný popis: po schválení cyklostratégie NSK krajský cyklokoordinátor NSK 

bude o nej informovať a poskytne ju národnému cyklokoordinátorovi na MDVRR SR. 

Opatrenie č. 1.1.4: Aktualizácia cyklostratégie NSK 

Termín: 2017, 2019 alebo podľa potreby 

Zodpovední: NSK, mestá a obce NSK, združenia v NSK 

Stručný popis: podľa aktuálneho vývoja v rámci územia NSK je možné raz za dva roky, 

v prípade potreby aj častejšie, aktualizovať stratégiu. Vyplýva to z pokroku v stave 

vysporiadania pozemkov, spracovania projektových dokumentácií, ukončených stavebných 

a povoľovacích konaní, schválených prijímateľov a projektov v rámci výziev operačných 

programov a podobne. 

Opatrenie č. 1.1.5: Zapracovanie cyklostratégie do ďalších strategických dokumentov 

kraja 

Termín: 2016 – 2020 (priebežne) 

Zodpovední: NSK, dotknuté odbory a oddelenia NSK 

Stručný popis: po schválení cyklostratégie je potrebné jej výstupy zapracovať do iných 

súvisiacich stratégií NSK, ako aj iných strategických dokumentov kraja (podľa požadovaných 

výstupov sa predpokladá ich doplnenie, aktualizácia). 

Opatrenie č. 1.1.6: Zapracovanie cyklostratégie do strategických dokumentov miest, 

obcí, združení v rámci NSK 

Termín: 2016 – 2020 (priebežne) 

Zodpovední: mestá, obce, združenia, schválené MAS v NSK a iné relevantné subjekty 

v NSK 
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Stručný popis: po schválení cyklostratégie je potrebné jej výstupy zapracovať do iných 

súvisiacich stratégií miest, obcí, združení, zohľadniť v schválených MAS v rámci NSK. Platí 

to aj opačne, tieto subjekty môžu spätne poskytovať údaje pre budúce aktualizácie 

cyklostratégie. 

Opatrenie č. 1.1.7 : Vyčlenenie finančného rozpočtu na krytie aktivít a kofinancovanie 

strategických projektov 

Termín: 2016 – 2020 (2022) 

Zodpovední: NSK; mestá a obce v NSK; mestá, obce a súkromný sektor ako členovia 

schválenej MAS v NSK; združenia v NSK; iné oprávnené subjekty ako žiadatelia v NSK 

Stručný popis: vyčlenenie finančných prostriedkov dotknutých subjektov v rámci aktivít, 

ktoré chcú priamo hradiť v plnej výške zo svojich rozpočtov, plánovanie finančných 

prostriedkov na podporné aktivity (štúdie, projektové dokumentácie, vysporiadanie 

pozemkov, stavebné konania, rekognoskácie, zjednodušené dokumentácie, povoľovacie 

konania) ako aj zdrojov pre požadované kofinancovanie predpokladaných projektov v rámci 

výziev príslušných operačných programov (podľa podmienok treba uvažovať aj o úverovom 

krytí projektov, kde je potrebné etapy alebo celé projekty zaplatiť z vlastných zdrojov 

vopred). Pri projektoch z európskych zdrojov je potrebné zúčtovať projekty podľa zmluvy, 

najneskôr však do roku 2022 

Opatrenie č. 1.1.8: Intervencie  v oblasti dopravy v Integrovanom regionálnom 

operačnom pláne (IROP) na úrovni obcí, miest a kraja 

Termín: 2015 -2022 

Zodpovední: odbor SORO v NSK, iné dotknuté subjekty v rámci oprávnenosti v IROP 

Stručný popis: relevantné po schválení RIUS v NSK (vrátane UMR Nitra), intervencie 

v rámci schválenej RIUS Radou partnerstva NSK, alokácie v zmysle oprávnených  

žiadateľov, aktivít, pripravených a schválených projektov. 

Opatrenie č. 1.1.9: Intervencie vo vzťahu k výstavbe podniku Jaguar – Land Rover 

a riešenia cyklokoridoru popri rieke Nitra 

Termín: okamžite 2015 – 2020 (priebežne) 

Zodpovední:  štát (relevantné ministerstvá), NSK, mesto Nitra a dotknuté obce 

Stručný popis: strategický význam pri výstavbe závodu Jaguar – Land Rover má zachovanie 

priechodnosti pre cyklistov v koridore rieky Nitra (cyklodopravná trasa Ponitrianska 

cyklomagistrála). Preto je potrebné okamžite jednať a zabezpečiť súčinnosť NSK, mesta Nitra 

a dotknutých obcí s relevantnými Ministerstvami na úrovni štátu s investorom. 

Opatrenie č. 1.1.10: Získanie automobilky Jaguar – Land Rover pre podporu 

cyklodopravy a cykloturistiky v regióne 

Termín: 2016 – 2020 (priebežne) 

Zodpovední: NSK, Mesto Nitra, krajský cyklokoordinátor, iné relevantné a poverené 

oddelenia NSK a mesta Nitra, dotknuté obce, prípadne aktívne združenia, iné poverené 

konkrétne osoby 

Stručný popis: pri vytvorení zastúpenia a štruktúry firmy Jaguar - Land Rover v území 

kontakt a lobbing na získanie podpory tohto strategického investora pre oblasť cyklodopravy 

a cykloturistiky na území NSK. 

Opatrenie č. 1.1.11: Získanie automobilky Jaguar – Land Rover pre podporu 

cyklodopravných projektov dochádzky do práce, s dôrazom na UMR Nitra 

Termín: 2016 – 2020 (priebežne) 

Zodpovední:  mesto Nitra, dotknuté obce, NSK 

Stručný popis: pri vytvorení zastúpenia a štruktúry firmy Jaguar - Land Rover v území 

kontakt, zladenie možností a spolupráca pri vybudovaní cyklodopravných úsekov cyklotrás 
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súvisiacich s priamou dochádzkou na bicykli do práce v podniku Jaguar – Land Rover z mesta 

Nitra a priľahlých obcí. 

Opatrenie č. 1.1.12: Vytipovanie a oslovenie strategických a iných súkromných 

subjektov pôsobiacich v NSK a ich zapojenie do aktivít cyklodopravy a cykloturistiky na 

území NSK 

Termín: 2016 – 2020 (priebežne) 

Zodpovední: NSK, krajský cyklokoordinátor, mestá a obce NSK, združenia v NSK 

Stručný popis: všetky relevantné subjekty venujúce sa rozvoju cyklodopravy a cykloturistiky 

v NSK môžu vytipovať a osloviť súkromné subjekty na podporu relevantných aktivít, 

potrebná koordinovanosť a vzájomná informovanosť cez krajského cyklokoordinátora, 

aby nedochádzalo k duplicite a rozdielnemu obsahu oslovenia dotknutých subjektov. 

Opatrenie č. 1.1.13: Spracovanie a aktualizácia centrálnej databázy mestských cyklotrás 

v NSK 

Termín: 2016 – spracovanie 

Termín: 2017-2020 – aktualizácia 

Zodpovední:  NSK, krajský cyklokoordinátor, mestá NSK 

Stručný popis: potreba vytvorenia centrálnej databázy siete mestských cyklotrás v NSK, 

dôležitá následná aktualizácia (nové trasy, zrušené trasy, zmeny v trasách, doplnková 

cykloinfraštruktúra). 

Opatrenie č. 1.1.14: Spracovanie a aktualizácia centrálnej databázy cykloturistických 

trás v NSK 

Termín: 2016 – spracovanie 

Termín: 2017-2020 – aktualizácia 

Zodpovední: NSK, krajský cyklokoordinátor, SCK a iní správcovia cykloturistických trás v 

NSK 

Stručný popis: potreba vytvorenia centrálnej databázy siete cykloturistických trás v NSK, 

dôležitá následná aktualizácia (nové cykloturistické trasy, zrušené cykloturistické trasy, 

zmeny vo vedení cykloturistických trás, doplnková cykloturistická infraštruktúra). 

Opatrenie č. 1.1.15: Schválenie priorít v kostrovej sieti na úrovni NSK, mesta Nitra, 

miest , obcí a združení v NSK 

Termín: 2015 – 2016, aktualizácia aj 2017-2020 

Zodpovední: NSK, krajský cyklokoordinátor, krajské mesto Nitra, mestá a obce v NSK, 

združenia v NSK, schválené MAS v NSK, iné subjekty v NSK 

Stručný popis: potreba vzájomného prerozdelenia priorít v cyklodopravných 

a cykloturistických projektoch medzi zodpovednými, reálne rozdelenie cyklodopravných 

projektov medzi sídlami na etapy, výber poradia a priorít v takto stanovených etapách, 

pridelenie investorov k jednotlivým etapám. 

Opatrenie č. 1.1.16: Priradenie investorov k budúcim strategickým cykloprojektom v 

NSK 

Termín: 2016 – 2020 (priebežne) 

Zodpovední: NSK, mestá NSK, obce NSK, združenia v NSK, podporené MAS v NSK 

Stručný popis: je potreba priradiť k strategickým cyklozámerom a projektom reálnych 

investorov, ktorí budú schopní projekty zastrešiť inštitucionálne i finančne. 

Cieľ 1.2 : Legislatívne opatrenia v NSK 

Opatrenie č. 1.2.1: Zmena územného plánu NSK, zadefinovanie vybraných 

cyklodopravných trás ako verejnoprospešných stavieb 

Termín: 2016 
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Zodpovední: NSK, dotknuté odbory NSK   

Stručný popis: je potreba zadefinovať vybrané cyklodopravné trasy, alebo ich úseky, 

ako verejnoprospešné stavby  - zaradenie medzi ne min. EuroVelo 6, Vážska CM, 

Ponitrianska CM, Nitra – Vráble, prípadne úseky Požitavskej, Pohronskej a Ipeľskej CM 

Opatrenie č. 1.2.2: Zmeny a aktualizácie územných plánov miest a obcí NSK, ako aj 

plánov rozvoja vzhľadom na plánované cyklozámery a cykloinvestície, aktualizácia 

existujúcich plánov 

Termín: 2016 

Zodpovední: krajské mesto Nitra, ostatné mestá a obce NSK, vybrané združenia v NSK  

Stručný popis: je potreba zaktualizovať, resp. ak neexistujú vypracovať územné plány, 

v ktorých sa zadefinujú cyklodopravné a cykloturistické priority, prípadne v územných 

plánoch sa stanovia verejnoprospešné stavby (alebo ich úseky), aktualizácia plánov rozvoja, 

príp. iných strategických plánov (generely dopravy, cyklogenerely a pod.). 

Opatrenie č. 1.2.3: Spracovanie Plánu udržateľnej mobility (PUM) na úrovni kraja 

(požiadavka na intervencie v oblasti dopravy v IROP) 

Termín: 2016 

Zodpovední:  NSK, odbor dopravy a iné dotknuté odbory NSK 

Stručný popis: je potreba spracovania PUM kvôli intervenciám v oblasti dopravy v IROP, 

využiť aj pre zaradenie cyklodopravy minimálne pre oprávnené územia v IROP v NSK, 

prípadne zaradenie miest (ak nebudú riešené samostatne). 

Opatrenie č. 1.2.4: Spracovanie Plánu udržateľnej mobility (PUM) na úrovni krajského 

mesta Nitra (požiadavka na intervencie v oblasti dopravy v IROP - UMR) 

Termín: 2016 

Zodpovední:  krajské mesto Nitra a dotknuté obce v UMR 

Stručný popis: je potreba spracovania PUM kvôli intervenciám v oblasti dopravy v IROP 

v UMR Nitra, využiť aj pre zaradenie cyklodopravy , aktualizácia cyklogenerelu, doplnenie 

cyklodopravných intervencií k závodu Jaguar – Land Rover. Netýka sa no-regret projektov. 

Opatrenie č. 1.2.5: Spracovanie Plánu udržateľnej mobility (PUM) na úrovni ostatných 

miest v NSK (požiadavka na intervencie v oblasti dopravy v IROP) 

Termín: 2016 

Zodpovední: mestá 1. – 5. úrovne – všetky ostatné mestá NSK, ktoré chcú žiadať prostriedky 

z IROP 

Stručný popis: je potreba spracovania PUM kvôli intervenciám v oblasti dopravy v IROP 

v ostatných mestách NSK, ktoré chcú predložiť dopravné a cykloprojekty v IROP. Netýka sa 

no-regret projektov. 

Opatrenie č. 1.2.6: Spracovanie cyklodopravných socioekonomických prieskumov za 

účelom zistenia stavu cyklodopravy v NSK, krajskom meste Nitra a ostatných mestách 

NSK 

Termín: 2016 

Zodpovední: NSK, krajské mesto Nitra, ostatné mestá 1. – 5. úrovne NSK, ktoré chcú žiadať 

cykloprojekty v rámci IROP 

Stručný popis: je potreba vykonať cyklodopravný socioekonomický prieskum s cieľom 

zistenia relevantných podkladov a potrieb pre realizáciu investičných cykloprojektov v IROP 

(i iných OP) – je zameraný na používanie bicykla na dochádzku do práce, školy, na bežné 

cesty na bicykli, intenzitu používania bicykla, vykonané denné vzdialenosti na bicykli, takisto 

používanie auta a iných dopravných prostriedkov a podobne. Do dotazníka okrem 

všeobecných otázok formulára možno položiť aj 4-6 ďalších doplňujúcich otázok. Prieskum 

môžu vykonať zaškolení anketári, alebo sa umiestni ako voľne sťahovateľný dotazník na web. 
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Jeho hodnovernosť stúpa s rastom percentuálneho počtu vzhľadom na počet obyvateľov 

komunity. 

Opatrenie č. 1.2.7: Využitie plánu opráv ciest I.-III. triedy v NSK na roku 2016 – 2020 

a jeho prepojenie na plánované investičné cyklodopravné zámery v NSK 

Termín: 2016 - 2020 

Zodpovední: NSK, NSK odbor dopravy, mestá a obce na území NSK, združenia na území 

NSK s pripravenými projektmi cyklodopravných trás (resp. ich úsekov), NDS a konkrétne 

firmy realizujúce opravy ciest. 

Stručný popis: keďže master plán opráv ciest existuje, myslí sa pod tým jeho naštudovanie 

a promptné prepojenie s plánovanými investičnými zámermi cyklodopravných trás, 

resp. ich úsekov. Môže sa tým dosiahnuť pri dobrom plánovaní využitie vybranej asfaltovej 

drte z rekonštruovanej cesty „vo vhodnom čase a na vhodnom mieste“ na spevnenie povrchov 

cyklodopravných trás s pomerne malými nákladmi. 

Priorita č. 2 – REALIZÁCIA CYKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY NA ÚZEMÍ NSK 

Cieľ 2.1: Predprojektová príprava, stavebné a povoľovacie konanie 

Opatrenie 2.1.1: Vysporiadanie pozemkov pod budúcimi cyklotrasami, úprava vzťahov 

k pozemkom 

Termín: 2016 – 2020 trvale 

Zodpovední: NSK, mestá a obce v NSK, združenia v NSK, podporené MAS v NSK 

a iné subjekty, ktoré plánujú budovať cyklodopravnú sieť na území NSK 

Stručný popis: keďže predkladatelia investičných cykloprojektov musia mať spracovanú PD 

a vydané SP, je zrejmé (a je to aj podmienka v OP) mať vyriešený vzťah investora 

k pozemkom, po ktorých bude cyklotrasa viesť (vlastníctvo, nájom, iný zmluvný vzťah, 

zmluva o výpožičke, zmluva o spolupráci, vyvlastnenie a pod.). 

Opatrenie 2.1.2: Spracovanie predprojektových štúdií cyklodopravných trás 

Termín: 2015 – 2020 (trvale) 

Zodpovední: NSK, mestá a obce v NSK, združenia v NSK, podporené MAS v NSK 

a iné subjekty, ktoré plánujú budovať cyklodopravnú sieť na území NSK 

Stručný popis: keďže predkladatelia investičných cykloprojektov musia mať spracovanú PD 

a vydané SP, niekedy prvým krokom (pokiaľ nie je priamo včlenené v PD) pre spracovanie 

PD   je vypracovanie predprojektovej štúdie, resp. štúdie realizovateľnosti. Jej obsah si 

stanovuje objednávateľ, mala by obsahovať vedenie trasy, technické parametre trasy, 

v problematických úsekoch aj variantné riešenia, a keď objednávateľ zadá, aj identifikáciu 

problémov, pozemkov a vlastníckych vzťahov.  Jej súčasťou by mal byť aj orientačný 

rozpočet. 

Opatrenie 2.1.3: Spracovanie projektových dokumentácií k mestským cyklotrasám 

v UMR Nitra 

Termín: 2015 - 2020 (trvale) 

Zodpovední: krajské mesto Nitra a obce UMR 

Stručný popis: v novom plánovacom období môžu byť použité PD zhotovené po 1. 12. 2014. 

V UMR Nitra sa predpokladajú použiť PD zhotovené v čase spracovania stratégie, ako aj 

nové PD. Potreba zaradiť po jednaní s Jaguar – Land Rover trasy na dochádzku do práce, po 

vyjasnení pozemkových vzťahov. Dôraz na úseky cyklodopravnej trasy Ponitrianska CM 

v rámci UMR a trasy Nitra – Vráble. 

Opatrenie 2.1.4: Spracovanie projektových dokumentácií k mestským cyklotrasám 

v ostatných mestách NSK 

Termín: 2015 - 2020 (trvale) 
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Zodpovední: ostatné mestá v NSK 

Stručný popis: v novom plánovacom období môžu byť použité PD zhotovené po 1. 12. 2014. 

V mestách sa predpokladá použitie PD zhotovených v čase spracovania stratégie, ako aj nové 

PD. Potreba zaradiť v prioritách trasy integrované na verejnú dopravu, ako aj trasy smerované 

na dochádzku do práce. Dôraz na úseky cyklodopravných trás (Podunajská – EuroVelo 6, 

Vážska, Ponitrianska, Pohronská, Požitavská, Ipeľská cyklotrasa) medzi sídlami, vedúcimi 

katastrami miest. 

Opatrenie 2.1.5: Spracovanie projektových dokumentácií k cyklodopravným trasám 

v NSK, resp. k úsekom cyklodopravných trás v NSK 

Termín: 2015 – 2020 (trvale) pre všetky trasy  

Zodpovední: NSK, mestá a obce v NSK, združenia v rámci NSK, podporené MAS v NSK, 

iné subjekty v rámci NSK 

Stručný popis: jedná sa buď o spracovanie PD celých cyklodopravných trás (s rozdelením na 

úseky a etapy), chýbajúcich úsekov cyklotrás alebo vybraných možných vhodných úsekov 

cyklotrás 

Opatrenie 2.1.5.1 – EuroVelo 6 

Termín: 2015 – 2016  

Zodpovední: Regionálne združenie Váh – Dunaj – Ipeľ, mesto Komárno, mesto Štúrovo, 

obce ležiace na chýbajúcich úsekoch cyklotrasy 

Stručný popis: v roku 2015 bola spracovaná Regionálnym združením Váh – Dunaj – Ipeľ PD 

na chýbajúce infraštrukturálne spevnené úseky trasy EuroVelo 6 (hranica TTSK/NSK – 

Komárno, Kravany nad Dunajom – Štúrovo), boli stanovené etapy, úseky, spracovaná 

výkresová časť a rozpočet. 

Opatrenie 2.1.5.2 – Vážska cyklomagistrála 

Termín: 2016 – 2017  

Zodpovední: Regionálne združenie Váh – Dunaj – Ipeľ, mesto Kolárovo, mesto Šaľa, NSK,  

obce ležiace na riešenom úseku cyklotrasy 

Stručný popis: jedná sa o PD na chýbajúci infraštrukturálne upravený úsek trasy medzi 

Kolárovom – Šaľou a hranicou NST/TTSK. Môže byť zaradená aj cyklolávka ponad Malý 

Dunaj v Kolárove, ako aj cyklolávka ponad Váh medzi Dedinou Mládeže a Komočou 

(napojenie na Ponitriansku CM). Je potrebné doriešiť prechod cez VD Kráľová 

a rekonštrukciu zábranových rámp na hrádzach. Na spracovanie PD získalo finančné 

prostriedky z výzvy MDVRR SR v roku 2015 Regionálne združenie Váh – Dunaj – Ipeľ. 

Opatrenie 2.1.5.3 – Ponitrianska cyklomagistrála 

Termín: 2016 – 2020  

Zodpovední: NSK, mesto Nitra, mestá Nové Zámky, Šurany, Topoľčany, obce ležiace na 

riešených úsekoch cyklotrasy, podporené MAS 

Stručný popis: jedná sa o spracovanie PD na chýbajúce infraštrukturálne upravené úseky na 

trase medzi Komočou a Novými Zámkami, Novými Zámkami a Šuranmi, Šuranmi a hotovým 

úsekom v meste Nitra, nad hotovým úsekom v meste Nitra do Topoľčian a na hranicu s TSK. 

Otázka zaradenia projektovania cyklolávky ponad Váh medzi Dedinou Mládeže a Komočou 

(napojenie na Vážsku CM)  - koordinácia s 2.1.5.2, v katastri obce Čechynce (napojenie na 

trasu Nitra – Vráble – koordinácia s 2.1.5.4 a malej cyklolávky ponad potok Chotina pri 

Topoľčanoch. 

Opatrenie 2.1.5.4 – Cyklotrasa Nitra - Vráble 

Termín: 2016 – 2017  

Zodpovední: NSK, mesto Nitra, mesto Vráble, obce ležiace na trase 
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Stručný popis: trasa v štádiu dokumentácie pre územné rozhodnutie, potreba aktualizácie 

dokumentácie podľa uvažovanej podpory z konkrétneho OP a oprávnenosti podporovaných 

aktivít – podľa toho rozdelenie na etapy realizácie. 

Opatrenie 2.1.5.5 – Pohronská cyklomagistrála 

Termín: 2016 – 2020 

Zodpovední: mestá Štúrovo, Želiezovce, Levice, Tlmače, obce ležiace v koridore cyklotrasy, 

podporené MAS 

Stručný popis: spracovanie PD pre vybrané krátke úseky vhodné pre terénne 

infraštrukturálne úpravy, buď v katastroch miest (Štúrovo, Tlmače, Levice), medzi mestami 

a obcami – prepojenie Levice Mochovská ulica – Dolná Seč – Kalná nad Hronom, doriešiť 

objazd VD v Malých Kozmálovciach, vzájomné úseky medzi obcami, v úvahe aj spracovanie 

pozemkovej prípravy a jednoduchej PD s využitím vybranej asfaltovej drte získanej 

pri rekonštrukcii ciest v okolí trasy. Možné úseky aj v rámci podporených MAS. 

Opatrenie 2.1.5.6 – Požitavská cyklomagistrála 

Termín: 2016 – 2020  

Zodpovední: mesto Vráble, Mikroregión Termál (MAS), NSK, obce ležiace v riešených 

úsekoch cyklotrasy, podporené MAS 

Stručný popis: spracovanie PD pre vybrané krátke úseky vhodné pre terénne 

infraštrukturálne úpravy, v katastri mesta Vráble riešenie mestskej dopravnej trasy, v úseku 

Úľany nad Žitavou – Maňa vhodný úsek na PD a následnú realizáciu v rámci Mikroregiónu 

(MAS), ďalej medzi mestami a obcami v úvahe aj spracovanie pozemkovej prípravy 

a jednoduchej PD s využitím vybranej asfaltovej drte získanej pri rekonštrukcii ciest. 

Možné úseky aj v rámci podporených MAS. 

Opatrenie 2.1.5.6 – Ipeľská cyklomagistrála 

Termín: 2016 – 2020  

Zodpovední: mesto Šahy, obce ležiace v riešených úsekoch cyklotrasy, podporené MAS 

Stručný popis: spracovanie PD pre vybraný krátky úsek vhodný pre terénne infraštrukturálne 

úpravy v katastri mesta Šahy ako riešenie mestskej dopravnej trasy, v úsekoch medzi mestom 

a obcami, v cezhraničnom prepojení úseku Vyškovec nad Ipľom – Tesa v Maďarsku,  v úvahe 

aj spracovanie pozemkovej prípravy a jednoduchej PD s využitím vybranej asfaltovej drte 

získanej pri rekonštrukcii ciest. Možné úseky aj v rámci podporených MAS. Možná úvaha 

o PD na cyklolávku ponad Ipeľ medzi Chľabou a Ipolydamásdom (pokiaľ nebude cestný 

most). 

Opatrenie 2.1.6: Stavebné konania k pripravovaným mestským cyklotrasám 

Termín: 2016 – 2020 (trvale) 

Zodpovední: krajské mesto Nitra, ostatné mestá NSK, dotknuté subjekty v súvislosti 

so stavebným konaním 

Stručný popis: stavebné konania podľa konkrétneho stupňa náročnosti pre PD spracované 

v opatrení 2.1.3 a 2.1.4. 

Opatrenie 2.1.7: Stavebné konania k pripravovaným cyklodopravným trasám v NSK, 

resp. k úsekom cyklodopravných trás v NSK 

Termín: 2016 – 2020 (trvale) 

Zodpovední: NSK, krajské mesto Nitra, ostatné mestá NSK, združenia v NSK, podporené 

MAS v NSK, dotknuté subjekty v súvislosti so stavebným konaním 

Stručný popis: stavebné konania podľa konkrétneho stupňa náročnosti pre PD spracované 

v opatrení 2.1.5 s aktualizáciou pre opatrenia 2.1.5.1 - 2.1.5.6. 
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Opatrenie 2.1.8: Vytýčenie, rekognoskácia, zjednodušená dokumentácia, povoľovacie 

konanie k Náučnej pútnickej Cyrilo-metodskej trase – centrálne vetvy v koridore 

TTSK-NTSK (smer Piešťany) a TTSK (smer Sereď)  

Termín: 2016 

Zodpovední: NSK, dotknuté odbory – kultúra, cestovný ruch, SCK, dotknuté subjekty 

v rámci povoľovacieho konania, subjekt z VO 

Stručný popis: rekognoskácie chýbajúcich úsekov hlavných vetiev náučnej Cyrilo-metodskej 

trasy medzi obcami Výčapy -Opatovce a Nitrianska Blatnica a Cabaj-Čápor a Pata, revízia 

existujúcich cykloturistických trás pre návrh potrebných úkonov, zmien a potrebného počtu 

prvkov cykloturistickej orientácie na týchto kompletných vetvách, spracovanie 

zjednodušených dokumentácií a povoľovacie konanie. 

Opatrenie 2.1.9: Vytýčenie, rekognoskácia, zjednodušená dokumentácia, povoľovacie 

konanie k Náučnej pútnickej Cyrilo-metodskej trase – vedľajšie vetvy 

Termín: 2017-2018 

Zodpovední: NSK, dotknuté odbory – kultúra, cestovný ruch, SCK, dotknuté subjekty 

v rámci povoľovacieho konania, subjekt z VO 

Stručný popis: návrh vedenia vedľajších vetiev náučnej Cyrilo-metodskej cyklotrasy, 

rekognoskácie týchto úsekov vedľajších vetiev náučnej Cyrilo-metodskej trasy medzi Nitrou 

– Komárnom a Štúrovom a medzi Nitrou – Kostoľanmi pod Tríbečom – Hronským 

Beňadikom – Želiezovcami a Štúrovom. Revízia existujúcich úsekov cykloturistických trás 

v týchto vetvách. Rozsiahle spracovanie zjednodušených dokumentácií a povoľovacie 

konanie. 

Opatrenie 2.1.10: Rekognoskácie nových cykloturistických trás, náučných 

cykloturistických trás, súborov cykloturistických trás, trasy na území MTB Bikeparkov 

v NSK, vrátane singletrackov 

Termín: 2016 -2020 (priebežne) 

Zodpovední: NSK, odbor cestovného ruchu, SCK, KOCR, OOCR, podporené MAS v NSK, 

dotknuté subjekty v rámci povoľovacieho konania, subjekt z VO 

Stručný popis: rekognoskácie nových cykloturistických trás, náučných a tematických 

cykloturistických trás v rámci územia NSK a prepojenia na susedné kraje, existujúcich 

Bikeparkov na území NSK, podnety od bikerov a individuálnych jedincov s cieľom 

zdokonaliť, zmodernizovať a rozšíriť sieť MTB cykloturistických trás na území Bikeparkov, 

hľadanie a rekognoskácia pre vytýčenie atraktívnych singletrackov. 

Opatrenie 2.1.11: Spracovanie zjednodušených dokumentácií pre nové cykloturistické 

trasy, náučné cykloturistické trasy, súbory cykloturistických trás, MTB Bikeparky 

Termín: 2016 -2020 (priebežne) 

Zodpovední: NSK, odbor cestovného ruchu, KOCR, OOCR, podporené MAS v NSK, 

subjekt z VO 

Stručný popis: spracovanie zjednodušených dokumentácií k súboru nových 

cykloturistických,  náučných a tematických cykloturistických trás v rámci územia NSK 

a prepojenia na susedné kraje, ako aj existujúcich Bikeparkov na území NSK, navrhnutých 

ako výsledok rekognoskácií podľa bodu 2.1.10. 

Opatrenie 2.1.12: Povoľovacie konanie k novým cykloturistickým a náučným 

cykloturistickým trasám 

Termín: 2016 -2020 (priebežne) 

Zodpovední: subjekt z VO, NSK, odbor cestovného ruchu, OOCR, podporené MAS v NSK, 

dotknuté povinné inštitúcie v zmysle slovenských zákonov, subjekty v rámci povoľovacieho 

konania 
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Stručný popis: povoľovacie konanie v zmysle platných slovenských zákonov a noriem 

pre nové cykloturistické,  náučné a tematické cykloturistické trasy v rámci NSK a prepojenia 

týchto trás na susedné kraje, v rámci existujúcich Bikeparkov na území NSK, navrhnutých 

ako výsledok rekognoskácií podľa bodu 2.1.10 a spracovaných zjednodušených dokumentácií 

podľa bodu 2.1.11. 

Opatrenie 2.1.13: Spracovanie PD k singletrackovým trasám 

Termín: 2016 - 2018 

Zodpovední: subjekt z VO, NSK – odbor cestovného ruchu, OOCR, dotknuté obce, 

združenia, MAS, dotknutí vlastníci nehnuteľností, projektant 

Stručný popis: spracovanie PD pre trasy vzídené z rekognoskácií podľa bodu 2.1.10. Stupeň 

podľa náročnosti. 

Opatrenie 2.1.14: Stavebné konanie k singletrackovým trasám 

Termín: 2017-2020 

Zodpovední: subjekt z VO, NSK – odbor cestovného ruchu, OOCR, dotknuté obce, 

združenia, MAS, dotknutí vlastníci nehnuteľností, projektant 

Stručný popis: spracovanie PD pre trasy vzídené z rekognoskácií podľa bodu 2.1.10 

a spracovaných PD podľa bodu 2.1.13.. Stupeň podľa náročnosti a navrhnutých riešení 

terénnych úprav. 

Opatrenie 2.1.15: Príprava projektov k integrácii cyklodopravy s verejnou osobnou 

dopravou 
Termín: 2016-2022 

Zodpovední: mestá v NSK a obce, ktoré majú strediská prepojenia verejnej dopravy 

s cyklodopravou 

Stručný popis: predpokladajú sa mestské projekty so súborom opatrení, ktoré prispejú 

k integrácii cyklodopravy s verejnou dopravou. Dotýka sa to miest s autobusovými stanicami, 

železničnými stanicami a lodnými prístavmi osobnej dopravy. U obcí sa jedná o projekty 

menšieho rozsahu v miestach železničných staníc. Vzorové projekty môžu v NSK vzniknúť 

minimálne v mestách Nitra, Levice, Šaľa, Komárno, Štúrovo a Nové Zámky. 

Opatrenie 2.1.16: Príprava projektov s návrhmi riešení doplnkovej infraštruktúry 

väčšieho rozsahu, povoľovacie a stavebné konanie – Bike and Ride, parkovacie domy 

pre bicykle, dobíjacie stanice pre elektrobicykle, požičovne bicyklov 
Termín: 2016 – 2020 (trvale) 

Zodpovední: krajské mesto Nitra, ostatné mestá v NSK, NSK, obce v NSK, združenia 

v NSK, podporené MAS v NSK, iné subjekty 

Stručný popis: v aktivitách Bike and Ride, parkovacie domy pre bicykle sa predpokladajú  

mestské projekty v lokalitách železničných, autobusových staníc a lodných osobných 

prístavov, požičovne bicyklov vo väčších mestách a strediskách cestovného ruchu, opravovne 

bicyklov v mestách, obciach. Dobíjacie stanice pre elektrobicykle v mestách, obciach, 

strediskách cestovného ruchu, servisoch a podobne. 

Opatrenie 2.1.17: Príprava projektov s návrhmi riešení doplnkovej infraštruktúry 

väčšieho rozsahu pre cykloturistické trasy (nad rámec drobnej stavby), povoľovacie 

a stavebné konanie – cyklolávky, mostíky, rozhľadne, odpočinkové zóny a odpočívadlá 

nad 25 m2 

Termín: 2016-2022 

Zodpovední: OOCR, mestá v NSK, NSK, obce v NSK, združenia v NSK, podporené MAS 

v NSK, iné subjekty 

Stručný popis: predpokladá sa príprava projektov na doplnkovú infraštruktúru väčšieho 

rozsahu. Niektorá môže byť včlenená do väčších projektov (kap. 2.1.4, 2.1.7) 
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alebo projektovaná samostatne. Patria sem napríklad cyklolávky ponad Malý Dunaj 

v Kolárove, cyklolávka ponad Váh medzi Dedinou Mládeže a Komočou, cyklolávka ponad 

rieku Nitra v meste Nitra (prepojenie Wilsonovo nábrežie - Nábrežie Mládeže pri SPU), 

cyklolávka ponad rieku Nitra v katastri obce Čechynce, mostík ponad potok Chotina 

v Topoľčanoch, možná cyklolávka ponad Ipeľ medzi Chľabou a Ipolydamásdom v Maďarsku. 

K ďalším takýmto objektom projektovania môžu patriť väčšie rozhľadne pri cyklotrasách 

a komplexnejšie odpočinkové miesta, resp. odpočívadlá nad rozsah drobnej stavby. 

Opatrenie 2.1.18: Príprava projektov s návrhmi riešení doplnkovej infraštruktúry 

menšieho rozsahu pre cyklodopravné trasy medzi sídlami a cykloturistické trasy (v 

rámci drobnej stavby), povoľovacie a stavebné konanie – malé odpočívadlá do 25 m2, 

panely s mapami a náučné panely, malé rozhľadne, stojany na bicykle, imidžové 

smerovníky, obrázkové cyklosmerovky 

Termín: 2016 - 2022 

Zodpovední: NSK, KOCR, OOCR, mestá v NSK, obce v NSK, združenia v NSK, podporené 

MAS v NSK, iné subjekty 

Stručný popis: predpokladá sa príprava projektov menšieho rozsahu, ktorá súvisí 

so skvalitnením vybavenosti siete existujúcich a budovaných cyklodopravných 

a cykloturistických trás v NSK drobnou doplnkovou infraštruktúrou v rozsahu malej stavby. 

Predpokladá sa vzťah investora k pozemku, kde sa umiestni drobná infraštruktúra. Radíme 

sem najmä malé odpočívadlá do 25 m2, panely s mapami a náučné panely, malé rozhľadne, 

stojany na bicykle, imidžové smerovníky, obrázkové cyklosmerovky. Najväčší rozsah 

sa plánuje v Bikeparkoch Tríbeč a Považský Inovec, na tematických a náučných 

cykloturistických trasách, na spoločných cyklodopravných trasách medzi sídlami a zároveň 

cykloturistických magistrálach. 

Cieľ 2.2: Realizácia cyklistickej infraštruktúry 

Opatrenie 2.2.1: Realizácia mestských cyklotrás v UMR Nitra 

Termín: 2016 - 2022 

Zodpovední: krajské mesto Nitra a obce v UMR Nitra 

Stručný popis: na základe RIUS pre UMR Nitra, pripravených PD a vydaných stavebných 

povolení, dostupných, získaných (a vlastných) finančných prostriedkov z OP (predovšetkým 

z IROP) predpokladá sa príprava projektov pre realizáciu cyklotrás, ktoré súvisia 

so skvalitnením mestskej siete cyklotrás s prioritou dochádzky do práce, integráciou na 

verejnú dopravu a vybudovaním doplnkovej infraštruktúry.  Osobitú pozornosť treba venovať 

dochádzke do budúceho závodu Jaguar – Land Rover. 

Opatrenie 2.2.2: Realizácia mestských cyklotrás v ostatných mestách NSK 

Termín: 2016 - 2022 

Zodpovední:  ostatné mestá NSK 

Stručný popis: na základe RIUS pre NSK, pripravených PD a vydaných stavebných povolení 

v rámci miest NSK, získaných (a vlastných) finančných prostriedkov z OP (predovšetkým 

z IROP) predpokladá sa príprava projektov pre realizáciu cyklotrás, ktoré súvisia so 

skvalitnením mestskej siete cyklotrás s prioritou dochádzky do práce, integráciou na verejnú 

dopravu a vybudovaním doplnkovej infraštruktúry.  Osobitú pozornosť treba venovať trasám 

vedúcim ku kľúčovým podnikom v NSK (napr. Atómová elektráreň Mochovce, Duslo Šaľa 

a pod.). 

Opatrenie 2.2.3: Realizácia cyklodopravných trás medzi sídlami, resp. ich úsekov 
Termín: 2016 - 2022 

Zodpovední:  investori pri realizácii cyklodopravných trás medzi sídlami, resp. úsekov týchto 

cyklotrás (NSK, mestá a obce, združenia, MAS, súkromný sektor) 
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Stručný popis: na základe spracovaných PD a vydaných stavebných povolení, získaných 

z projektov alebo plánovaných vlastných finančných prostriedkov, pre súvislé úseky 

cyklotrás, vybrané úseky (etapy) cyklotrás alebo čiastkové stavby na cyklotrasách súvisiace 

s doplnkovou infraštruktúrou. Investorom je obyčajne jeden subjekt alebo viacero subjektov 

pre jednotlivé úseky, objekty. Často krát sa vytvorí aj združenie, resp. konzorcium viacerých 

subjektov. 

Opatrenie 2.2.3.1 Realizácia chýbajúcich úsekov medzinárodnej diaľkovej 

cykloturistickej trasy EUROVELO EV-6  

Termín: 2017 - 2022 

Zodpovední:  Regionálne združenie Váh – Dunaj – Ipeľ, mesto Komárno, mesto Štúrovo, 

obce na trase + cezhraničný partner z Maďarska, subjekt z VO 

Stručný popis: na základe spracovaných PD a následného stavebného povolenia realizácia 

úsekov Komárno – Veľké Kosihy v dĺžke 14,425 km, Kravany nad Dunajom – Štúrovo 

22,079 km a Veľké Kosihy – Číčov v dĺžke 14,575 km. Ideálne pre realizáciu min. 2 etáp 

sú finančné prostriedky z programu cezhraničnej spolupráce SR/HU. 

Opatrenie 2.2.3.2 Realizácia chýbajúcich úsekov cyklodopravnej trasy Vážskej 

cyklomagistrály  

Termín: 2017 – 2022 (vybrané úseky) 

Zodpovední:  Regionálne združenie Váh – Dunaj – Ipeľ, mesto Kolárovo, mesto Šaľa, obce 

na trase, NSK, SVP. š.p., iní dotknutí majitelia pozemkov a zariadení, subjekt z VO  

Stručný popis: na základe spracovaných PD v roku 2016 sa určia presné stavebné úseky 

a predpokladané finančné náklady na ich realizáciu. Úsek od hranice s TTSK do Šale 

a jej katastra by mohol byť realizovaný z prostriedkov OP IROP, pokiaľ bude mať hotovú PD 

a vydané stavebné povolenie. Pre ostatné úseky je potrebné hľadať iné zdroje. 

Opatrenie 2.2.3.3 Realizácia/vybudovanie úsekov cyklodopravnej trasy Ponitrianskej 

cyklomagistrály  

Termín: 2017 - 2022 

Zodpovední: NSK, mestá Nové Zámky, Šurany, Nitra, Topoľčany, dotknuté obce na trase, 

SVP. š.p., dotknutí majitelia pozemkov a zariadení, subjekt z VO 

Stručný popis: na základe spracovanej PD Regionálnym združením Váh – Dunaj – Ipeľ 

v roku 2016 sa určia presné stavebné úseky, investori týchto úsekov a predpokladané finančné 

náklady na ich realizáciu. V UMR Nitra sa predpokladá investovanie z OP IROP, takisto 

by sa v rámci OP IROP mohli realizovať úseky v meste Nové Zámky a Topoľčany. NSK 

by v rámci svojho rozpočtu na roky 2017-2020 mohol ročne realizovať krátke úseky 

v dĺžkach 4 – 8 km tam, kde nie je možné získať zdroje z operačných programov. Vo vízii je 

možné uvažovať aj o podpore podniku Jaguar – Land Rover pre cyklodopravnú trasu 

v koridore rieky Nitra, ktorá by bola využiteľná aj pre dochádzku na bicykli do práce v tomto 

podniku. 

Opatrenie 2.2.3.4. Realizácia/vybudovanie úsekov cyklodopravnej trasy Nitra – Vráble 

Termín: 2017 - 2022 

Zodpovední: NSK, mesto Nitra, mesto Vráble, obce ležiace na trase 

Stručný popis: na základe spracovaných PD a vydanému stavebnému povoleniu v roku 2016 

sa určia presné stavebné úseky a predpokladané finančné náklady na ich realizáciu. Etapizácia 

súvisí s kombinovaným financovaním z OP IROP (oprávnené aktivity) a iných (vlastných 

zdrojov) pre neoprávnené aktivity. 

Opatrenie 2.2.3.5 Realizácia/vybudovanie úsekov cyklodopravnej trasy Pohronskej 

cyklomagistrály 
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Termín: 2018 - 2022 

Zodpovední: mestá Štúrovo, Želiezovce, Levice, Tlmače, dotknuté obce na trase, SVP. š.p., 

dotknutí majitelia pozemkov a zariadení, subjekt z VO 

Stručný popis: na základe spracovania čiastkových PD, najmä mestami ležiacimi na trase, sa 

určia presné stavebné úseky, investori týchto úsekov a predpokladané finančné náklady na ich 

realizáciu. Je otázna možnosť investovania v rámci IROP, vzhľadom na požiadavku 

dochádzky do práce. Pre úseky je potrebné hľadať aj iné finančné a nefinančné zdroje. 

Opatrenie 2.2.3.6 Realizácia/vybudovanie úsekov cyklodopravnej trasy Požitavskej 

cyklomagistrály 

Termín: 2018-2022 

Zodpovední: mesto Vráble, Mikroregión (MAS) Termál, dotknuté obce, NSK, SVP. š.p., 

dotknutí majitelia pozemkov a zariadení, subjekt z VO 

Stručný popis: na základe spracovaných čiastkových PD v roku 2016 -2017 sa určia presné 

stavebné úseky a predpokladané finančné náklady na ich realizáciu. V rámci OP IROP 

by sa mohol realizovať úsek v meste Vráble. Ideálnym by bolo aj napojenie cyklotrás 

v Mikroregióne Termál na koridor rieky Nitra vybudovaním cyklodopravnej trasy na hrádzi 

rieky Žitava, minimálne v úseku Úľany nad Žitavou alebo až do Michala nad Žitavou. 

Opatrenie 2.2.4: Realizácia centrálnych trás Náučnej Cyrilo-metodskej cesty 

Termín: 2016 - 2018 

Zodpovední: NSK, odbor kultúry a cestovného ruchu, krajské mesto Nitra, dotknuté mestá 

a obce NSK, združenia, podnikateľské subjekty popri trase, cirkev, iné subjekty popri trase, 

subjekt z VO, SCK  

Stručný popis: realizácia sa predpokladá v partnerstve so Zlínskym krajom, slovenskými 

krajmi NSK, TTSK, TSK, ŽSK v rámci programu cezhraničnej spolupráce SK/CZ (NSK má 

pre tento zámer výnimku, napriek tomu, že priamo nesusedí s ČR). Leader partnerom by bol 

Zlínsky kraj, NSK by vystupoval ako projektový partner. Predpokladá sa vyznačenie trasy 

ako Náučnej cykloturistickej trasy v koridore smerom z Nitry na TTSK, TSK a ŽSK (smer 

Piešťany, Trenčín a Terchová) a z Nitry na TTSK (smer Sereď – Trnava – Šaštín Stráže - 

Holíč – Skalica). 

Opatrenie 2.2.5: Realizácia nových cykloturistických trás a údržba existujúcich 

cykloturistických trás v rámci Bikeparku Tríbeč a Považský Inovec 

Termín: 2016 – 2020 (priebežne) 

Zodpovední: NSK, odbor cestovného ruchu, OOCR, mestá a obce NSK, združenia, MAS 

a iné subjekty v NSK v riešenej oblasti, subjekt z VO, SCK 

Stručný popis: realizácia sa predpokladá pre trasy povolené v rámci predchádzajúceho 

projektu NSK v rokoch 2013 – 2015, ako aj ďalšie trasy povolené v nasledujúcich rokoch. 

Pre roky 2016 – 2018 spracovaný konkrétny plán obnovy a značenia nových trás (príloha 17a 

– 17c), pričom vždy sú voľné km pre trasy zaradené podľa aktuálnej potreby. V rokoch 2019-

2020 všeobecný plán na úrovni rokov 2016 - 2018. 

Opatrenie 2.2.6: Realizácia nových cykloturistických trás a údržba existujúcich 

cykloturistických trás v NSK  

Termín: 2016 – 2020 (priebežne) 

Zodpovední: NSK, odbor cestovného ruchu, OOCR, mestá a obce NSK mimo Bikeparkov 

Tríbeč a Považský Inovec, združenia, MAS a iné subjekty v NSK v riešenej oblasti 

mimo Bikeparkov Tríbeč a Považský Inovec, subjekt z VO, SCK 

Stručný popis: realizácia sa predpokladá pre trasy povolené v rámci predchádzajúceho 

projektu NSK v rokoch 2013 – 2015, ako aj ďalšie trasy povolené v nasledujúcich rokoch. 

Pre roky 2016 – 2018 spracovaný konkrétny plán obnovy a značenia nových trás (príloha 17a 
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– 17c),pričom vždy sú voľné km pre trasy zaradené podľa aktuálnej potreby. V rokoch 2019-

2020 všeobecný plán na úrovni rokov 2016-2018. 

Opatrenie 2.2.7: Realizácia nových náučných cykloturistických trás a údržba 

existujúcich náučných cykloturistických trás v NSK 

Termín: 2016 – 2020 (priebežne) 

Zodpovední: NSK, odbor cestovného ruchu, OOCR, mestá a obce NSK, združenia, MAS 

a iné subjekty v NSK v riešenom území NSK, subjekt z VO, SCK, cirkev, vlastníci objektov 

a zariadení zaradených do predmetu spoznávania na náučných cykloturistických trasách  

Stručný popis: realizácia sa predpokladá pre náučné cykloturistické trasy povolené v rámci 

predchádzajúceho projektu NSK v rokoch 2013 – 2015, ako aj ďalšie trasy povolené 

v nasledujúcich rokoch. Pre roky 2016 – 2018 spracovaný konkrétny plán obnovy a značenia 

nových trás (príloha 17a – 17c), pričom vždy sú voľné km pre náučné cykloturistické trasy 

zaradené podľa aktuálnej potreby. V rokoch 2019-2020 všeobecný plán na úrovni rokov 

2016-2018. 

Opatrenie 2.2.8: Realizácia vedľajších trás Náučnej Cyrilo-metodskej cesty 

Termín: 2018 – 2020 

Zodpovední: NSK, odbor kultúry a cestovného ruchu, krajské mesto Nitra, dotknuté mestá 

a obce NSK a BBSK, združenia, podnikateľské subjekty popri trase, cirkev, iné subjekty 

popri trase, subjekt z VO, SCK 

Stručný popis: realizácia sa predpokladá vo viacerých etapách, prvou je rekognoskácia, 

vytýčenie, v druhej etape projektu partnerstva so Zlínskym krajom, slovenskými krajmi NSK, 

TTSK, TSK, ŽSK v rámci programu cezhraničnej spolupráce SK/CZ (NSK 

má pre tento zámer výnimku, napriek tomu, že priamo nesusedí s ČR). Leader partnerom 

by bol Zlínsky kraj, NSK by vystupoval ako projektový partner. Pre samotné vyznačenie budú 

potrebné prostriedky aj z iných a vlastných zdrojov. Predpokladá sa vyznačenie trasy 

ako Náučnej cykloturistickej trasy v koridore smerom z Nitry na BBSK a hranicu 

s Maďarskom (smer Kolíňany, Kostoľany pod Tríbečom – Hronský Beňadik – Levice - 

Želiezovce – Štúrovo) a z Nitry smerom na hranicu s Maďarskom (smer Nové Zámky – 

Hurbanovo – Komárno – Štúrovo). 

Opatrenie 2.2.9: Realizácia vynútených opatrení v rámci povoľovacích konaní (napr. 

kosenie hrádzí, kosenie na hrádzach okolo osadených cyklosmerovníkov a pod.) 

Termín: 2016 – 2020 (priebežne) 

Zodpovední:  NSK, subjekty z VO, iné určené subjekty 

Stručný popis: v konaniach na vyznačenie cykloturistických trás na telesách trávnatých 

hrádzí vznikla požiadavka od SVP š.p. na kosenie vrchného telesa hrádze a okolo 

cyklosmerovníkov osadených v trávnatom telese hrádze. 

Cieľ 2.3: Realizácia doplnkovej cykloinfraštruktúry 

Opatrenie 2.3.1: Realizácia objektov väčšieho rozsahu – cyklolávky 

Termín: 2016 – 2022 (priebežne) 

Zodpovední:  NSK 

Stručný popis: podľa výsledkov stavebných konaní, vo variantoch súčasti úsekov 

cyklodopravných trás medzi sídlami, alebo ako samostatné stavby. Jedná sa o cyklolávku 

ponad Malý Dunaj v Kolárove (investor mesto Kolárovo, NSK), cyklolávku ponad Váh medzi 

Dedinou Mládeže a Komočou (investor obce Komoča, Dedina Mládeže, NSK), cyklolávku 

ponad rieku Nitra v meste Nitra, prepojenie Wilsonovo nábrežie - Nábrežie Mládeže pri SPU 

(investor mesto Nitra), cyklolávku ponad rieku Nitra v katastri obce Čechynce (investor obec 

Čechynce, NSK), mostík ponad potok Chotina v Topoľčanoch (investor mesto Topoľčany, 
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NSK), možná cyklolávka ponad Ipeľ medzi Chľabou a Ipolydamásdom v Maďarsku 

(investori obec Chľaba, obec Ipolydamásd v rámci cezhraničnej spolupráce). 

Opatrenie 2.3.2: Realizácia integrácie cyklodoprava - verejná doprava v mestách 

Termín: 2016 – 2022 (priebežne) 

Zodpovední: mestá v NSK a obce, ktoré majú strediská prepojenia verejnej dopravy 

s cyklodopravou, spracované PD s príslušným stupňom ukončeného požadovaného 

stavebného konania 

Stručný popis: realizácia mestských projektov so súborom opatrení, ktoré prispejú 

k integrácii cyklodopravy s verejnou dopravou. Dotýka sa to miest s autobusovými stanicami, 

železničnými stanicami a lodnými prístavmi osobnej dopravy. Pilotné projekty sa očakávajú  

v mestách Nitra, Levice, Šaľa,  menšieho rozsahu v mestách Komárno, Štúrovo a Nové 

Zámky a ďalších podľa stupňa prípravy. 

Opatrenie 2.3.3: Realizácia systémov Bike and Ride, požičovne bicyklov, parkovanie 

bicyklov, dobíjacie stanice pre elektrobicykle 

Termín: 2016 – 2022 (priebežne) 

Zodpovední: mestá v NSK a obce, ktoré majú strediská prepojenia verejnej dopravy 

s cyklodopravou, spracované PD s príslušným stupňom požadovaného ukončeného 

stavebného konania 

Stručný popis: realizácia mestských projektov so súborom opatrení, ktoré prispejú 

k posilneniu integrácie cyklodopravy s verejnou dopravou. Ideálne pre tieto opatrenia 

sú autobusové stanice, železničné stanice, prípadne lodné osobné prístavy. Pilotné projekty 

sa môžu realizovať ako doplnok projektov podľa bodu 2.3.2. v mestách Nitra, Levice, Šaľa, 

prípadne v mestách Komárno, Štúrovo, Nové Zámky a ďalších podľa stupňa prípravy. 

Môže sa jednať o niektoré (alebo viaceré) opatrenia – Bike and Ride, parkoviská pre bicykle, 

požičovne pre bicykle. Dobíjacie stanice pre elektrobicykle môžu byť pilotne realizované 

v krajskom meste Nitra, v rámci cyklodopravnej trasy Nitra – Vráble. Takisto ideálnymi 

miestami by boli mestá Komárno (križovatka EuroVelo 6 a Vážskej cyklotrasy), Štúrovo, 

Nové Zámky, Levice. 

Opatrenie 2.3.4: Realizácia cyklostojanov v rámci NSK 

Termín: 2016 – 2020 (priebežne) 

Zodpovední: NSK, všetky subjekty na území NSK, subjekt z VO 

Stručný popis: v rámci drobnej cykloinfraštruktúry na cyklodopravných a cykloturistických 

trasách v rámci NSK výroba a umiestňovane stojanov pre odstavenie bicyklov. Investori 

a miesta pre umiestnenie – všetky subjekty na území NSK (stanice, školy, zdravotnícke 

zariadenia, mestá, obce, zariadenia cestovného ruchu, služby a podobne). Možnosť výroby 

a umiestnenia väčšieho počtu stojanov v rámci projektov alebo individuálne. 

Opatrenie 2.3.5: Realizácia malých rozhľadní na cyklotrasách alebo v ich blízkosti  

Termín: 2016 – 2022 (priebežne) 

Zodpovední: všetky subjekty na území NSK, majitelia pozemkov pod rozhľadňami 

a prístupových ciest k nim, subjekty z VO 

Stručný popis: individuálna výstavba nových malých rozhľadní na cyklotrasách, 

alebo v ich bezprostrednej blízkosti, v rámci schválených PD a vydaných stavebných povolení 

podľa náročnosti.  Doplnok cykloproduktu Bicyklom za výhľadmi. 

Opatrenie 2.3.6: Realizácia cykloodpočívadiel, panelov s mapami, náučných 

a informačných panelov. 

Termín: 2016 – 2022 (priebežne) 

Zodpovední: NSK, všetky subjekty na území NSK, majitelia pozemkov  
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Stručný popis: individuálna výroba a osadenie v teréne cykloodpočívadiel, panelov 

s mapami, náučných a informačných panelov. Robí sa výlučne na existujúcich cyklotrasách. 

Väčšinou je potrebný oznam o drobnej stavbe, vzťah investora k pozemku. Pri mapách 

je potrebné dbať na ich aktuálnosť. 

Opatrenie 2.3.7: Realizácia imidžových miest a systému obrázkových smeroviek 

Termín: 2016 – 2022 (priebežne) 

Zodpovední: NSK, všetky subjekty na území NSK 

Stručný popis: novinkou v rámci novelizovanej STN 01 8028 „Cykloturistické značenie“  

je označovanie stavebných a prírodných zaujímavostí na cykloturistických trasách alebo 

v ich bezprostrednej blízkosti obrázkovými cyklosmerovkami. Ak sa osadí na významných 

miestach regiónu do systému značených cyklotrás samostatný cyklosmerovník, 

na ktorom je umiestnená tabuľka miestneho názvu s názvom miesta, kde sa stĺpik nachádza 

a 6 až 10 obrázkových cyklosmeroviek navigujúcich do významných miest, toto miesto 

sa nazýva imidžové miesto. Samostatné obrázkové cyklosmerovky sa používajú 

na modernizáciu existujúcich, ako aj pri plánovaní nových cykloturistických trás a náučných 

cykloturistických trás v NSK. 

Opatrenie 2.3.8: Zakúpenie a inštalácia statických a mobilných sčítačov cyklistov (resp. 

cyklistov/chodcov). 

Termín: 2016 - 2020 

Zodpovední: NSK, mesto Nitra, iné mestá a združenia (MAS) na území kraja 

Stručný popis: zakúpenie pevných a mobilných sčítačov cyklistov na plánovaných 

a existujúcich cyklotrasách, prevádzka sčítačov, NSK plánuje zakúpenie 1 ks sčítača Eco-

Counter pevný v roku 2016, 1 ks Eco-Counter mobilný v roku 2018. 

Opatrenie 2.3.9: Aleje pozdĺž cyklotrás 

Termín: 2016 - 2020 

Zodpovední: mesto Nitra, iné mestá, obce, združenia, MAS na území kraja, projektanti 

Stručný popis: v rámci viacerých projektov, najmä pri cyklochodníkoch a cyklotrasách 

v otvorenom teréne je ideálne plánovať výsadbu alejí pozdĺž cyklotrás. Pokiaľ to umožňujú 

finančné náklady, ideálna je bezúdržbová zeleň. 

Opatrenie 2.3.10: Zeleň na verejných priestranstvách 

Termín: 2016 - 2020 

Zodpovední: mesto Nitra, iné mestá, obce, združenia, MAS na území kraja, projektanti 

Stručný popis: v rámci viacerých projektov, najmä pri cyklochodníkoch v rámci miest a obcí, 

ale aj v extraviláne, je ideálne plánovať výsadbu bezúdržbovej zelene na verejných 

priestranstvách v miestach, kde sa dotýkajú cyklotrás. 

Priorita č. 3 – ZABEZPEČENIE FINANCIÍ PRE ROZVOJ CYKLISTICKEJ 

A CYKLOTURISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY 

Cieľ 3.1: Finančné zdroje 

Opatrenie 3.1.1: Zdroje EÚ v programe IROP 

Termín: 2016-2022 

Zodpovední: NSK, UMR Nitra, subjekty v Nitrianskom ťažisku osídlenia prvej úrovne 

a Novozámocko – komárňanskom ťažisku osídlenia druhej úrovne, mestá NSK 1 – 5 úrovne 

(všetky mestá kraja)  

Stručný popis: oprávnené subjekty so spracovanými projektovými dokumentáciami 

a vydanými stavebnými povoleniami môžu žiadať o finančný príspevok na projekt, musí byť 

v súlade s RIUS NSK a UMR Nitra 



STRATÉGIA ROZVOJA CYKLOTRÁS A CYKLODOPRAVY V NSK NA ROKY 2016 - 2020 

Slovenský cykloklub, október 2015 135 

Opatrenie 3.1.2: Zdroje EÚ v programe cezhraničnej spolupráce SK/HU 

Termín: 2016 - 2022 

Zodpovední: mestá a obce, združenia ležiace v rámci NSK v spolupráci s partnerom 

z Maďarska 

Stručný popis: oprávnené subjekty spolu s maďarským partnerom so spracovanými 

projektovými dokumentáciami a vydanými stavebnými povoleniami môžu žiadať o finančný 

príspevok na projekt, musí byť v súlade s operačnými cieľmi, podmienkami a oprávnenými 

aktivitami. V rámci fondu Mikroprojektov je možné plánovať aj drobnú cykloinfraštruktúru 

a cykloturistické trasy. 

Opatrenie 3.1.3: Zdroje EÚ v priamej podpore v PRV 

Termín: 2015- 2022 

Zodpovední: obce NSK do 1000 obyvateľov 

Stručný popis: oprávnené subjekty – obce do 1000 obyvateľov (vrátane) a združenia obcí 

s právnou subjektivitou s priemerom 1000 obyvateľov (vrátane) v rámci opatrenia 7.5., 

aktivity zamerané na nové cykloturistické trasy, drobnú infraštruktúru cyklotrás, potrebná 

spracovaná projektová dokumentácia a vydané stavebné povolenie, oznamy o drobnej stavbe, 

zjednodušená dokumentácia, súhlasy majiteľov zariadení pri značení cykloturistických trás. 

Opatrenie 3.1.4: Zdroje EÚ v podpore MAS z rámci PRV a IROP 

Termín: 2016 - 2022 

Zodpovední: podporené MAS na území NSK 

Stručný popis: oprávnené subjekty podporené MAS so schválenou stratégiou CLLD – obce 

a združenia obcí s právnou subjektivitou bez obmedzenia počtu obyvateľov, ak si MAS 

zadefinuje v stratégii, inak obce do 1000 obyvateľov (vrátane) a združenia obcí s právnou 

subjektivitou s priemerom 1000 obyvateľov (vrátane) v rámci opatrenia 7.5., aktivity 

zamerané na nové cykloturistické trasy, drobnú infraštruktúru cyklotrás, potrebná spracovaná 

projektová dokumentácia a vydané stavebné povolenie, oznamy o drobnej stavbe, 

zjednodušená dokumentácia, súhlasy majiteľov zariadení pri značení cykloturistických trás. 

Opatrenie 3.1.5: Zdroje zo štátnych výziev v rámci platných zákonov 

Termín: 2016 - 2020 

Zodpovední: NSK, Regionálne združenie Váh – Dunaj – Ipeľ, KOCR, OOCR, iné oprávnené 

subjekty podľa aktuálnych výziev 

Stručný popis: v rámci Zákona o podpore regionálneho rozvoja sú oprávnenými prijímateľmi 

subjekty k stanoveným aktivitám v rámci platnej výzvy (projektové dokumentácie a štúdie na 

cyklotrasy). V rámci zákona o Podpore cestovného ruchu sú oprávnenými prijímateľmi 

KOCR a OOCR. Ak majú v činnosti aj cykloturistiku, môžu žiadať na všetky aktivity, ktoré 

s ňou súvisia. V roku 2015 vydalo MDVRR SR výzvu pre samosprávne kraje na vyznačenie 

nových cykloturistických trás a obnovu existujúcich cykloturistických trás. V rámci tejto 

oblasti v prípade schválenia financií na cyklodopravu v štátnom rozpočte, aj čerpanie týchto 

financií pre oprávnených žiadateľov pre oprávnené aktivity. 

Opatrenie 3.1.6: Zdroje z rozpočtu NSK 

Termín: 2016 - 2020 

Zodpovední: NSK, subjekty na základe VO 

Stručný popis: zdroje z rozpočtu NSK umožňujú podporiť spracovanie projektových 

dokumentácií cyklodopravných trás, realizáciu krátkych úsekov cyklodopravných trás, 

infraštruktúru cyklotrás menšieho rozsahu, rekognoskácie, spracovanie zjednodušených 

dokumentácií, povoľovacie konanie, značenie nových, údržbu existujúcich cykloturistických 

trás, drobnú infraštruktúru cyklotrás, iné opatrenia v súvislosti so značenými cyklotrasami, 

iné cykloopatrenia menšieho rozsahu. 
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Opatrenie 3.1.7: Zdroje z rozpočtov miest a obcí 

Termín: 2016 - 2022 

Zodpovední: mestá a obce NSK 

Stručný popis: zdroje z rozpočtov miest a obcí NSK na priamu podporu cyklodopravy, 

cykloturistiky, doplnkovej infraštruktúry, ako aj finančné zdroje na kofinancovanie projektov, 

podľa požiadaviek z európskych alebo iných zdrojov. 

Opatrenie 3.1.8: Iné zdroje z viacerých ďalších programov EÚ 

Termín: 2016 - 2022 

Zodpovední: NSK, mestá a obce v NSK, združenia v NSK, MAS v NSK 

Stručný popis: zdroje z iných programov EÚ (mimo IROP, Interreg V-A, PRV), priame 

žiadosti, alebo partnerské projekty. 

Opatrenie 3.1.9: Zahraničné grantové zdroje 

Termín: 2016 - 2020 

Zodpovední: obyčajne združenia, občianske združenia, podľa požiadaviek konkrétneho 

programu 

Stručný popis: podľa špecifikácie oprávnených žiadateľov a oprávnených podporovaných 

aktivít. 

Opatrenie 3.1.10: Domáce grantové zdroje 

Termín: 2016 - 2020 

Zodpovední: obyčajne združenia, občianske združenia, podľa požiadaviek konkrétneho 

programu 

Stručný popis: podľa špecifikácie oprávnených žiadateľov a oprávnených podporovaných 

aktivít. 

Opatrenie 3.1.11: Domáce zdroje – asignácia 2% dane 

Termín: 2016 - 2020 

Zodpovední: obyčajne združenia, občianske združenia, podľa požiadaviek konkrétneho 

programu 

Stručný popis: podľa zákona možnosť podpory zákonom subjektov pre zákonom stanovené 

aktivity. 

Opatrenie 3.1.12: Súkromné zdroje 

Termín: 2016-2020 

Zodpovední: NSK, mestá a obce, združenia, aktívni jedinci 

Stručný popis: podľa špecifikácie oprávnených žiadateľov, nevyhnutné partnerstvo žiadateľ 

– donor, dohoda oprávnených podporovaných aktivít, spôsob prezentácie donora, spolupráce 

žiadateľ – donor. 

Cieľ 3.2: Nefinančné a iné nepriame zdroje 

Opatrenie 3.2.1: Asfaltová drť z rekonštruovaných ciest I., II., III. triedy 
Termín: 2016 - 2020 (priebežne) 

Zodpovední: NSK, mestá a obce, združenia, NDS, SSC, firmy realizujúce opravu ciest 

Stručný popis: podľa master plánu rekonštrukcie ciest I., II., III. triedy, kde sa vyberá asfalt – 

asfaltová drť - použitie na spevnené povrchy pripravených úsekov cyklodopravných trás, 

vzájomná promptná komunikácia a spolupráca. 

Opatrenie 3.2.2: Materiál pre stavby drobnej infraštruktúry 

Termín: 2016 - 2020 (priebežne) 

Zodpovední: NSK, mestá a obce, združenia, aktívni jedinci, súkromné firmy, majitelia lesov 

a pod. 
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Stručný popis: na základe regionálnej – komunitnej spolupráce vzájomná dohoda 

o poskytnutí nefinančnej podpory – obyčajne materiálu a služieb (sponzorská podpora, dar 

a pod.), obyčajne na stavbu drobnej infraštruktúry. 

Opatrenie 3.2.3: Iné nefinančné zdroje 
Termín: 2016 - 2020 (priebežne) 

Zodpovední: NSK, mestá a obce, združenia, aktívni jedinci, súkromné firmy, štátne podniky 

a pod. 

Stručný popis: na základe regionálnej – komunitnej spolupráce vzájomná dohoda 

o poskytnutí nefinančnej podpory inej kategórie, ako je v bodoch 3.2.1. a 3.2.2.. Môže k nim 

byť zaradená ako príklad dohoda o spolupráci medzi subjektom (napr.  NSK, mesto, obec, 

združenie) na jednej strane a SVP š.p. na strane druhej v zmluve o spolupráci pre využitie 

hrádze vodného toku pre cyklotrasu alebo medzi tými istými subjektmi a SPF o využívaní 

pozemkov v správe štátu pre cyklotrasy a podobné prípady. 

Priorita č. 4 INFORMAČNÝ SYSTÉM, MARKETING A PROPAGÁCIA 

CYKLODOPRAVY A CYKLOTURISTIKY, VYTVORENIE SIETE SLUŽIEB 

Cieľ 4.1: Štatistika 

Opatrenie 4.1.1: Zber dát na plánovaných a existujúcich trasách o ich využití 

Termín: 2016 - 2020 

Zodpovední: NSK, mestá NSK, krajský cyklokoordinátor, KOCR, subjekty, ktoré osadia 

sčítače a budú ich prevádzkovať, subjekty poverené zberom dát 

Stručný popis: po zakúpení pevných a mobilných sčítačov zber dát o počte cyklistov 

na plánovaných a existujúcich cyklotrasách, z pevných i mobilných sčítačov – online sčítanie. 

Opatrenie 4.1.2: Dotazníkové prieskumy a vyhodnotenia 

Termín: 2016 - 2020 

Zodpovední: NSK, krajský cyklokoordinátor, KOCR, mestá a obce, združenia 

Stručný popis: tvorba dotazníkov podľa potreby konkrétneho zistenia, zavesenie dotazníkov 

na web, dotazníkov k prieskumom potrieb cyklokomunity, k námetom a podnetom 

k cyklotrasám a cykloturistickým trasám na území NSK a podobne. 

Opatrenie 4.1.3: Monitoring tlače a webu 

Termín: 2016-2020 

Zodpovední: NSK – odbor cestovného ruchu, KOCR 

Stručný popis: sledovanie tlače a webu k publicite cykloproduktu v NSK, sledovanie 

námetov, odoziev, kritických stanovísk a podnetov, v problematike spolupráca s mestami 

a združeniami na území NSK. 

Cieľ 4.2: Informačný systém 

Opatrenie 4.2.1: Krajský cykloportál, webovské aplikácie, jeho naplnenie a aktualizácie 

Termín: programovanie a naplnenie 2016 

Termín: aktualizácia, administrácia, správa 2017-2020 (priebežne) 

Zodpovední: NSK a subjekt z VO, správcovia cykloturistických trás, mestá a obce, združenia 

Stručný popis: vytvorenie portálu siete výlučne legálne povolených cyklotrás na území NSK, 

delenie podľa určenia, farieb, náročností, technické údaje k trasám, popisy trás, fotografie 

z trasy, výškový profil trasy, mapka, voľne sťahovateľný (pre nekomerčné účely) GPS track. 

Každý rok potrebné finančné zdroje na správu a administráciu spojené s aktualizáciou – 

odstránenie zrušených trás, zadanie zmien na trasách, nové trasy, pripomienky, opravy 

a podobne.  

Opatrenie 4.2.2: Mestské web portály – GIS ovské aplikácie a iné 
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Termín: 2016 - 2020 (priebežne) 

Zodpovední: mestá na území NSK, podporujúce rozvoj cyklodopravy  

Stručný popis: vytvorenie portálov na úrovni miest, prípadne GIS ovská aplikácia, 

prepojenie na krajský cykloportál. 

Opatrenie 4.2.3: Elektronický spravodaj, elektronickí sprievodcovia 

Termín: priebežne, podľa potreby 

Zodpovední: NSK – odbor cestovného ruchu, KOCR, OOCR, mestá a obce, združenia, MAS 

v NSK 

Stručný popis: vytvorenie a zavesenie ako voľne sťahovateľných *pdf súborov na web 

aktuálnych elektronických spravodajov k prezentácii dosiahnutých výsledkov a predstaveniu 

plánovaných zámerov v NSK. Boli by tu príspevky subjektov, ktoré budú realizovať 

cykloprojekty a cyklozámery (periodicita 1-2 x ročne). Elektronickí sprievodcovia – 

spracovanie a zavesenie ako voľne sťahovateľných *pdf súborov na web podľa územia 

a potreby. Pre celé územie NSK napr. Tematické cykloprodukty, Najkrajšie cyklovýlety 

v NSK, Najkrajšie cyklociele v NSK a pod., pre mestá, regióny, združenia a MAS 

predstavenie cyklomožností príslušného subjektu. 

Opatrenie 4.2.4: Cyklokonferencia 

Termín: 1 x ročne (prípadne 1 x za dva roky) 

Zodpovední: NSK – odbor cestovného ruchu a iné relevantné odbory ÚNSK 

Stručný popis: prezentácia výsledkov v oblasti cyklodopravy od poslednej cyklokonferencie, 

stanovenie nových cieľov a postupov, získavanie skúseností od iných subjektov. 

Opatrenie 4.2.5: Iné – tlačové správy, médiá, novinári 

Termín: 2016 – 2020 (priebežne) 

Zodpovední: NSK – odbor cestovného ruchu a iné relevantné odbory ÚNSK, KOCR, OOCR, 

mestá a obce, združenia, MAS v NSK 

Stručný popis: informovanie o výsledkoch konkrétnych cykloprojektov, implementácii 

cyklostratégie, plánovaných cykloaktivitách, cykloproduktoch a podobne. 

Opatrenie 4.2.6: Aktuálne cyklomapy v teréne, aktuálne tlačené cyklomapy 

a cyklosprievodcovia pre NSK, prípadne jeho regióny 

Termín: 2016 - 2022 (trvale) – cyklomapy v teréne 

Termín: 2017, 2020 (alebo podľa potreby a požiadaviek) – tlačené cyklomapy 

Zodpovední: NSK – odbor cestovného ruchu, KOCR, OOCR, mestá a obce, združenia, 

MAS, podnikateľské subjekty v NSK 

Stručný popis: výroba stojanov a mapových panelov s aktuálnym zákresom cyklotrás, 

ich osadenie v teréne. Je vhodné pre NSK v príslušnom roku riešiť rovnaké územie 

(napr. Tríbeč, Považský Inovec) - kvôli cene zakúpenia mapovej licencie. Pri tlačených 

mapách je potrebné  spracovanie podkladov s aktuálnym zákresom cyklotrás a nasleduje tlač 

mapy. Pri dotlačiach a postupnom znova vydávaní tlačených máp je potrebná ich aktualizácia. 

Treba dbať, aby na mapách bol štvorfarebný mapový kľúč pre zakreslené cykloturistické 

trasy. Je otázne, či nie je vhodná jednorázovo vyššia investícia NSK do zakúpenia mapovej 

licencie s multifunkčným využitím na viacero rokov a viacero oblastí použitia. 

Cieľ 4.3: Marketing a propagácia 

Opatrenie 4.3.1: Budovanie značky Nitriansky cykloregión  

Termín: 2016 zavedenie, trvalé používanie  

Zodpovední: NSK, odbor cestovného ruchu NSK, KOCR 

Stručný popis: zavedenie spoločného informačného prvku – loga/značky prezentujúceho 

systém cyklodopravy a cykloturistiky v NSK, ako aj výstižného sloganu pre tieto aktivity 

v NSK, ich používanie vo všetkých výstupoch. 
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Opatrenie 4.3.2: Zavedenie sloganov a značiek regionálnych cykloproduktov v NSK 

Termín: 2016 – 2020 (priebežne) 

Zodpovední: NSK, odbor cestovného ruchu NSK, KOCR, OOCR, združenia v NSK, MAS v 

NSK 

Stručný popis: zavedenie názvov – značiek a sloganov cykloproduktov v NSK – týkajúcich 

sa celého regiónu NSK (napr. hrady a kaštiele, rozhľadne, sakrálna architektúra a pod.) alebo 

vybraných regiónov cestovného ruchu v NSK, so zavedením ich charakteristických sloganov 

a značiek. Používanie týchto značiek a sloganov vo všetkých výstupoch. 

Opatrenie 4.3.3: Kampane, TV šoty a spoty, využívanie internetu, pobytovo-poznávacie 

podujatia pre novinárov 

Termín: 2016 – 2020 (trvale) 

Zodpovední: KOCR, OOCR, NSK – odbor kultúry a cestovného ruchu 

Stručný popis: spracovanie šotov a spotov pre prezentáciu značky Nitrianskeho 

cykloregiónu, regionálnych sloganov a značiek. Využívanie internetu, výstav cestovného 

ruchu a podobne. Jedenkrát ročne zorganizovanie pred turistickou sezónou poznávacie  

pobyty pre novinárov z printovej tlače, médií a internetových portálov, venujúcich sa turizmu 

s dôrazom na cykloturizmus. 

Opatrenie 4.3.4: Web portál kraja, krajský cykloportál, iné web portály 

Termín: 2016-2020 (trvale) 

Zodpovední: KOCR, OOCR, NSK – odbor kultúry a cestovného ruchu, mestá a obce, 

združenia, MAS, iné subjekty 

Stručný popis: využívanie web portálov kraja, KOCR, OOCR, miest a združení, MAS-iek 

a iných subjektov na území NSK na propagáciu cyklodopravy, cykloturistiky 

a cykloproduktov v NSK, pravidelné príspevky na profesné turistické a cykloportály v SR, 

ČR i inom zahraničí k novinkám a aktivitám v rámci NSK. 

Opatrenie 4.3.5: Spolupráca so SACR a jej zahraničnými zastúpeniami 

Termín: 2016 – 2020 (trvalo) 

Zodpovední: NSK, KOCR 

Stručný popis: využitie SACR a jej zahraničných zastúpení (dôraz ČR a Maďarsko) najmä 

na aktívnu propagáciu cykloznačky a cykloproduktov na území NSK. 

Opatrenie 4.3.6: Napĺňanie krajskej stratégie cestovného ruchu 

Termín: 2016 - 2020 

Zodpovední: NSK a organizácie určené v jednotlivých cieľoch a opatreniach stratégie 

Stručný popis: stratégiu rozvoja CR v NSK na roky 2016 – 2020 schválilo zastupiteľstvo 

NSK, potrebné jej plnenie podľa určených cieľov a opatrení, dôraz na cyklodopravu, 

cykloturistiku v NSK,  cykloprodukty, súvisiace služby, marketing a propagáciu. 

Opatrenie 4.3.7: Vznik KOCR, ďalších OOCR 

Termín: 2016 KOCR, 2016 – 2020 ďalšie OOCR (priebežne) 

Zodpovední: NSK, mestá a obce NSK, podnikateľské subjekty v CR na území NSK, 

združenia na území NSK 

Stručný popis: vzhľadom na vývoj v oblasti cykloturistiky a cestovného ruchu v NSK 

je potrebný okamžitý vznik KOCR na ÚNSK, ako aj vytvorenie ďalších OOCR v kraji 

v oblastiach cestovného ruchu, prioritne pri termálnych kúpaliskách a ich zázemí. 

Opatrenie 4.3.8: Spolupráca so susediacimi štátmi (Maďarsko) a susediacimi 

samosprávnymi krajmi (TSK, BBSK, TTSK), susediacimi KOCR a OOCR 

Termín: 2016 – 2020 (trvale) 

Zodpovední: KOCR, OOCR, NSK – odbor kultúry a cestovného ruchu, mestá a obce, 

združenia, MAS, susediace s Maďarskom a inými samosprávnymi krajmi   
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Stručný popis: podľa hierarchie zodpovedných subjektov spolupráca, výmena a získavanie 

informácií v oblasti marketingu a propagácie cestovného ruchu s dôrazom na cyklodopravu 

a cykloturistiku. 

Opatrenie 4.3.9: Systém emblémových cykloznačiek v teréne, donorské cyklotabuľky na 

prvkoch značenia, QR-kódy 

Termín: 2016 – 2020 (trvale) 

Zodpovední: NSK, mestá a obce, združenia, MAS, podnikatelia, iné subjekty 

Stručný popis: novelizovaná STN 01 8028 Cykloturistické značenie umožňuje prezentáciu 

subjektov podporujúcich tvorby cyklotrás, ich modernizáciu a obnovu na donorských 

cyklotabuľkách. Vyjadruje sa graficky (logá) i textovou formuláciou, ktorá sa umiestňuje 

do týchto cyklotabuliek. Systém emblémových cyklotabuliek umožňuje graficky prezentovať 

konkrétne trasy, tematické trasy, náučné trasy, ako aj konkrétne cykloprodukty. V tabuľkách 

miestneho názvu môže byť umiestňovaný QR kód, ktorý po jeho zosnímaní prepne 

návštevníka na príslušnú webovú stránku, kde môžu byť umiestnené nielen popisné údaje, 

ale aj prezentácia donorov. 

Opatrenie 4.3.10: Publicita na mapách a sprievodcoch tlačených, elektronických, 

veľkoplošných mapách a paneloch umiestňovaných v teréne  

Termín: 2016 – 2020 (trvale) 

Zodpovední: KOCR, OOCR, NSK – odbor cestovného ruchu, mestá a obce NSK, združenia, 

MAS, podnikateľské a iné subjekty na území NSK 

Stručný popis: na vydávaných tlačených mapách a sprievodcoch, na vydávaných 

elektronických mapách a sprievodcoch, na veľkoplošných mapách a paneloch 

umiestňovaných v teréne, okrem samotného obsahu, ktorý vždy účinne propaguje 

cyklodopravu a cykloturistiku, je možné umiestňovať aj grafickú a textovú prezentáciu 

donorov v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky. 

Opatrenie 4.3.11: Organizovanie cykloakcií a cyklopodujatí, zapájanie sa do cykloakcií 

a cyklopodujatí 

Termín: 2016 – 2020 (trvale) 

Zodpovední: KOCR, OOCR, NSK – odbor cestovného ruchu, mestá a obce NSK, združenia, 

MAS, podnikateľské a iné subjekty na území NSK 

Stručný popis: pre publicitu cyklodopravy a cykloturistiky je vhodné usporiadanie vlastných 

cyklopodujatí na úrovni kraja, miest, obcí, združení v NSK, alebo zapojenie sa 

do celoštátnych cyklopodujatí, podujatí okolitých VÚC, miest a obcí, združení pre  viditeľnú 

prezentáciu cyklodopravy a cykloturistiky v NSK. Na úrovni štátu sú najznámejšími 

podujatiami v cyklodoprave „Týždeň mobility“, súťaže v „Dochádzke do práce na bicykli“ 

a „Dochádzke do školy na bicykli“. Na štátnej úrovni sú to ďalej cykloturistické akcie a zrazy. 

K tomu pristupujú rôzne súťaže pre neregistrovaných cyklistov, ako cyklomaratóny, 

cyklopreteky, detské maratóny, rôzne regionálne cyklozrazy, cyklovýlety a iné podujatia. 

Opatrenie 4.3.12: Iné riešenia 

Termín: 2016 – 2020 (trvale) 

Zodpovední: KOCR, OOCR, NSK – odbor cestovného ruchu, mestá a obce NSK, združenia, 

MAS, podnikateľské a iné subjekty na území NSK  

Stručný popis: opatrenie zahŕňa ďalšie podnety a námety, mimo publikovaných opatrení 

v cieli 4.3. 

Cieľ 4.4: Cykloturistické programy a produkty 

Opatrenie 4.4.1: NSK – kraj pre cyklistov 

Termín: 2016 – 2020 (trvale) 

Zodpovední: KOCR, OOCR, NSK odbor kultúry a cestovného ruchu v NSK 
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Stručný popis: vytvorenie v zmysle bodu 4.3.1. spoločného silného produktu 

so svojou značkou a sloganom (Nitriansky cykloregión) založenom na cyklodoprave 

a cykloturistike, regionálnych cykloproduktoch, atraktivitách a výnimočnostiach NDSK, 

kvalitných službách.  

Opatrenie 4.4.2: EuroVelo 6 

Termín: 2016 – 2020 (trvale) 

Zodpovední: KOCR, OOCR, NSK odbor cestovného ruchu v NSK, mestá a obce ležiace na 

trase a v jej blízkosti, združenia a MAS v oblasti, podnikateľské a iné subjekty v oblasti 

Stručný popis: výnimočný cykloprodukt ako časť medzinárodnej európskej cyklotrasy, 

jej cezhraničné spojenie a možnosť vytvorenia okruhov s Maďarskom, pamiatky Komárna, 

Štúrova, Iže, Ostrihomu, termálne  kúpaliská Patince, prírodné zákutia Dunaja, služby 

v mestách a obciach. 

Opatrenie 4.4.3: Produkty Bikepark Tríbeč, Považský Inovec a iné MTB oblasti 

Termín: 2016 – 2020 (trvale) 

Zodpovední: KOCR, OOCR, NSK odbor cestovného ruchu v NSK, mestá a obce v oblasti, 

združenia a MAS v oblasti, podnikateľské a iné subjekty v oblasti 

Stručný popis: významné cykloprodukty pre horskú cyklistiku, v súčasnosti na území pohorí 

Tríbeč a Považský Inovec a ich podhoriach, v budúcnosti ďalšie lokality. Prepojenie 

na susedné kraje. Dominantou je príroda, rozhľadne, výhľadové miesta, hrady a kaštiele, 

veľkomoravské a archeologické lokality, pamiatky v mestách a obciach podhoria. 

Opatrenie 4.4.4: Cykloprodukt Náučná Cyrilo-metodská cesta 

Termín: 2016 – 2020 (trvale) 

Zodpovední: KOCR, OOCR, NSK odbory kultúry a cestovného ruchu v NSK, mestá a obce 

na trase , združenia a MAS na trase, podnikateľské a iné subjekty na trase a pri nej, cirkev 

s konkrétnymi objektmi na trase a pri nej 

Stručný popis: významný budúci medzinárodný cykloprodukt – Pútnická cesta Cyrila 

a Metoda, jej slovenská časť ako náučná cykloturistická trasa. Prepojenie na susedné kraje, 

Českú republiku a Maďarsko. Hlavným námetom sú reálne veľkomoravské a archeologické 

lokality, novodobé miesta nesúce stopy a odkazy sv. Cyrila a Metoda, sakrálna architektúra, 

iné pamiatky a stavebné a prírodné atrakcie cestovného ruchu, kvalitné služby. 

Opatrenie 4.4.5: Cykloprodukt „Za výhľadmi v NSK“ (rozhľadne) 

Termín: 2016 – 2020 (trvale) 

Zodpovední: KOCR, OOCR, NSK odbor cestovného ruchu v NSK, mestá, obce, združenia, 

MAS, podnikateľské a iné subjekty v NSK ležiace pri rozhľadniach a vyhliadkových 

miestach, vlastníci a prevádzkovatelia rozhľadní (ak sú určení) 

Stručný popis: v kraji bolo (a bude) postavených niekoľko rozhľadní, niektoré ležia priamo 

na cyklotrasám, k niektorým bude potrebné vyznačiť cyklotrasy. Ak sa priradia aj významné 

prírodné vyhliadkové miesta dostupné na bicykli, vznikne zaujímavý cykloprodukt. 

Predpokladajú sa kvalitné služby. 

Opatrenie 4.4.6: Cykloprodukt „Po hradoch a kaštieľoch v NSK“  

Termín: 2016 – 2020 (trvale) 

Zodpovední: KOCR, OOCR, NSK odbory cestovného ruchu a kultúry v NSK, mestá a obce, 

združenia, MAS, podnikateľské a iné subjekty v miestach, kde stoja hrady, hradné zrúcaniny, 

kaštiele a ich parky, vlastníci a prevádzkovatelia objektov 

Stručný popis: v kraji je množstvo hradov, hradných zrúcanín a kaštieľov. Mnohé ležia 

priamo na cyklotrasách, k viacerým bude potrebné vyznačiť cyklotrasy. Ak sa priradia 

aj významné prírodné lokality  – prístupné parky kaštieľov – vznikne veľmi zaujímavý 

cykloprodukt. Predpokladajú sa kvalitné služby. 
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Opatrenie 4.4.7: Cykloprodukt „Po sakrálnej architektúre v NSK“  

Termín: 2016 – 2020 (trvale) 

Zodpovední: KOCR, OOCR, mesto Nitra, cirkev, NSK odbor kultúry a cestovného ruchu 

v NSK, mestá a obce, združenia, MAS, podnikateľské a iné subjekty v miestach lokalizácie 

sakrálnej architektúry 

Stručný popis: v kraji je obrovské množstvo objektov sakrálnej architektúry. Ako perla 

je samotné krajské mesto Nitra, v kraji je súbor vzácnych starých románskych kostolíkov, 

množstvo stredovekých, novodobých i moderných kostolov, sú tu i kláštory. Takisto 

sa tu nachádza niekoľko tajomných miest – zrúcaniny a miesta zaniknutých kláštorov 

i kostolov. K sakrálnej architektúre je naviazaných aj niekoľko prírodných lokalít (napr. 

lokalita kostolíkov Jurko a Drážovce, Svoradova jaskyňa, Svoradov prameň a pod.). Niekoľko 

objektov sakrálnej architektúry je sprístupnených ako múzeá. K objektom sakrálnej 

architektúry sa viaže kus histórie, nielen NSK, ale i celého Slovenska, s viacerými objektami 

sú spojené pútavé legendy a povesti. V prípade sprístupnenia ďalších cirkevných objektov, 

kostolných veží ako vyhliadkových miest, doznačenia cyklotrás, osadenia náučných panelov 

a podobne, môže vzniknúť v NSK jeden z najpríťažlivejších cykloproduktov na Slovensku. 

Predpokladajú sa kvalitné služby. 

Opatrenie 4.4.8: Cykloprodukt „Na bicykli za kúpaním a relaxom v NSK“ 

Termín: 2016 – 2020 (trvale) 

Zodpovední: KOCR, OOCR, majitelia a prevádzkovatelia termálnych kúpalísk, NSK odbor 

cestovného ruchu v NSK, mestá a obce, združenia, MAS podnikateľské a iné subjekty 

v miestach lokalizácie termálnych kúpalísk a v ich bezprostrednom okolí 

Stručný popis: v kraji je niekoľko termálnych a iných kúpalísk, lokalít vhodných na kúpanie, 

wellness a oddych. Niektoré ležia priamo na cyklotrasách, k viacerým bude potrebné vyznačiť 

cyklotrasy. Tieto miesta sú ideálnymi aj pre zriadenie požičovní bicyklov, čo umožňuje 

cykloturistom navštíviť aj vzdialenejšie lokality. Vzniká tak zaujímavý cykloprodukt, 

spájajúci kúpanie a oddych s cykloturistickým výletmi do bližšieho i vzdialenejšieho okolia.  

Predpokladajú sa kvalitné služby. 

Opatrenie 4.4.9: Cykloprodukt „Za vínom v NSK“ 

Termín: 2016 – 2020 (priebežne) 

Zodpovední: KOCR, OOCR, majitelia a prevádzkovatelia vinohradov, objektov predaja 

a spracovania vína, NSK odbor cestovného ruchu v NSK, mestá a obce, združenia, MAS 

podnikateľské a iné subjekty v miestach lokalizácie vinohradov a v ich bezprostrednom okolí 

Stručný popis: v kraji je niekoľko vinohradníckych oblastí. Niektoré ležia priamo 

na cyklotrasách, iné treba do cykloproduktu zapojiť. Tieto miesta sú ideálnymi 

aj pre zriadenie požičovní bicyklov, čo umožňuje cykloturistom navštíviť aj vzdialenejšie 

lokality. Vzniká tak zaujímavý cykloprodukt, spájajúci výlety do bližšieho i vzdialenejšieho 

okolia, spojený po nich s ochutnávkou vína, večerným opekaním, grilovaním a inými 

gurmánskymi zážitkami. Predpokladajú sa kvalitné služby. 

Opatrenie 4.4.10: Ročné aktuálne „nosné cykloprogramy“ 

Termín: 2016 – 2020 (priebežne) 

Zodpovední: KOCR, OOCR, NSK odbor kultúry a cestovného ruchu v NSK, združenia 

a MAS v NSK, podnikateľské a iné subjekty v NSK  

Stručný popis: iné aktuálne programy, ktoré vzniknú mimo vyššie definovaných 

cykloproduktov. 

Cieľ 4.5: Služby 

Opatrenie 4.5.1: Zapojenie sa do programu Vitajte cyklisti 

Termín: 2016 – 2020 (priebežne) 
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Zodpovední: NSK, krajský cyklokoordinátor, KOCR, OOCR, mestá a obce NSK, 

podnikateľské subjekty, subjekty poskytujúce služby, TIK a TIC, združenia, MAS, aktívni 

jedinci, Nadácia Ekopolis, vyškolení aktivisti programu Vitajte cyklisti 

Stručný popis: vzájomný kontakt a spolupráca subjektov v NSK s Nadáciou Ekopolis 

a aktivistami programu Vitajte cyklisti s cieľom dosiahnuť vyšší počet zariadení v NSK 

s požadovaným štandardom služieb pre cykloturistov. 

Opatrenie 4.5.2: Skvalitňovanie služieb pre cyklistov 

Termín: 2016 - 2022 

Zodpovední: NSK, KOCR, OOCR, mestá a obce NSK, podnikateľské subjekty, subjekty 

poskytujúce služby, MAS, TIK a TIC, SCK, združenia, aktívni jedinci, Nadácia Ekopolis, 

vyškolení aktivisti programu Vitajte cyklisti 

Stručný popis: vzájomný kontakt a spolupráca subjektov v NSK s Nadáciou Ekopolis 

a aktivistami programu Vitajte cyklisti s cieľom dosiahnuť vyššiu informovanosť zariadení 

poskytujúcich služby pre cykloturistov  v NSK s požadovanými štandardami týchto služieb, 

jedná sa o: 

1. ubytovacie služby 

2. stravovacie služby 

3. špeciálne služby (cyklopredajne, cykloservisy, požičovne bicyklov, úschovne 

bicyklov) 

4. informačné služby 

Opatrenie 4.5.3: Cestovné kancelárie 

Termín: 2016 – 2020 (trvale) 

Zodpovední: KOCR, OOCR, NSK – odbor cestovného ruchu, združenia, MAS, domáce 

a zahraničné cestovné kancelárie a agentúry 

Stručný popis: vzájomný kontakt a spolupráca subjektov v NSK s domácimi a zahraničnými 

cestovnými kanceláriami a agentúrami, zameranými na aktívne dovolenky, pobyty a 

cykloturistiku. 

Opatrenie 4.5.4: Prepojenie systému Cyklista vítaný s krajskými systémami certifikácie 

služieb a zariadení 

Termín: 2016 - 2017 

Zodpovední: KOCR, OOCR, subjekty prevádzkujúce certifikačné systémy, podnikateľské 

a iné subjekty  

Stručný popis: vzájomný kontakt, spolupráca subjektov prevádzkujúcich certifikačné 

systémy s výstupom jednotnej certifikácie pre cyklistov v NSK. 

Opatrenie 4.5.5: Informačné kancelárie, TIK, TIC 

Termín: 2016 – 2020 (trvale) 

Zodpovední: KOCR, OOCR, NSK – odbor kultúry a cestovného ruchu, mestá, vybrané obce, 

združenia, MAS a podnikatelia v NSK, TIK a TIC 

Stručný popis: vzájomná spolupráca s TIK a TIC v NSK medzi NSK- odbor cestovného 

ruchu, KOCR, OOCR k poskytovaniu zdrojových informácií o aktuálnej sieti cyklotrás 

a cykloturistických trás v NSK, poskytovanie tlačených a elektronických spravodajov, 

sprievodcov a podobne. Kľúčová TIK v krajskom meste Nitra, v ostatných mestách kraja, 

na recepciách ubytovacích zariadení cestovného ruchu, na recepciách termálnych kúpalísk.  

Cieľ 4.6: Osveta, výskum a vzdelávanie 

Opatrenie 4.6.1: Osveta v rámci NSK i mimo neho 

Termín: 2016 – 2020 (trvale) 

Zodpovední: NSK – odbor cestovného ruchu, krajský cyklokoordinátor, KOCR, iné dotknuté 

odbory NSK, prizvané profesné organizácie 
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Stručný popis: vzájomná informovanosť vnútri ÚNSK a z úradu smerom von k aktuálnemu 

dianiu v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky v NSK, informovanosť o implementácii 

cyklostratégie. 

Opatrenie 4.6.2: Osveta k systému služieb pre cyklistov v NSK 

Termín: 2016 - 2020 

Zodpovední: NSK, KOCR, OOCR, mestá a obce NSK, podnikateľské subjekty, subjekty 

poskytujúce služby, MAS, TIK a TIC, SCK, združenia, aktívni jedinci, Nadácia Ekopolis, 

vyškolení aktivisti programu Vitajte cyklisti 

Stručný popis: vzájomný kontakt a spolupráca subjektov v NSK s Nadáciou Ekopolis 

a aktivistami programu Vitajte cyklisti s cieľom dosiahnuť vyššiu informovanosť zariadení 

poskytujúcich služby pre cykloturistov v NSK s požadovanými štandardami týchto služieb. 

Opatrenie 4.6.3: Spolupráca s národným cyklokoordinátorom  

Termín: 2016 – 2020 (trvale) 

Zodpovední: NSK – krajský cyklokoordinátor, Národný cyklokoordinátor na MDVRR SR 

Stručný popis: vzájomná informovanosť a pomoc pri riešení vzniknutých problémov, 

výmena skúseností 

Opatrenie 4.6.4: Spolupráca s dopravnou políciou  

Termín: 2016 – 2020 (trvale) 

Zodpovední: NSK – krajský cyklokoordinátor, NSK – odbor dopravy, Národný 

cyklokoordinátor na MDVRR SR, Policajný zbor SR – dopravná polícia, Policajný zbor – kraj 

NR – dopravná polícia, Okresné  oddelenia PZ v NSK – dopravná polícia, mestá a obce, 

dotknuté združenia 

Stručný popis: vzájomná informovanosť o problematike, informovanosť o bezpečnosti 

a nehodovosti cyklistov, otázky a stanoviská v riešení cyklodopravy v mestách, na 

pozemných komunikáciách a podobne. 

Opatrenie 4.6.5: Spolupráca s vedeckými inštitúciami 

Termín: 2016 – 2020 (trvale) 

Zodpovední: NSK, dotknuté odbory podľa zadanej problematiky, vedecké inštitúcie podľa 

zadanej problematiky 

Stručný popis: možná spolupráca s vedeckými inštitúciami na úrovni štátu a NSK (mesta 

Nitra), na možných vedeckých témach v súvislosti s rozvojom cyklodopravy a cykloturistiky 

Opatrenie 4.6.6: Spolupráca so školami v NSK i mimo územia NSK 

Termín: 2016 – 2020 (trvale) 

Zodpovední: NSK, dotknuté odbory podľa zadanej problematiky, školské inštitúcie 

podľa zadanej problematiky 

Stručný popis: možná spolupráca so školskými inštitúciami najmä v NSK na vysokoškolskej 

úrovni (mesta Nitra) a na stredných školách na možných témach v súvislosti s rozvojom 

cyklodopravy a cykloturistiky (diplomové práce, bakalárske práce, ŠVOČ a pod.), študenti 

pre námety, mapovanie, zisťovanie prieskumov a štatistík a podobne. 

Opatrenie 4.6.7: Spolupráca s odbornými profesnými organizáciami a aktívnymi 

jedincami Termín: 2016 – 2020 (trvale) 

Zodpovední: NSK, dotknuté odbory podľa zadanej problematiky, profesné organizácie podľa 

požadovanej problematiky, aktívni jedinci 

Stručný popis: možná spolupráca so školskými inštitúciami najmä v NSK na vysokoškolskej 

úrovni (mesta Nitra) a na stredných školách o možných témach v súvislosti s rozvojom 

cyklodopravy a cykloturistiky (diplomové práce, bakalárske práce, ŠVOČ a pod.), študenti 

pre námety, mapovanie, zisťovanie prieskumov a štatistík a podobne. 
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Opatrenie 4.6.8: Spolupráca so štátnymi podnikmi a inštitúciami 

Termín: 2016 – 2020 (trvale) 

Zodpovední: NSK, dotknuté odbory podľa zadanej problematiky, štátne podniky a inštitúcie 

podľa požadovanej problematiky 

Stručný popis: možná spolupráca so  štátnymi podnikmi a inštitúciami na možných témach 

v súvislosti s rozvojom cyklodopravy a cykloturistiky v NSK. Významné miesto tu má 

aj otázka riešenia štátnych pozemkov a zariadení v súvislosti s budovaním cyklotrás 

a súhlasov  pre vyznačenie cykloturistických trás. Ku kľúčovým podnikom patria SVP., š.p.; 

Lesy SR, š.p.; SPF a iné. Takisto je pri tejto téme dôležitá vzájomná komunikácia 

a spolupráca pri riešení vzniknutých problémov. 

Opatrenie 4.6.9: Spolupráca so súkromným sektorom 

Termín: 2016 – 2020 (trvale) 

Zodpovední: NSK, dotknuté odbory podľa zadanej problematiky, súkromné subjekty podľa 

požadovanej problematiky 

Stručný popis: možná spolupráca so  subjektmi súkromného sektora (od veľkých podnikov 

po malé) na možných témach v súvislosti s rozvojom cyklodopravy a cykloturistiky v NSK 

(napr. lobbing pre podporu cyklodopravy a cykloturistiky veľkých firiem – napr. Jaguar – 

Land Rover), cez podporu malých zámerov a rozvoja služieb. Významné miesto má aj otázka 

riešenia súkromných pozemkov v súvislosti s budovaním cyklotrás a súhlasov pre vyznačenie 

cykloturistických trás. 

Opatrenie 4.6.10: Vzdelávanie 

Termín: 2016 – 2020 (trvale) 

Zodpovední: NSK, dotknuté odbory podľa požadovanej problematiky, vzdelávacie inštitúcie 

podľa požadovanej problematiky, SCK, základné školy s dopravnou výchovou a dopravnými 

ihriskami. 

Stručný popis: trvalé vzdelávanie a samovzdelávanie dotknutých zamestnancov NSK 

v problematike, sledovanie zmien v legislatíve, riešenie vzorových a modelových problémov, 

organizovanie odborných seminárov, kurzov a školení (príklad organizovanie školenia 

značkárov cykloturistických trás a pod.). Osobité miesto pre vzdelávanie detí na základných 

školách – dopravná výchova a dopravné ihriská. 
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7 Finančné nástroje implementácie Cyklostratégie 

Možné financovanie cyklistickej infraštruktúry – či cyklodopravných alebo cykloturistických 

trás je zachytené v podstate v troch európskych operačných programoch. 

OP IROP 2014 – 2020 

Je podrobne popísaný v kapitole 3.5.5.1. V rámci tohto programu je pre cyklodopravu 

(opatrenie 1.2.2) zatiaľ naplánované pre celé Slovensko 23,8 mil Eur. 

Plánované investície pre toto opatrenie v rámci NSK definuje krajský RIUS, ako aj RIUS 

pre UMR Nitra. Nakoľko v čase spracovania tejto stratégie ešte nebol schválený, finančná 

alokácia zatiaľ nie je známa. 

OP PRV 2014 – 2020 

Má v sebe opatrenie 7 a v ňom podopatrenie 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej 

infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov 

na verejné využitie. Obsahuje tri aktivity, aktivita č. 3 obsahuje  rekonštrukcie, budovanie 

cykloturistických chodníkov a doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, 

stojany na bicykle a pod.), výstavbu vyhliadkových veží, budovanie, údržbu a obnovu 

cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách. Oprávnenými 

prijímateľmi sú obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1000 (vrátane) 

a združenia obcí s právnou subjektivitou (s priemerným počtom obyvateľov do 1000 – 

vrátane). 

V rámci výzvy pre celé podopatrenie 7.5. v roku 2015 bolo pre celé Slovensko vyčlenených 

2 mil. Eur, bez rozčlenenia na aktivity. V aktivite 3 bola stanovená dolná hranica projektu 

na 10 000 Eur, horná hranica na 50 000 Eur.  

Toto isté podopatrenie je možné uplatniť v rámci podporených MAS, ak ho budú mať 

zahrnuté v svojej stratégii CLLD. V nej si môžu zrušiť obmedzenie počtom obyvateľov 

v obci. V podpore pre MAS však nie je možné stanoviť finančnú výšku pre cyklodopravu 

a cykloturistiku, je to už vecou každej MAS. Tie na svoje aktivity môžu dostať v novom 

programovacom období minimálne 2,8 mil. V čase spracovania stratégie neboli známe 

podporené MAS v NSK, tie si spracovávali iba svoje stratégie. Podporené MAS budú známe 

začiatkom roka 2016. 

OP Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko 2014 – 2020 

Predpokladá v jednom zo svojich opatrení (pod označením O11) podporu budovania 

infraštrukturálnych cyklotrás („zelených trás“). Ráta s investíciou 100 000 Eur na 1 km, 

v pláne má postaviť 89 km takýchto trás, je teda na ne vyčlenených 8,95 mil Eur. Trasy môžu 

byť určené aj pre peších. 

Ďalšie finančné zdroje sú vlastné zdroje (NSK uvedené v kap. 8), zdroje z výziev MDVRR 

SR – na základe zákonov o podpore regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. V jednaní 

je aj zaradenie položky pre podporu cyklodopravy v štátnom rozpočte SR pre MDVRR SR. 
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8 Časový harmonogram aktivít a jeho finančné 

zabezpečenie na roky 2016 - 2020 

Kompletný akčný plán pre všetky opatrenia je v kap. 6.2. V nasledujúcich riadkoch 

je uvedený časový a finančný návrh zabezpečenia kľúčových úloh stratégie na roky 2016 – 

2020, s dôrazom na NSK. 

Pre spracovanie projektových dokumentácií si vyčlenili mestá, obce, NSK finančné 

prostriedky zo svojich rozpočtov, resp. získali na ne finančné prostriedky z dotačných 

programov. 

2014: Regionálne združenie Váh – Dunaj – Ipeľ získalo finančné prostriedky vo výške 

40000 Eur v rámci výzvy MDVRR SR pre podporu euroregionálnych aktivít pre PD 

na dokončenie chýbajúcich úsekov trasy EuroVelo 6, projekt bol ukončený. 

2015: Regionálne združenie Váh – Dunaj – Ipeľ získalo finančné prostriedky vo výške 

40000 Eur v rámci výzvy MDVRR SR pre podporu euroregionálnych aktivít pre PD 

na dokončenie chýbajúcich úsekov trasy Vážskej cyklomagistrály. NSK by mal jednať 

so združením o zaradení cyklolávky ponad Malý Dunaj nad Kolárovom, resp. cyklolávky 

ponad Váh z katastra Dediny Mládeže do katastra Komoče (minimálne komunikáciou 

k Váhu). 

2015 – 2016: Podávanie a realizácia projektov v PRV rámci priamej výzvy pre podopatrenie 

7.5 – obce do 1000 obyvateľov. 

2016: Naštuduje sa master plán pre obnovu ciest v NSK (2016 – 2020) s možným využitím 

vybranej asfaltovej drte na spevnenie povrchov potenciálnych cyklotrás, ak sa nájde zhoda, 

realizácia 2016. 

2016: NSK vyčlení z svojho rozpočtu 100 000 Eur na vypracovanie PD pre cyklodopravné 

trasy medzi sídlami, predpokladá sa dokumentácia pre Ponitriansku CM v celej dĺžke 

(mimo zrealizovaných úsekov a úsekov ÚMR Nitra), vrátane identifikácie a vysporiadania 

pozemkov. Podľa výsledku VO by sa mohla ešte zadať PD pre úsek Požitavskej CM z obce 

Úľany nad Žitavou – Maňa. 

2016: NSK vyčlení zo svojho rozpočtu 25 000 Eur na kofinancovanie cyklodopravného 

projektu Nitra – Vráble. 

2016: NSK (Odbor dopravy) vyčlení prostriedky na spracovanie krajského PUM, mestá NSK 

vyčlenia prostriedky na spracovanie svojich PUM. 

2016: Krajské mesto Nitra a ostatné mestá NSK si vyčlenia v rámci svojich rozpočtov 

finančné prostriedky na spracovanie PD svojich plánovaných mestských cyklotrás 

a doplnkovej  cykloinfraštruktúry. 

2016: NSK vyčlení v rámci vlastného rozpočtu na cykloturistiku 60 000,- Eur. Tento rozpočet 

ráta s obnovou existujúcich cykloturistických trás, rekognoskáciou nových cykloturistických 

trás, spracovaním zjednodušených dokumentácií nových cykloturistických trás, povoľovacím 

konaním pre nové cykloturistické trasy a značením nových cykloturistických trás (príloha 

17a). Okrem toho tento rozpočet zahŕňa kosenie na hrádzach pri osadených 

cyklosmerovníkoch, kosenie trávnatého telesa hrádze na Vážskej a Ponitrianskej 

cyklomagistrále. Plánuje sa aj osadenie prvých 5 veľkoplošných máp v stojanoch v rámci 

MTB Bikepark Tríbeč. Ďalej sa plánuje zakúpenie a inštalácia pevného sčítača cyklistov. 
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V rámci rozpočtu je zahrnutý krajský cykloturistický portál s položkami programovanie, jeho 

naplnenie, administrácia a správa vo výške 10 000 Eur. 

2016: Podávanie a realizácia cykloprojektov a projektov pre doplnkovú cykloinfraštruktúru 

oprávnenými žiadateľmi do výziev OP IROP, OP Interreg V-A SK/HU a PRV, podávanie 

projektov v rámci podporených MAS. 

2016: Podávanie a realizácia projektov v rámci výziev MDVRR SR v rámci zákona 

o podpore regionálneho rozvoja, podpore cestovného ruchu a iných štátnych výziev. 

2017: Ak sa dá využiť master plán pre obnovu ciest v NSK s možným využitím vybranej 

asfaltovej drte na spevnenie povrchov potenciálnych cyklotrás, pri zhode realizácia 2017. 

2017: NSK vyčlení z svojho rozpočtu 400 000 Eur na realizáciu úseku Ponitrianskej 

cyklomagistrály podľa spracovanej PD pre cyklodopravnú trasu (alebo Požitavskej CM). 

2017: NSK vyčlení zo svojho rozpočtu 25 000 Eur na kofinancovanie cyklodopravného 

projektu Nitra – Vráble. 

2017: Realizácia min. 1. etapy cyklotrasy Nitra – Vráble. 

2017: NSK vyčlení v rámci vlastného rozpočtu na cykloturistiku 60 000,- Eur. Tento rozpočet 

ráta s obnovou existujúcich cykloturistických trás, rekognoskáciou nových cykloturistických 

trás, spracovaním zjednodušených dokumentácií nových cykloturistických trás, povoľovacím 

konaním pre nové cykloturistické trasy a značením nových cykloturistických trás (príloha 

17b). Okrem toho tento rozpočet zahŕňa kosenie na hrádzach pri osadených 

cyklosmerovníkoch, kosenie trávnatého telesa hrádze na Vážskej a Ponitrianskej 

cyklomagistrále. Plánuje sa aj osadenie ďalších 3 veľkoplošných máp v stojanoch v rámci 

MTB Bikepark Považský Inovec. Ďalej sa plánuje vydanie tlačených máp, v rámci rozpočtu 

je zahrnutá aj doplnenie, aktualizácia, administrácia a správa cykloportálu. 

2017: Podávanie a realizácia cykloprojektov a projektov pre doplnkovú cykloinfraštruktúru 

oprávnenými žiadateľmi do výziev OP IROP, OP Interreg V-A SK/HU a PRV, podávanie 

projektov v rámci podporených MAS. 

2017: Podávanie a realizácia projektov v rámci výziev MDVRR SR v rámci zákona 

o podpore regionálneho rozvoja, podpore cestovného ruchu a iných štátnych výziev. 

2018: Ak sa dá využiť master plán pre obnovu ciest v NSK s možným využitím vybranej 

asfaltovej drte na spevnenie povrchov potenciálnych cyklotrás, pri zhode realizácia 2018. 

2018: NSK vyčlení z svojho rozpočtu 400 000 Eur na realizáciu úseku Ponitrianskej 

cyklomagistrály podľa spracovanej PD pre cyklodopravnú trasu (alebo úseku na inej CM). 

2018: NSK vyčlení zo svojho rozpočtu 25 000 Eur na kofinancovanie cyklodopravného 

projektu Nitra – Vráble. 

2018: Realizácia 2. etapy cyklotrasy Nitra – Vráble. 

2018: NSK vyčlení v rámci vlastného rozpočtu na cykloturistiku 60 000,- Eur. Tento rozpočet 

ráta s obnovou existujúcich cykloturistických trás, rekognoskáciou nových cykloturistických 

trás, spracovaním zjednodušených dokumentácií nových cykloturistických trás, povoľovacím 

konaním pre nové cykloturistické trasy a značením nových cykloturistických trás (príloha 

17c). Okrem toho tento rozpočet zahŕňa kosenie na hrádzach pri osadených 

cyklosmerovníkoch, kosenie trávnatého telesa hrádze na Vážskej a Ponitrianskej 

cyklomagistrále. Plánuje sa aj osadenie ďalších 3 veľkoplošných máp v stojanoch. 

Ďalej sa plánuje zakúpenie prenosného sčítača cyklistov. V rámci rozpočtu je zahrnutá 

aj doplnenie, aktualizácia, administrácia a správa cykloportálu. 
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2018: Podávanie a realizácia cykloprojektov a projektov pre doplnkovú cykloinfraštruktúru 

oprávnenými žiadateľmi do výziev OP IROP, OP Interreg V-A SK/HU a PRV, podávanie 

projektov v rámci podporených MAS 

2018: Podávanie a realizácia projektov v rámci výziev MDVRR SR v rámci zákona 

o podpore regionálneho rozvoja, podpore cestovného ruchu a iných štátnych výziev. 

2019: Ak sa dá využiť master plán pre obnovu ciest v NSK s možným využitím vybranej 

asfaltovej drte na spevnenie povrchov potenciálnych cyklotrás, pri zhode realizácia 2019. 

2019: NSK vyčlení z svojho rozpočtu 400 000 Eur na realizáciu úseku Ponitrianskej 

cyklomagistrály podľa spracovanej PD pre cyklodopravnú trasu (alebo úseku na inej CM). 

2019: NSK vyčlení v rámci vlastného rozpočtu na cykloturistiku 60 000,- Eur. Tento rozpočet 

ráta s obnovou existujúcich cykloturistických trás, rekognoskáciou nových cykloturistických 

trás, spracovaním zjednodušených dokumentácií nových cykloturistických trás, povoľovacím 

konaním pre nové cykloturistické trasy a značením nových cykloturistických trás. Okrem toho 

tento rozpočet zahŕňa kosenie na hrádzach pri osadených cyklosmerovníkoch, kosenie 

trávnatého telesa hrádze na Vážskej a Ponitrianskej cyklomagistrále. Plánuje sa aj osadenie 

ďalších 3 veľkoplošných máp v stojanoch. Ďalej sa plánuje zakúpenie prenosného sčítača 

cyklistov. V rámci rozpočtu je zahrnutá aj doplnenie, aktualizácia, administrácia a správa 

cykloportálu. 

2019: Podávanie a realizácia cykloprojektov a projektov pre doplnkovú cykloinfraštruktúru 

oprávnenými žiadateľmi do výziev OP IROP, OP Interreg V-A SK/HU a PRV, podávanie 

projektov v rámci podporených MAS. 

2019: Podávanie a realizácia projektov v rámci výziev MDVRR SR v rámci zákona 

o podpore regionálneho rozvoja, podpore cestovného ruchu a iných štátnych výziev. 

2020: Ak sa dá využiť master plán pre obnovu ciest v NSK s možným využitím vybranej 

asfaltovej drte na spevnenie povrchov potenciálnych cyklotrás, pri zhode realizácia 2020. 

2020: NSK vyčlení z svojho rozpočtu 400 000 Eur na realizáciu úseku Ponitrianskej 

cyklomagistrály podľa spracovanej PD pre cyklodopravnú trasu (alebo úseku na inej CM). 

2020: NSK vyčlení v rámci vlastného rozpočtu na cykloturistiku 60 000,- Eur. Tento rozpočet 

ráta s obnovou existujúcich cykloturistických trás, rekognoskáciou nových cykloturistických 

trás, spracovaním zjednodušených dokumentácií nových cykloturistických trás, povoľovacím 

konaním pre nové cykloturistické trasy a značením nových cykloturistických trás. Okrem toho 

tento rozpočet zahŕňa kosenie na hrádzach pri osadených cyklosmerovníkoch, kosenie 

trávnatého telesa hrádze na Vážskej a Ponitrianskej cyklomagistrále. Plánuje sa aj osadenie 

ďalších 3 veľkoplošných máp v stojanoch. Ďalej sa plánuje vydanie cykloturistickej tlačenej 

mapy. V rámci rozpočtu je zahrnutá aj doplnenie, aktualizácia, administrácia a správa 

cykloportálu. 

2020: Podávanie a realizácia cykloprojektov a projektov pre doplnkovú cykloinfraštruktúru 

oprávnenými žiadateľmi do výziev OP IROP, OP Interreg V-A SK/HU a PRV, podávanie 

projektov v rámci podporených MAS. 

2020: Podávanie a realizácia projektov v rámci výziev MDVRR SR v rámci zákona 

o podpore regionálneho rozvoja, podpore cestovného ruchu a iných štátnych výziev. 

2021 – 2022: Dokončenie a zúčtovanie cykloprojektov a projektov pre doplnkovú 

cykloinfraštruktúru, získaných oprávnenými žiadateľmi vo výzvach OP IROP, OP Interreg V-

A SK/HU a PRV, podávanie projektov v rámci podporených MAS. 
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Mapové prílohy: 

Príloha MAPA A1 – Sieť cyklotrás na území mesta Nitra 

Príloha MAPA A2 – Kategorizácia cyklotrás na území mesta Nitra 

Príloha MAPA A3 – Návrh siete cyklotrás v meste Šaľa 

Príloha MAPA A4 – Sieť existujúcich a navrhovaných cyklotrás na území mesta Štúrovo 

Príloha MAPA B – Sieť cyklotrás na území NSK s cyklodopravnými trasami NSK 

Príloha MAPA C – Sieť cykloturistických trás na území NSK – existujúce i navrhované 

s prepojením na susedné kraje a štáty. 
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Príloha 1: Zásady modernizácie, obnovy a údržby cykloturistických trás v 

NSK 

Zásady sú v súlade s novelizovanou STN 01 8028 „Cykloturistické značenie“, prílohou C.1. 

Pre obnovu cykloturistického značenia platia nasledujúce zásady: 

 C.1. Zásady obnovy maľovaných značiek 

Pri vyznačení novej cykloturistickej trasy platí, že kompletná obnova maľovaných značiek 

na tejto trase sa vykoná po 1 roku. Potom je trasa považovaná za existujúcu a obnova 

maľovaného značenia sa vykonáva v trojročnom cykle. Myslí sa pod tým aj obnova značiek 

plechových a samolepiek. U plechových značiek a samolepiek môže byť vykonávaná obnova 

aj priebežná, pokiaľ došlo k ich zničeniu alebo odcudzeniu. 

C.2. Zásady obnovy cykloturistických a malých cykloturistických smerovníkov. 

Pokiaľ boli vyrobené cykloturistické a malé cykloturistické smerovníky na báze kovového 

stĺpika s vonkajším náterom farbou, jeho náter sa obnovuje v päťročnom cykle. Pokiaľ 

sa umiestnil bezúdržbový cyklosmerovník alebo bezúdržbový malý cykloturistický 

smerovník, náter sa neobnovuje. Všetky smerovníky sa obnovujú aj podľa potreby – ak došlo 

k ich poškodeniu, odcudzeniu alebo zničeniu. 

C.3. Zásady obnovy prvkov cykloturistickej informačnej orientácie 

Prvky cykloturistickej informačnej orientácie, pokiaľ sú vyrobené na báze kompozitných 

materiálov s UV farbostálou potlačou, sa obnovujú v  7 ročnom cykle. Všetky prvky 

cykloturistickej informačnej orientácia sa obnovujú aj podľa potreby – ak došlo k ich 

poškodeniu, odcudzeniu alebo zničeniu. 

Prvky cykloturistickej orientácie sa používajú s univerzálnymi držiakmi, ktoré je možné 

umiestniť na ľubovoľný objekt o priemere väčšom ako 50 mm. Držiaky sa montujú na nosiče 

prvkov cykloturistickej informačnej orientácie pomocou nerezových S-pások, na mŕtve drevo 

pomocou skrutiek do dreva alebo klincov. 
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Príloha 2: Evidencia a evidenčné čísla cykloturistických trás v NSK, 

správcovstvo cykloturistických trás v NSK 

Zásady prideľovania evidenčných čísel a správcovstva cykloturistických trás v NSK sú 

v súlade s novelizovanou STN 01 8028 „Cykloturistické značenie“, jej prílohou C.2 a C.3. 

C.2  Evidencia a evidenčné čísla cykloturistických trás v NSK 

Evidenciu cykloturistických trás a prideľovanie evidenčných čísel cykloturistických trás 

na Slovensku vykonáva Slovenský cykloklub (www.cykloklub.sk). Pri trasách EuroVelo 

na Slovensku sú evidenčné čísla EV-6 EV-11 a EV-13, v NSK sa jedná o trasu EV-6. 

Pri cyklomagistrálach je evidenčné číslo trojmiestne (cyklomagistrály sú popísané v štúdii). 

Pri ostatných cykloturistických trasách je evidenčné číslo štvormiestne. Prvá číslica určuje 

farbu trasy, druhá krajskú príslušnosť a posledné dve poradové číslo trasy. Pri náučných 

cykloturistických trasách sa pred štvormiestnym evidenčným číslom uvádza písmeno N. 

V štvormiestnom čísle prvá číslica určuje farbu náučnej cykloturistickej trasy, druhá krajskú 

príslušnosť a posledné dve poradové číslo náučnej trasy. V NSK pre modré cykloturistické 

trasy sú vyčlenené trasy s evidenčnými číslami 2101 – 2200 a po ich vyčerpaní  3101 – 3200. 

Pre zelené cykloturistické trasy sú vyčlenené trasy s evidenčnými číslami 5101 – 5200 

a po ich vyčerpaní  6101 – 6200. Pre žlté cykloturistické trasy sú vyčlenené trasy 

s evidenčnými číslami 8101 – 8200 a po ich vyčerpaní  9101 – 9200. Pre náučné 

cykloturistické trasy (modré, zelené, žlté) platí ten istý číselník s tým, že pred číslo sa ešte 

zaradí veľké písmeno „N“. 

Evidenčné čísla sa povinne uvádzajú na tieto informačné prvky: veľká cyklosmerovka trasy 

EuroVelo, veľká cyklosmerovka, veľká cyklosmerovka náučnej cykloturistickej trasy, malá 

cyklosmerovka trasy EuroVelo, malá cyklosmerovka, malá cyklosmerovka náučnej 

cykloturistickej trasy a na všetky druhy doplnkových významových cyklotabuliek. 

C.3 Správcovstvo cykloturistických trás v NSK 

Správcom cykloturistickej trasy je právny subjekt, ktorý na rôznej úrovni vykonával 

legalizačné konanie príslušnej cykloturistickej trasy alebo trás. Po vydaní príslušných 

súhlasov alebo rozhodnutí tento subjekt môže správcovstvo cykloturistickej trasy písomnou 

formou preniesť na iný subjekt. 

Správca cykloturistickej trasy sa povinne uvádza pri týchto informačných prvkoch: veľká 

cyklosmerovka trasy EuroVelo, veľká cyklosmerovka, veľká cyklosmerovka náučnej 

cykloturistickej trasy, malá cyklosmerovka trasy EuroVelo, malá cyklosmerovka, malá 

cyklosmerovka náučnej cykloturistickej trasy, cyklotabuľka miestneho názvu a na všetkých 

druhoch doplnkových významových cyklotabuliek. 

http://www.cykloklub.sk/
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Príloha 3A: Príklady značenia trasy EuroVelo 6 v úseku Dunajskej 

cyklistickej cesty v rôznych krajinách Európy 
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Príloha3B: Príklady značenia trasy EuroVelo 6 v úseku Dunajskej 

cyklistickej cesty v rôznych krajinách Európy 
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Príloha 4A: Integrované značenie trás EuroVelo 
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Príloha 4B: Definícia farieb a typ písma na logu EuroVelo 
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Príloha 4C1: Rozmery značenia EuroVelo 
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Príloha 4C2: Rozmery značenia EuroVelo 
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Príloha 5: Analýza existujúcej siete cyklotrás v NSK 
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Príloha 6A: Analýza úsekov a povrchov na cyklotrase EuroVelo 6 
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Príloha 6B: Analýza úsekov a povrchov na Vážskej cyklotrase (Vážska 

cyklomagistrála) 
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Príloha 6C: Analýza úsekov a povrchov na Ponitrianskej cyklotrase 

(Ponitrianska cyklomagistrála) 
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Príloha 7: Analýza siete cykloturistických trás v NSK podľa ich farieb 
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Príloha 8A: Zoznam červeno značených cykloturistických trás v NSK 
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Príloha 8B: Zoznam modro značených cykloturistických trás v NSK 
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Príloha 8C: Zoznam zeleno značených cykloturistických trás v NSK 
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Príloha 8Da: Zoznam žlto značených cykloturistických trás v NSK - 

existujúce 
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Príloha 8Db: Zoznam žlto značených cykloturistických trás v NSK – 

navrhované 
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Príloha 9: Odhadované náklady na infraštrukturálne úpravy povrchov 

cyklotrás 

Definícia štyroch základných modelových typov kalkulácií cyklodopravných trás: 

Model 1: 

V teréne už existuje na trase spevnený povrch – asfalt, makadam a predpokladáme, 

že pre kvalitnú cyklotrasu sa na tento podklad nanesie nový pevný povrch. 

Model 2: 

V teréne už existuje na trase menej kvalitný spevnený povrch – dostatočne hrubý štrkový 

povrch a predpokladáme, že pre kvalitnú cyklotrasu sa spevní tento podklad a naň sa nanesie 

nový pevný asfaltový povrch. 

Model 3: 

V teréne napr. na poľnej ceste s dostatočne únosným povrchom predpokladáme, 

že pre kvalitnú cyklotrasu sa spevní trasa štrkovým podkladom a naň sa nanesie nový pevný 

asfaltový povrch. 

Model 4: 

V teréne sa buduje úplne nový cyklochodník mimo jestvujúcich ciest a na nedostatočne 

únosnom podlaží, treba výkop, štrkový podklad, hustý podklad a na tie sa nanesie nový pevný 

asfaltový povrch. 

Pre ďalšie odhady finančných nákladov sa použije rozpočtový program CENKROS. 

Všetky nižšie uvedené ceny sú vrátane DPH. Z nich je možné kalkulovať niektoré položky 

pre konkrétnu cyklotrasu. 

Je vybraných niekoľko relevantných stavebných úkonov. Väčšina týchto údajov je 

vzťahovaná na m2, preto pri cyklotrasách v šírke 2,5 – 3 metre je potrebné náklady na bežný 

meter dĺžky cyklotrasy vynásobiť 2,5 – 3 krát. 

 Frézovanie vozovky...10 eur/m2 

 Výkop 9 eur/m3 

 Nakladanie, odvozy vybúranej zeminy na skládky, urovnanie na skládke a samotné 

skládkovné - závisí od vzdialenosti, kde sa skládka nachádza a aké sú tam ceny 

za uskladnenie zeminy - odhad 15 eur/tonu 

 Ostatné práce (presun hmôt na stavbe, úprava pláne, VDZ, ZDZ, spojovací postrek, 

infiltračný postrek) hrubý odhad cca 2 eur/m2 

 Vysprávky výtlkov (uvažované nejaké percento z celkovej plochy pokládky AB – 5% 

napr. v závislosti od technického stavu jestvujúcej obrusnej vrstvy vozovky) 

 Záhonový obrubník vrátane betónového lôžka 9 eur/m 

 Zahumusovanie hrúbky 100 mm + hydroosev 1,50 eur/m2 

 Odhumusovanie 1,10 eura/m3 
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Odhad nacenenia jednotlivých modelov: 

Model 1 

Obnova jestvujúcej asfaltovej cesty + lokálne vysprávky + pokládka AB 5 cm, vrátane 

nejakých úprav nespevnených krajníc – odhad 16 eur/m2 s DPH. 

Model 2  

Nový cyklochodník na dostatočne hrubom štrkovom podklade – 25 eur/m2 s DPH 

Model 3 

Nový cyklochodník na poľnej ceste na dostatočne únosnom podklade – 35 – 40 eur/m2 s DPH 

Model 4 

Nový cyklochodník mimo jestvujúcich ciest na nedostatočne únosnom podloží cca 55 eur/m2 

Ak nový cyklochodník zahrňuje aj mosty, vedenie po mostoch, stavby na múroch alebo 

stavby nových múrov - toto sa dá odhadnúť len na základe presných údajov o dĺžkach 

mostov, múrov, ich počte a požadovaných konštrukcií a náklady na vybudovanie 1 m2 

cyklochodníka neúmerne stúpajú. 
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Príloha 10: Odhadované náklady pre cykloturistické trasy 

Náklady možno rozdeliť do viacerých krokov, resp. etáp. Prvou je rekognoskácia 

cykloturistických trás v teréne, nasleduje spracovanie zjednodušenej dokumentácie 

a povoľovacie konanie. Druhou je vyznačenie novej cykloturistickej trasy v teréne a treťou 

obnova existujúcej cykloturistickej trasy v teréne. 

Prvou etapou je rekognoskácia možnej budúcej cykloturistickej trasy v teréne. Obyčajne 

podnet, resp. návrh jej vedenia dávajú miestni cyklisti, alebo sa vyhľadáva možné prepojenie 

medzi bodmi (lokalitami) - začiatočným A a konečným B (s možnosťou povinného vedenia 

trasy cez ďalšie stanovené body – lokality medzi začiatočným a konečným bodom A a B). Na 

vykonanie rekognoskácie potrebuje subjekt, ktorý ju vykoná predbežné povolenie na túto 

činnosť od majoritných vlastníkov pozemkov, po dohode s nimi aj zabezpečenie otvorenia 

zábranových rámp. Rekognoskácia sa vykonáva autom, ak sa nedá bicyklom alebo pešo. Pri 

tomto procese sa trasa aj GPS zameria. Prakticky sa jedná o fyzické prejdenie danej trasy, 

skúmanie jej prejazdnosti, povrchov, zakreslenie budúcich stanovísk orientácie, možných 

problémov a pod. Častokrát sa rekognoskujú aj alternatívy danej trasy. Po tomto procese sa 

spracuje zjednodušená dokumentácia. Tá obsahuje krátku charakteristiku trasy, jej základné 

parametre (dĺžku, určenie, prípadne prevýšenie), popis stanovísk cykloturistickej orientácie 

s uvedením vzdialeností v km, miesta osadenia cyklosmerovníkov a prvkov cykloturistickej 

orientácie (znázornené fotografiou s umiestnením prvkov alebo grafickým znázornením 

situácie). Dôležitou súčasťou sú aj mapové zákresy vedenia navrhovanej cyklotrasy. 

Nasleduje povoľovací proces, počas ktorého sa písomne oslovia dotknuté organizácie, 

subjekty a vlastníci s požiadavkou o vydanie súhlasu s vyznačením cykloturistickej trasy 

v zmysle platnej legislatívy. Stupeň povoľovacieho konania je rôzny podľa lokalizácie, 

vedenia, dĺžky a počtu vlastníkov. Výsledkom je buď súhlas s vyznačením a môže sa 

realizovať etapa 2 alebo nesúhlas s vyznačením. Pri nesúhlasnom sa trasa neznačí v teréne. 

V prípade že v povoľovacom konaní sa vyjadrí nesúhlasí s vedením a značením časti 

cykloturistickej trasy, sa proces zopakuje (doplní) novou rekognoskáciou, zmenou 

zjednodušenej dokumentácia a opakovaným povoľovacím konaním.  

Rekognoskáciu môžu vykonávať odborne spôsobilé osoby s predchádzajúcimi skúsenosťami 

a viacročnou praxou. 

Pri kalkulácii nákladov na etapu 1 sa zahŕňajú do ceny honoráre 

spracovateľov/vykonávateľov, dopravné náklady, náklady na spracovanie zjednodušenej 

dokumentácie a náklady na povoľovacie konanie. Ceny sú veľmi rôzne a závisia od 

náročnosti povoľovacieho konania, dĺžky cyklotrasy a pod. Preto je výhodné realizovať takéto 

aktivity pre viac cykloturistických trás naraz, nie opakovane pre jednotlivé cykloturistické 

trasy. Pri rekognoskácii sa stáva, že hoci trasa má dĺžku rádovo desiatok km, dopravné 

náklady na vykonanie procesu dosahujú rádovo stovky kilometrov.  

Pri rekognoskáciách nových cyklotrás sa kalkuluje so sumou 14 – 20 €/km, dopravné náklady 

sú 0,5 – 0,8 € na km (podľa typu používaného vozidla). Pre spracovanie zjednodušených 

dokumentácií sa náklady pohybujú rádovo v stovkách €, pri povoľovacom konaní rádovo 

v stovkách €. (Pri zlúčení viacerých trás môže suma prevyšovať 1000 €.) 

Druhou etapou je vyznačenie nových cykloturistických trás. Pri ňom sa postupuje podľa STN 

01 8028 „Cykloturistické značenie“, práce môžu vykonávať odborne spôsobilé osoby 

(absolvovanie kurzu značkár cykloturistických trás, platný značkársky preukaz a prax). 

Vyznačenie nových cykloturistických trás (i náučných cykloturistických trás) pozostáva 

z realizácie maľovaného značenia (tzv. „céčka“) a realizácie priestorovej cykloturistickej 
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orientácie. Pri realizácii značenia sa vykonáva i základné čistenie v okolí značenia od náletov, 

krovín a podobne. Tú tvoria cykloturistické smerovníky (kovové alebo drevené) a prvky 

cykloturistickej orientácie (veľké a malé cyklosmerovky, emblémové cyklotabuľky, tabuľky 

miestneho názvu, doplnkové cyklotabuľky, obrázkové cyklosmerovky, donorské 

cyklotabuľky a iné prvky podľa STN). Maľované značenie, ak je to možné, sa realizuje 

obojsmerne po pravej strane cykloturistickej trasy, tvoria ho biele (žlté) podkladové štvorce a 

„C“ vo farbe trasy. Cykloturistické smerovníky sa betónujú, prvky cykloturistickej orientácie 

sa na ne montujú pomocou nerezových S-pások. 

Pri kalkulácii nákladov na etapu 2 sa zahŕňajú do ceny práce na maľovanom značení, 

dopravné náklady pri maľovanom značení, náklady na výrobu prvkov cykloturistického 

značenia, ich dopravu na miesto určenia. Pri cyklosmerovníkoch sa kalkulujú náklady na ich 

výrobu a osadenie, k tomu dopravné náklady súvisiace s ich dopravou z miesta skladu na 

miesto osadenia. Pri montáži prvkov cykloturistickej orientácie sa kalkulujú náklady na ich 

montáž a dopravné náklady súvisiace s ich montážou zo skladu na miesto. K dopravným 

nákladom treba ešte pripočítať aj napr. dochádzku k majiteľom pozemkov pre kľúče od rámp, 

administratívne zabezpečenie projektu, vytičovanie osadenia smerovníkov priamo v teréne 

a pod. Súčasťou rozpočtu sú aj režijné náklady značkárov (ubytovanie, stravovanie, úhrada 

poplatkov a vydanie povolení a iné réžijné náklady).  

Pri značení nových cykloturistických trás sa kalkuluje pri maľovanom značení so sumou 30 – 

40 €/km. Pre výrobu a osadenie cykloturistického smerovníka sa ráta so cca. sumou 80 – 120 

€/ks, pri výrobe a montáži prvkov cykloturistickej orientácie sa ráta s nákladmi (podľa prvku) 

20 – 45 €/ks. Pri všetkých úkonoch sa pohybujú dopravné náklady v rozmedzí 0,5 – 0,8 € na 

km (podľa typu používaného vozidla). Pri prevozoch cykloturistických smerovníkov na 

miesto skladovania sa môže pohybovať i vo vyšších sumách (nákladné vozidlá).  

 

Treťou etapou je obnova a údržba existujúcich cykloturistických trás v teréne. Platia pre ňu 

zásady uvedené v STN 01 8028 „Cykloturistické značenie“. Prácu môžu vykonávať odborne 

spôsobilé osoby (absolvovanie kurzu značkár cykloturistických trás, platný značkársky 

preukaz a prax). 

Reálny stav cykloturistickej trasy sa zisťuje tzv. revíznou obhliadkou. Pri nej sa celá trasa 

fyzicky prejde (autom, na bicykli, pešo). Pri nej sa zistí stav maľovaného značenia, počet 

odcudzených a zničených cykloturistických smerovníkov, počet odcudzených, zničených 

a poškodených prvkov cykloturistickej orientácie.  

Obnova existujúcich cykloturistických trás (i náučných cykloturistických trás) pozostáva 

z obnovy  maľovaného značenia (tzv. „céčka“) a obnovy odcudzených, zničených 

a poškodených prvkov priestorovej cykloturistickej orientácie. Tú tvoria cykloturistické 

smerovníky (kovové alebo drevené) a prvky cykloturistickej orientácie (veľké a malé 

cyklosmerovky, emblémové cyklotabuľky, tabuľky miestneho názvu, doplnkové 

cyklotabuľky, obrázkové cyklosmerovky, donorské cyklotabuľky a iné prvky podľa STN). 

Maľované značenie, ak je to možné, sa obnovuje obojsmerne po pravej strane cykloturistickej 

trasy, tvoria ho biele (žlté) podkladové štvorce a „C“ vo farbe trasy. Pri obnove značenia sa 

vykonáva i základné čistenie v okolí značenia od náletov, krovín a podobne. Nové 

cykloturistické smerovníky sa betónujú, staré sa obnovujú (odstránenie starého náteru 

a nanesenie nového náteru). Poškodené a zničené staré prvky cykloturistickej orientácie sa 

demontujú a nahrádzajú sa novými prvkami upevnenými pomocou nerezových S-pások. 

Pri kalkulácii nákladov na etapu 3 sa do položky zahŕňajú väčšinou položky a ceny rovnaké 

ako pri etape 2. Novými položka, ktoré je nutné zakomponovať do ceny, sú revízna 
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obhliadka, kde sa kalkulácia pohybuje v rozsahu 10 – 20 €/km a obnova cykloturistického 

smerovníka v rozsahu 40 – 55 €/ks. Pri obnove a údržbe značenia existujúcich 

cykloturistických trás sa kalkuluje pri maľovanom značení so sumou 30 – 40 €/km. Pre 

výrobu a osadenie nového cykloturistického smerovníka sa ráta so sumou cca. 80 – 120 €/ks, 

pri výrobe a montáži nových prvkov cykloturistickej orientácie sa ráta s nákladmi (podľa 

prvku) 20 – 45 €/ks. Pri všetkých úkonoch sa pohybujú dopravné náklady v rozmedzí 0,5 – 

0,8 € km (podľa typu používaného vozidla). Pri prevozoch väčšieho počtu cykloturistických 

smerovníkov na miesto skladovania sa suma môže pohybovať i vyššie (nákladné vozidlá).  

Všetky orientačné ceny sú uvedené vrátane DPH. 
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Príloha11A: Indikatívny zoznam projektových zámerov Regionálnej 

integrovanej územnej stratégie Nitrianskeho kraja na roky 2014 – 2020 pre 

cyklodopravu – mestá a obce (bez mestského funkčného územia mesta 

Nitra) - uplatňované v rámci IROP 2014 – 2020, resp. PRV 2014 – 2020) 

Názov  Predkladateľ projektu Okres 

Cyklistické komunikácie a cyklokoridory vo vnútromestskej doprave Mesto Komárno  KN 

Budovanie mestských cyklotrás s napojením na EUROVELO 6 prostredníctvom existujúcej 

cyklotrasy Kolárovo - Komárno 
Mesto Kolárovo  KN 

Výstavba cyklotrasy Mesto Hurbanovo  KN 

Cyklotrasa na hrádzi Obec Nesvady  KN 

Cyklotrasa Imeľ – Nesvady Obec Imeľ  KN 

Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry vybudovaním cyklotrasy Kalná nad Hronom - Dolná Seč - 

Levice Mochovská 
Mesto Levice  LV 

Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry vybudovaním cyklotrasy Levice – Margita  Mesto Levice LV 

Cyklistická komunikácia – Centrum – priemyselná zóna Mesto Levice  LV 

Cyklistická komunikácia – Hlavná AS – centrum Mesto Levice  LV 

Cyklistická komunikácia – Hlavná AS – priemyselná zóna Mesto Levice  LV 

Integrované zastávky, požičovňa bicyklov a vybudovanie web. Portálu AS Mesto Levice  LV 

Dobudovanie cyklistického chodníka na Potočnej ulici - II. etapa Mesto Tlmače  LV 

Komunikácia pre peších a cyklistov Mesto Želiezovce  LV 

Vybudovanie siete cyklokomunikácií v meste Šahy - cesta k bezpečnej doprave v meste Mesto Šahy LV 

Cyklistický, turistický a náučný historický chodník sv. Juraja, v obci Plášťovce Obec Plášťovce  LV 

Cyklistický, turistický a náučný kúpeľný chodník Plášťovce – Dudince s prepojením na 

Rykynčice a Terany 
Obec Plášťovce  LV 

Cyklotrasa Krškany – Horšianska dolina Obec Krškany  LV 

Cyklotrasy Biely Kameň, realizácia marketingového prieskumu a tvorba produktu CR Obec Santovka  LV 

Cyklotrasa Vyškovce nad Ipľom – Tésa Obec Výškovce nad Ipľom  LV 

Cyklotrasa pri Ipli (cca 10 km) Obec Bielovce  LV 

Cyklotrasa Melek - Lula – Podhájska Obec Lula  LV 

Cyklistický chodník  Nitra – Vráble – 3. etapa NSK NR 

Krajský cykloportál NSK NR 

Vybudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Vráble Mesto Vráble  NR 

Spojovacia cyklokomunikácia Lukáčovce – Nové Sady Obec Lukáčovce  NR 

Vybudovanie cyklokomunikácie Obec Nové Sady  NR 

Vybudovanie cyklistickej komunikácie  Obec Podhorany  NR 

Výstavba časti cyklistického chodníka na trase Nitra – Vráble  Obec Golianovo  NR 

Vybudovanie cyklotrasy Obec Lehota  NR 

Vybudovanie cyklotrasy s prepojením obcí regiónu Obec Výčapy - Opatovce  NR 

Vytvorenie cyklistického pruhu pozdĺž cesty I/64 Obec Výčapy - Opatovce  NR 

Budovanie cyklochodníkov v obci Jelenec Obec Jelenec  NR 

Výstavba cyklotrás s napojením na regionálne projekty Obec Jelenec NR 

Výstavba chodníkov pre cyklistov a peších popri cestných komunikáciách Obec Jelenec  NR 

Vyznačenie regionálnej cyklotrasy Pod Zborom Obec Kolíňany  NR 

Výstavba značenia  cyklistického chodníka Obec Golianovo  NR 

Výstavba chodníkov pre cyklistov a peších popri cestných komunikáciách Obec Žirany  NR 

Výstavba cyklotrás s napojením na regionálne projekty Obec Žirany  NR 
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Budovanie a označovanie cyklistických trás vo Svätoplukove Obec Svätoplukovo  NR 

Výstavba chodníkov pre cyklistov a peších popri cestných komunikáciách Obec Pohranice  NR 

Výstavba cyklotrás s napojením na regionálne projekty Obec Pohranice  NR 

Cyklotrasy - napojenie na existujúce trasy, náučné chodníky Obec Horné Lefantovce  NR 

Cyklotrasa Lefantovce vr. doplnkovej infraštruktúry Obec Horné Lefantovce  NR 

Výstavba chodníkov pre cyklistov a peších popri cestných komunikáciách Obec Štitáre  NR 

Výstavba cyklotrás - horská cyklistika (Štitáre - Podhorany) s napojením na regionálne projekty Obec Štitáre  NR 

Cyklistická komunikácia popri potoku Radošinka Obec Čab  NR 

Výstavba chodníkov pre cyklistov a peších popri cestných komunikáciách Obec Dolné Lefantovce  NR 

Výstavba cyklotrás s napojením na regionálne projekty Obec Dolné Lefantovce  NR 

Cyklistická komunikácia Hruboňovo - Čermany, Hruboňovo - Šurianky Obec Hruboňovo  NR 

Cyklotrasa – Dolná Nitra Mesto Nové Zámky  NZ 

Nemotorová doprava v Nových zámkoch Mesto Nové Zámky NZ 

Mestský systém cyklistickej dopravy  Mesto Štúrovo  NZ 

Cyklotrasa Šurany Mesto Šurany  NZ 

Výstavba cyklotrasy pozdĺž cesty III/06422 Obec Palárikovo  NZ 

Cyklotrasa Strekov - Vinohrady Obec Strekov  NZ 

Vybudovanie cyklotrás Mesto Šaľa  SA 

Cyklotrasa Močenok – Duslo Šaľa Obec Močenok  SA 

Podpora budovania cyklistickej infraštruktúry v meste Topoľčany Mesto Topoľčany TO 

Výstavba cyklistickej komunikácie Radošina – Behynce – Veľké Ripňany Obec Radošina  + V. Ripňany  TO 

Cyklocesty v okolí obce Práznovce Obec Práznovce  TO 

Cestička pre chodcov a cyklistov v obci Šalgovce Obec Šalgovce TO 

Vybudovanie cyklistických obslužných komunikácií k dôležitým objektom - Horné Štitáre Obec Horné Štitáre  TO 

Napojenie obce na cyklotrasy Obec Hajná Nová Ves  TO 

Napojenie obce na cyklochodník Obec Krtovce TO 

Rekonštrukcia a budovanie cyklokomunikácií Obec Ardanovce  TO 

Riešenie cyklistickej infraštruktúry v meste mimo hlavného dopravného priestoru Mesto Zlaté Moravce  ZM 

Dobudovanie cyklotrás  s oddychovými zónami Obec Topoľčianky ZM 
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Príloha 11B: Indikatívny zoznam projektových zámerov Regionálnej 

integrovanej územnej stratégie Nitrianskeho kraja na roky 2014 – 2020 pre 

cyklodopravu - mestskej funkčnej oblasti mesta Nitra – stratégia UMR 

Názov Predkladateľ projektu Okres 

Cyklotrasa Vodná ulica - Zelokvet    Mesto Nitra NR 

Cyklotrasa Priemyselná ulica - Dolné Krškany Mesto Nitra NR 

Cyklotrasa Nitra - Drážovce   Mesto Nitra NR 

Cyklotrasa Mlynárce - Diely -  Klokočina  a dobudovanie priechodov pre cyklistov  CSS 
vrátane DZ ( Hviezdoslavova tr.)  

Mesto Nitra NR 

Cestička pre chodcov a cyklistov Klokočina - Borina - Hollého Mesto Nitra NR 

Cyklolávka cez rieku Nitra prepoj (Wilsonovo nábr. - Nábrežie Mládeže pri SPU) Mesto Nitra NR 

Cyklotrasy Chrenová I. etapa Tr. A. Hlinku - Akademická ul. - Nábrežie mládeže  Mesto Nitra NR 

Cyklotrasy Chrenová II. etapa Tr. A. Hlinku - Dlhá ul. Mesto Nitra NR 

PD Cyklotrasa Autobusová stanica Nitra - Štúrova ul. Mesto Nitra NR 

Cyklotrasa Wilsonovo nábrežie (Univerzitný most) - Mostná ul. - Jesenského ul. (park Sihoť) Mesto Nitra NR 

Cyklistický chodník Nitra – Vráble  - 1. a 2. etapa (v k. ú. Nitra) Mesto Nitra NR 

Cyklotrasa Čakajovce Obec Čakajovce  NR 

Cyklokoridor Jelšovce - Nitra Obec Jelšovce  NR 

Cyklolávka – prepojenie  jestvujúcej cyklotrasy Nitra -Nové Zámky s cyklotrasou Nitra - 
Vráble cez rieku Nitra 

Obec Čechynce  NR 
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Príloha 12: Odhadované náklady pre infraštrukturálne úpravy úsekov 

cyklodopravných trás v koridoroch riek Váh a Nitra 
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Príloha 13: Cyklodopravná trasa Nitra - Vráble 
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Príloha 14: Zoznam povolených cykloturistických trás v rámci rozhodnutia 

OÚ Nitra z 31. 8. 2015  
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Príloha 15A: Podrobný rozpis vedenia náučnej cyklovarianty Cyrilo-

metodskej cesty centrálnej vetvy Skalica – Holíč – Šaštín - Stráže po sieti 

existujúcich cykloturistických trás (peších turistických trás) 

Označenie úsekov – C -cyklo - číslo trasy, P -peší – farba trasy 

„existujúca cyklotrasa č. xxx, existujúca pešia trasa xxx farby“ – v praxi znamená, že 

cyklotrasa bola legálne povolená a vyznačená v teréne, pešia trasa nie je možné zistiť, či bola 

legálne povolená, je však vyznačená 

„toho času neexistuje“ – cyklo alebo pešia trasa neexistuje, po rekognoskácii, spracovaní 

zjednodušenej dokumentácie a povoľovacom konaní je možné v tomto úseku vyznačiť novú 

cyklo alebo pešiu trasu (náklady na všetky tieto úkony) 

„neexistuje“ – nie je predpoklad povoliť v tomto úseku a to znamená ani vyznačiť cyklotrasu 

a ani pešiu trasu, u peších trás nie je takáto možnosť vylúčená v miestach, keď napr. vedú 

existujúce cyklotrasy na úsekoch ciest II. a III. triedy 

TTSK 

Skalica Prístav (odbočka do mesta) – odb. mŕtve rameno Lipa – Skalické rybníky 

C- Okolo rieky Moravy CM 004, žltá 8221 

P- žltá pešia trasa 

Skalické rybníky - Kátov - Holíč  

C- zelená 5202, Záhorská CM 024 

P- toho času neexistuje 

Holíč – Kopčany kostolík sv. Margity 

C- toho času nevyznačená 

P- zelená turistická trasa 

Kopčany kostolík sv. Margity  - Kopčany - kataster Radimov 

C- žltá 8205, nevyznačený úsek na Záhorskú CM 024 

P- toho času neexistuje 

Záhorská CM (kataster Radimov) – Petrova Ves – Šaštín -Stráže 

C- Záhorská CM 024 

P- neexistuje 

Šaštín -Stráže – Borský Mikuláš 

C- zelená 5201 

P- neexistuje  

Borský Mikuláš – Senica 

C- modrá 2003 

P- v prvej polovici toho času neexistuje, v druhej červená pešia turistická trasa mimo 

cyklotrasy 

Senica - Prietrž 

C- Kopaničiarska CM 022 

P- neexistuje 

Prietrž – Brezová pod Bradlom (pred – kúsok TSK) 

C- žltá 8309 
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P- neexistuje 

Brezová pod Bradlom (pred) – Dobrá Voda – Dechtice 

C- žltá 8211 

P- existuje mimo cyklotrasy červená trasa v úseku Brezová – Dobrá Voda, z Dobrej 

Vody do Naháča inou trasou ako cyklo modrá turistická trasa 

Dechtice – Naháč – odb. na Horná Krupá 

C- Malokarpatská CM 003 

P- do Naháča od Dobrej Vody modrá pešia trasa, úsek Naháč – odb. Horná Krupá 

neexistuje 

Odb. na Horná Krupá – Horná Krupá – Dolná Krupá - Trnava 

C- modrá 2203 

P- neexistuje 

Prejazd mestom Trnava 

C- osobité riešenie mesto TT + VUC 

P- toho času neexistuje (ale bude zrejme možné v podstatnej časti ako chodec v meste) 

Trnava – Zavar - Šúrovce 

C- zelená 5206 

P- neexistuje 

Šúrovce – Sereď  

C- Vážska cyklomagistrála 002 

P- toho času neexistuje 

Sereď  - Šoporňa 

C- modrá trasa Okruh Okolo VD Kráľová, 2207 

P- toho času neexistuje 

Odbočka od VD Kráľová – Šoporňa - Pata  

C- žltá cykloturistická trasa č. 8234 

P- úsek do Šoporne toho času neexistuje, Šoporňa – Pata neexistuje 

Pata – Hájske – Horná Kráľová - Močenok – Cabaj -Čápor 

C- toho času neexistuje 

P- neexistuje 

Cabaj -Čápor – Nitra Dolné Krškany 

C- modrá cykloturistická trasa č. 2118 

P- toho času neexistuje 

Dolné Krškany – Nitra centrum 

C- Ponitrianska cyklomagistrála č. 019 

P- toho času neexistuje (ak by v tomto úseku realizoval infraštrukturálny cyklochodník, 

tak neexistuje s výnimkou záverečného úseku v meste Nitra). 
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Príloha 15B: Podrobný rozpis vedenia náučnej cyklovariatny Cyrilo-

metodskej cesty centrálnej vetvy Terchová – Trenčín – Nitra po sieti 

existujúcich cykloturistických trás (peších turistických trás) 

Označenie úsekov – C -cyklo - číslo trasy, P -peší – farba trasy 

„existujúca cyklotrasa č. xxx, existujúca pešia trasa xxx farby“ – v praxi znamená, 

že cyklotrasa bola legálne povolená a vyznačená v teréne, pešia trasa nie je možné zistiť, 

či bola legálne povolená, je však vyznačená 

„toho času neexistuje“ – cyklo alebo pešia trasa neexistuje, po rekognoskácii, spracovaní 

zjednodušenej dokumentácie a povoľovacom konaní je možné v tomto úseku vyznačiť novú 

cyklo alebo pešiu trasu (náklady na všetky tieto úkony) 

„neexistuje“ – nie je predpoklad povoliť v tomto úseku a to znamená ani vyznačiť cyklotrasu 

a ani pešiu trasu, u peších trás nie je takáto možnosť vylúčená v miestach, keď napr. vedú 

existujúce cyklotrasy na úsekoch ciest II. a III. triedy 

ŽSK 

Terchová – Dolná Tižina – Krasňany – Varín – Nezbudská Lúčka - Strečno 

C- Oravsko-Terchovská CM 038 

P- toho času neexistuje 

Strečno – Žilina – Žilina Budatín – Divinka – Marček – Svederník – Kotešová – Bytča – 

Bytča Mikšová – hranica TSK 

C- Vážska cyklomagistrála 002 

P- neexistuje (teoreticky je to možné v úseku Strečno – Budatínsky hrad v Žiline, zvyšok 

nie) 

TSK 

Hranica ŽSK – Podvažie – Považská Bystrica – Udiča – Nimnica – Púchov – Streženice – 

Lednické Rovné – Horovce - Pruské – Bohunice – Bolešov – Borčice – Nemšová – Skalka 

nad Váhom 

C- Vážska cyklomagistrála 002 

P- neexistuje 

Prepojenie centrálnej trasy na územie s ČR – Skalka nad Váhom - Žítková 

Skalka nad Váhom – Dolná Súča – Horná Súča – Horná Vlčí vrch – hranica s ČR – Žítková – 

variant CYKLO 

C – toho času neexistuje 

Skalka nad Váhom – Hrabovka – variant peší 

P – neexistuje (dá sa realizovať tak, že modrá pešia trasa z Hrabovky ide do Trenčína 

a obišla by Skalku) 

Hrabovka – Horná Súča – Horná Súča Vlčí vrch - hranica s ČR – Žítková 

P – modrá turistická trasa  

Skalka nad Váhom – Zamarovce – Trenčín – Opatovce – Veľké Bierovce – Trenčianske 

Stankovce – Krivosúd Bodovka – Beckov – Nové Mesto nad Váhom Zelená Voda - Považany 

C- Vážska cyklomagistrála 002 

P - toho času neexistuje (zhruba teoreticky na polovici by mohla ísť pešia trasa, na 

polovici nie, ak by TSK zrealizoval infraštrukturálnu cyklotrasu tak neexistuje). 
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Považany – Čachtice 

C- Kopaničiarska cyklomagistrála 022 

P- toho času neexistuje  

Čachtice – Častkovce – Podolie – Očkov 

C- Malokarpatská cyklomagistrála 003 

P- neexistuje  

Podolie – Pobedim – Horná Streda 

C – toho času neexistuje 

P - neexistuje 

Horná Streda – Brunovce  

C- Vážska cyklomagistrála 002 

P- toho času neexistuje  

Brunovce – Brunovská lávka – Lúka 

C – toho času neexistuje 

P- toho času neexistuje 

Lúka – Modrovka – hranica TTSK 

C – Okolo Považského Inovca 044, modrá trasa 2301 

P- neexistuje (ale v úseku Lúka – Ducové Kostolec hradisko vedie iným koridorom žltá 

a modrá pešia trasa) 

TTSK 

Hranica TSK - Ducové 

C – Okolo Považského Inovca 044, modrá trasa 2301 

P- neexistuje  

Ducové – Ducové Kostolec Hradisko 

C – žltá cyklotrasa 8201 

P- toho času neexistuje – nie je potrebná vedie sem iný koridor 

Ducové Kostolec Hradisko – Ducové – Piešťany 

C – žltá cyklotrasa 8201, C – Okolo Považského Inovca 044, modrá trasa 2301 

P – modrá pešia trasa Kostolec – Piešťany Kolonádový most – Cesta sv. Cyrila a Metoda 

Piešťany Kolonádový most – Piešťany Krajinský most – sedlo Havran (hranica s NSK) 

C – Okolo Považského Inovca 044, žltá cyklotrasa 8236 

P – Piešťany – sedlo Havran – modrá pešia trasa 

Sedlo Havran – Sedlo Gajda - Trhovičná Lúka – hranica NSK 

C – Hrebeňovka Považského Inovca 043 

P- červená turistická značka 

NSK 

Hranica TTSK – Trhovičná Lúka – Jurko bývalá horáreň 

C – žltá 8114 

P - zelená turistická trasa 

Jurko bývalá horáreň – odbočka Nitrianska Blatnica 

C – Okolo Považského Inovca 044, žltá 8114 

P – zelená turistická trasa 

Jurko bývalá horáreň – kostolík Jurko – sedlo pod Marhátom (hranica s TTSK) – Jelenie jamy 
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(hranica s TTSK) 

C – Hrebeňovka Považského Inovca 043, Okolo Považského Inovca 044 

P – žltá turistická trasa 8122, červená turistická trasa  

Jelenie jamy – Valy – Ranč pod Babicou – Bojná 

C –Okolo Považského Inovca 044, zelená 5106 

P- toho času neexistuje 

Bojná – Malé Dvorany – Blesovce – Krtovce – Hajná Nová Ves – Štitáre – Ludanice – 

Kovarce 

C- toho času neexistuje 

P - neexistuje 

Kovarce – Preseľany – Hrušovany – Výčapy–Opatovce 

C – toho času neexistuje 

P- toho času neexistuje (ak by sa realizovala infraštrukturálna cyklotrasa neexistuje) 

Výčapy - Opatovce – Ľudovítová – Jelšovce – Čakajovce – Lužianky – Nitra 

C- Ponitrianska cyklomagistrála 019 

P- toho času neexistuje (ak by sa realizovala infraštrukturálna cyklotrasa neexistuje) 
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Príloha 16: Zoznam existujúcich a plánovaných cykloturistických trás 

v Mikroregióne Termál 
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Príloha 17a: Zoznam cykloturistických trás pre obnovu a značenie, zoznam 

cykloturistických trás na rekognoskáciu, spracovanie zjednodušených 

dokumentácií a povoľovacie konanie v NSK na rok 2016 
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Príloha 17b: Zoznam cykloturistických trás pre obnovu a značenie, zoznam 

cykloturistických trás na rekognoskáciu, spracovanie zjednodušených 

dokumentácií a povoľovacie konanie v NSK na rok 2017 
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Príloha 17c: Zoznam cykloturistických trás pre obnovu a značenie, zoznam 

cykloturistických trás na rekognoskáciu, spracovanie zjednodušených 

dokumentácií a povoľovacie konanie v NSK na rok 2018 
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Príloha A: Kritériá a pravidlá pre zaradenie do programu Cyklista vítaný 

(výber) 

1.UBYTOVACIE SLUŽBY 

Základné parametre a cieľový stav 

Pre potreby cykloproduktu a cieľovej skupiny cyklistov, ktorí budú cykloprodukt využívať, 

bude ponúkané ubytovanie takmer všetkých kategórií. Pre potreby programu pre zahraničných 

turistov bude využité ubytovanie európskeho štandardu - teda kapacity disponujúcej 

jednoposteľovými a dvojposteľovými izbami s vlastným sociálnym zariadením. Jedná sa 

predovšetkým o hotely a penzióny. Zariadenia typu penzióny a ubytovanie v súkromí, 

prípadne ubytovne a kempy budú použité pre tvorbu lacnejšieho variantu programu. 

Štruktúra ubytovacích služieb zahrnutých do cykloproduktu:  

 Hotel 

 Penzión 

 Ubytovanie na súkromí 

 Ubytovňa 

 Kemp (stanový, chatky) 

 Chaty a rekreačné chalupy 

 Táboriská  – pod šírym nebom 

Základné požiadavky – povinné: 

1. Možnosť ubytovania na jednu noc 

2. Ponuka energeticky výdatných raňajok s minimom tukov (na požiadanie hosťa jogurt, 

müsli, ovocie)  

3. Možnosť vyprania a usušenia oblečenia a výstroja  

4. Uzamykateľná miestnosť/boxy pre bezplatnú úschovu bicyklov 

5. Poskytnutie základného náradia pre jednoduché opravy bicyklov (Príloha Doporučené 

technické vybavenie)  

6. Možnosť umytia bicykla, základná výbava na umytie bicykla  

7. Lekárnička  

8. Informačná tabuľa Cyklisté vítáni/Vitajte cyklisti, aktuality a informácie o službách 

pre cyklistov  

8.1. Rozsah služieb poskytovaných zariadením (podľa certif. kritérií Vitajte cyklisti)  

8.2. Mapa cyklistických trás v okolí, základné rady a odporúčania pre cyklistov  

8.3. Kontakty na požičovne a servisy bicyklov v okolí  

8.4. Spojenie vlakom, príp. loďou z miesta k ďalším cyklistickým cieľom 

8.5. Dôležité telefónne čísla - pomoc na cestách  

8.6. Predpoveď počasia na najbližšie dni  

8.7. Kontakty na turisticky zaujímavé miesta v okolí, TIC 

8.8. Kniha hostí pre cyklistov  

9. Dohoda o umožnení kontroly kvality 

Doplnkové požiadavky ubytovacích zariadení, min. 3 položky sú povinné: 

1. Zaistenie odvozu či prepravy batožiny pre cyklistov  

2. Sprostredkovanie požičania kvalitného bicykla 

3. Možnosť zakúpenia obedových balíčkov 
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4. Poskytnutie základných náhradných dielov pre bicykle (Príloha Doporučené technické 

vybavenie) 

5. Predaj cyklistických a turistických máp okolia 

6. Ponuka odporúčaných jednodenných výletov na bicykli po okolí 

7. Zoznam ubytovacích možností v regióne, ktoré sú vhodné pre cyklistov 

8. Rezervačný servis pre zaistenie ďalšieho ubytovania, ktoré poskytuje služby pre cyklistov 

9. Prístup na internet  

10. Cudzojazyčné informačné materiály 

Propagačný materiál o ubytovacom zariadení by mal tiež obsahovať: 

 Rozsah služieb poskytovaných zariadením (podľa certifikačných kritérií 

„Vitajte cyklisti“) 

 Počet izieb a lôžok, hygienické vybavenie a ďalšiu ponuku služieb v objekte 

pre cyklistov 

 Fotografia / vyobrazenie ubytovacieho zariadenia 

 Zaznamenanie polohy zariadenia v pláne mesta, resp. v mape 

 Aktuálny cenník služieb 

 Vzdialenosť k cyklotrasám prechádzajúcich v okolí 

2.STRAVOVACIE SLUŽBY 

Základné parametre a cieľový stav 

Do pilotného produktu sú zaradené predovšetkým zariadenia poskytujúce kompletné 

stravovacie služby, zariadenia rýchleho občerstvenia a zariadenia s ponukou miestnych 

špecialít. 

Štruktúra stravovacích zariadení zahrnutých do produktu: 

 Reštaurácie – podávanie teplých jedál počas celého dňa 

 Rýchle občerstvenie (bufet, bistro, stánok s občerstvením) 

 Špecializované reštaurácie (napr. rybárske bašty, čárdy) 

 Ostatné zariadenia (vinárne, vinné pivnice, vinotéky, pivnice, cukrárne a pod.) 

Základné požiadavky, povinné: 

1. Prispôsobenie ponuky nápojov potrebám cyklistov, v ponuke aspoň jeden osviežujúci 

"cyklonápoj", ovocné alebo bylinkové čaje. Cena nesmie presiahnuť cenu ostatných nealko 

nápojov a piva. 

2. V ponuke aspoň jedno teplé a jedno vegetariánske nevysmážané jedlo v priebehu celej 

prevádzkovej doby. Ponuka musí obsahovať jedlo s malým obsahom tukov (napr. pokrmy 

z celozrnných cestovín, zeleniny, ovocia)  

3. Kvalitné, pokiaľ je to možné zastrešené, odstavné miesto pre bicykle a batožinu v dohľade 

hosťa alebo uzamykateľná miestnosť/boxy pre bezplatnú úschovu bicyklov a batožiny 

4. Poskytnutie základného náradia pre jednoduché opravy bicyklov (Príloha Doporučené 

technické vybavenie)  

5. Lekárnička (Príloha Odporúčané vybavenie lekárničky) 

6. Informačná tabuľa Cyklisté vítáni/Vitajte cyklisti, aktuality a informácie o službách 

pre cyklistov 
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Doplnkové služby, min. 3 položky povinné: 

1. Možnosť zakúpenia obedových balíčkov 

2. Trojjazyčné jedálne lístky 

3. Ponuka miestnej gastronomickej špeciality 

4. Ponuka špeciálneho Cyklo Menu (Príloha Cyklo Menu) 

5. Celodenná prevádzková doba 

6. Možnosť usušenia oblečenia a výstroja 

7. Možnosť umytia bicykla, základné vybavenie pre umytie bicykla 

8. Poskytnutie základných náhradných dielov pre bicykle (Príloha Doporučené technické 

vybavenie)  

9. Predaj cyklistických a turistických máp okolia 

10. Ponuka odporúčaných jednodenných výletov na bicykli v okolí 

11. Zoznam ubytovacích možností v mikroregióne, ktoré sú vhodné pre cyklistov 

12. Rezervačný servis pre zaistenie ďalšieho ubytovania, ktoré poskytuje služby pre cyklistov 

13. Prístup na internet   

14. Cudzojazyčné informačné materiály 

Propagačný materiál o stravovacom zariadení by mal tiež obsahovať: 

 Rozsah služieb poskytovaných zariadením (podľa certifikačných kritérií 

“Vitajte cyklisti“) 

 Ponuka služieb v objekte pre cyklistov 

 Fotografia / vyobrazenie vnútorných i vonkajších priestorov zariadenia 

 Zaznamenanie polohy zariadenia v pláne mesta, resp. v mape 

 Aktuálny cenník služieb 

 Vzdialenosť k cyklotrasám prechádzajúcich v okolí 

3.ŠPECIÁLNE SLUŽBY PRE CYKLISTOV (NADVÄZUJÚCE SLUŽBY) 

Základné parametre a cieľový stav 

Špeciálne služby pre cykloturistov sú zásadným špecifikom služieb cykloproduktu. Produkt 

orientovaný na cieľovú skupinu aktívnych ľudí sa bez týchto služieb v budúcnosti pri veľkej 

existujúcej  konkurencii nezaobíde. Výhodou týchto služieb je, že väčšina z nich môže byť 

využívaná tiež pešími turistami, ktorí dnes tvoria významnú skupinu turistov v riešenom 

regióne. 

Cieľovým stavom ponuky špeciálnych služieb by mal byť previazaný systém niekoľkých 

služieb, založených na princípe „kdekoľvek si bicykel požičiam a kdekoľvek ho vrátim“. 

Tento systém v sebe zahŕňa: 

 Sieť požičovní bicyklov (len pre zahraničných hostí v hoteloch),  

 Dopravu bicyklov „späť“ do požičovne je zaisťovaný spoločne organizovanou 

hromadnou autobusovou dopravou (kyvadlová doprava v regióne) 

 Sieť opravovní bicyklov (opravy sú zabezpečované predajňami a požičovňami 

bicyklov) 

 Sieť cyklopartnerov 

Štruktúra všetkých služieb pre cyklistov zahrnutých do produktu: 

 Požičovňa bicyklov a športových potrieb 

 Obchody s cyklistickým tovarom a opravovne bicyklov 

 Prevoz bicyklov a batožín 

 CP cyklopartneri 
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4. INFORMAČNÉ SLUŽBY 

Základné parametre a cieľový stav 

Poskytovanie informácií návštevníkom oblasti je základnou podmienkou úspechu ponuky 

celého cykloproduktu. Poskytovanie informácií súčasne tiež plní funkciu propagačnú, 

preto je nutné aby všetky zariadenia poskytujúce informácie mali nielen kvalitne preškolený 

personál znalý ponuky regiónu, ale aby tiež tieto zariadenia disponovali dostatočným 

množstvom propagačných tlačovín. Celý systém poskytovania informácií v regióne je 

založený na fungujúcej sieti rôzne špecializovaných informačných služieb. 

Štruktúra siete informačných služieb zahrnutých do produktu: 

 Turistické informačné centrum (TIC), Turistická informačná kancelária (TIK) 

 Poskytovatelia služieb (ubytovacie zariadenie, reštaurácia...)  

 Turistické ciele (objekty)  

 CP informačné služby v rámci služieb cyklopartnerov 

 Ostatné (parkoviská, zastávky, odpočívadlá...) 

 Obecné úrady 

Služby vo vyššie uvedených miestach môžu byť zabezpečené troma spôsobmi: 

 personálne zabezpečenie (TIC, TIK, služby v CR, pamiatkové objekty, múzeá...) 

 infoboxy a terminály - elektronická forma poskytovania informácií (TIC, TIK 

v mimopracovnej dobe, parkoviská, zastávky, odľahlé turistické ciele..) 

 stojany, vylepovacie plochy... (parkoviská, zástavky...) 
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Príloha B: Zoznam registrovaných zariadení v NSK v systéme Cyklista 

vítaný 

1.Turistické služby – ubytovacie, stravovacie zariadenia a kempingy: 

HOTEL PANORÁMA - KOMÁRNO 

Kategória: ubytovacie/stravovacie zariadenie 

Región: Podunajsko 

Kapacita: 90 

Popis: neuvedený 

Spĺňa tieto povinné kritériá: 

 Možnosť ubytovania na jednu noc 

 Ponuka energeticky výdatných raňajok s minimálnym obsahom tukov (jogurt, müsli, 

ovocie a pod.) 

 Možnosť vyprania a usušenia oblečenia a výstroje 

 Uzamknuteľná miestnosť alebo boxy pre bezplatné odloženie bicyklov 

 Poskytnutie základného náradia na jednoduché opravy bicykla 

 Možnosť umytia bicykla a základné vybavenie na umytie bicykla 

 Lekárnička 

 Informačný panel Vitajte cyklisti! s aktualitami a informáciami o službách pre 

cyklistov 

 Vystavená zmluva o certifikácii 

Spĺňa tieto doplnkové kritériá: 

 Možnosť kúpy obedových balíčkov 

 Poskytnutie alebo predaj základných náhradných dielov na bicykel 

 Predaj cykloturistických a turistických máp okolia 

 Cudzojazyčné informačné materiály 

KEMPING VODNÍK – JUR NAD HRONOM 

Kategória: kempingy/stravovacie zariadenia 

Región: Poiplie 

Kapacita: 50 

Popis: Kemp sa nachádza v tesnej blízkosti rieky Hron v obci Jur nad Hronom. Neďaleko 

je k dispozícii Kantína PUB a Pizzeria La Cantina, ktoré ponúkajú rodinné, firemné akcie, 

oslavy a školenia, príjemné prostredie, k dispozícii vysokorýchlostný internet, projekciu, 

v blízkosti rieka Hron, stanovanie a kemping na súkromnom pozemku, relaxačný pobyt, 

splavovanie rieky, cykloturistiku. 

Spĺňa tieto povinné kritériá: 

 Ponuka nápojov, vyhovujúcich potrebám cyklistov 

 Ponuka aspoň jedného teplého a jedného vegetariánskeho, nie vyprážaného jedla 

počas celej pracovnej doby 

 Kvalitné, podľa možnosti zastrešené miesto na odkladanie bicyklov a batožiny 

v dohľade hosťa alebo uzamykateľná miestnosť/boxy na bezplatné odloženie bicyklov 

a batožiny 

 Poskytnutie základného náradia na jednoduché opravy bicykla 

 Lekárnička 



STRATÉGIA ROZVOJA CYKLOTRÁS A CYKLODOPRAVY V NSK NA ROKY 2016 - 2020 

Slovenský cykloklub, október 2015 199 

 Informačný panel Vitajte cyklisti! s aktualitami a informáciami o službách pre 

cyklistov 

 Vystavený certifikát 

Spĺňa tieto doplnkové kritériá: 

 možnosť kúpy obedových balíčkov 

 možnosť sušenia oblečenia a výstroje 

 možnosť umytia bicykla a základné vybavenie pre umytie bicykla 

 predaj cykloturistických a turistických máp okolia 

 prístup na internet (bez potreby vlastného počítača) 

MARGITA – ILONA LEVICE 

Kategória: kempingy/stravovacie zariadenie 

Región: Poiplie 

Kapacita: 300 

Popis: Rekreačné zariadenie leží na rozhraní Podunajskej nížiny a Štiavnických vrchov. 

Okolie tvorí pahorkatina vhodná na nenáročné prechádzky. 

Od Levíc je vzdialené 6 km v smere na Šahy a tvorí ho kúpalisko so 4 bazénmi, 

autokempingom s 300 lôžkami, elektrickými prípojkami pre stany a karavany, športoviskami, 

reštauráciami a bufetmi a príslušnou infraštruktúrou. 

Náročnejším návštevníkom je pripravený poslúžiť športový areál pozostávajúci z tenisového 

kurtu s povrchom z umelej trávy, ihrísk na basketbal, minifutbal, volejbal a minigolf. 

Samozrejmosťou je bohato vybavená požičovňa so športovými potrebami. V nepriaznivom 

počasí návštevníci môžu využiť služby herne, s biliardom, stolným tenisom, šípkami 

a stolným futbalom. K dispozícii je spoločenská miestnosť s televízorom a vonkajšie kryté 

ohnisko v kempingu. 

Spĺňa tieto povinné kritériá: 

 Vyčlenená oddelená stanová zóna pre cyklistov a iných nemotorizovaných hostí 

 Trávnatý a hladký povrch na postavenie stanov, pokiaľ je to možné na rovine 

 Parkovanie bicyklov hostí v blízkosti stanov a bez poplatkov 

 Možnosť sedenia pri stoloch v blízkosti stanovej zóny alebo chatiek, podľa možnosti 

zastrešeného 

 Možnosť vyprania a sušenia oblečenia a výstroje 

 Poskytnutie základného náradia na jednoduché opravy bicykla 

 Možnosť umytia bicykla a základné vybavenie pre umytie bicykla 

 Lekárnička 

 Informačný panel Vitajte cyklisti! s aktualitami a informáciami o službách pre 

cyklistov 

 Vystavený certifikát 

Spĺňa tieto doplnkové kritériá: 

 Možnosť varenia si stravy na zariadeniach kempingu 

 Dostatočné osvetlenie prístupových ciest v stanovom areáli 

 Možnosť prenájmu stanov, chatiek, bungalovov a pod. 

 Predaj cyklistických a turistických máp okolia 

MOTOREST STOP – LEVICE 

Kategória: stravovacie zariadenie 

Región: Pohronie 

Kapacita: 80 
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Popis: neuvedený 

Spĺňa tieto povinné kritériá: 

 Ponuka nápojov, vyhovujúcich potrebám cyklistov, pozostávajúca najmenej z jedného 

nesladeného nesýteného nealkoholického nápoja 

 Ponuka aspoň jedného teplého a jedného vegetariánskeho, nie vyprážaného jedla 

počas celej pracovnej doby 

 Kvalitné, podľa možnosti zastrešené miesto na odkladanie bicyklov a batožiny 

v dohľade hosťa alebo uzamykateľná miestnosť/boxy na bezplatné odloženie bicyklov 

a batožiny 

 Poskytnutie základného náradia na jednoduché opravy bicykla 

 Lekárnička 

 Informačný panel Vitajte cyklisti! s aktualitami a informáciami o službách pre 

cyklistov 

 Vystavený certifikát 

Spĺňa tieto doplnkové kritériá: 

 Možnosť kúpy obedových balíčkov 

 Trojjazyčné jedálne a nápojové lístky (slovenčina, angličtina + voliteľný jazyk) 

 Ponuka miestnych gastronomických špecialít 

 Otváracie hodiny počas celého dňa 

 Možnosť sušenia oblečenia a výstroje 

 Možnosť umytia bicykla a základné vybavenie pre umytie bicykla 

PENZIÓN SÝPKA U LUDVÍKA - NITRA 

Kategória: ubytovacie/stravovacie zariadenie 

Región: Nitriansko 

Kapacita: 13 

Popis: príjemný penzión s polohou veľmi dobrou pre cykloturistiku. Dobrá základňa pre 

cyklotúry v oblasti Hlohovec – Nitra – Šaľa, kde je veľa bezmotorových vidieckych 

a poľných ciest a veľa zaujímavostí pre návštevu. 

Penzión je vybavený na príjemné cykloturistické pobyty rodín a skupín. 

Spĺňa tieto povinné kritériá: 

 Možnosť ubytovania na jednu noc 

 Ponuka energeticky výdatných raňajok s minimálnym obsahom tukov (jogurt, müsli, 

ovocie a pod.) 

 Možnosť vyprania a usušenia oblečenia a výstroje 

 Uzamknuteľná miestnosť alebo boxy pre bezplatné odloženie bicyklov 

 Poskytnutie základného náradia na jednoduché opravy bicykla 

 Možnosť umytia bicykla a základné vybavenie na umytie bicykla 

 Lekárnička 

 Informačný panel Vitajte cyklisti! s aktualitami a informáciami o službách pre 

cyklistov 

 Vystavená zmluva o certifikácii 

Spĺňa tieto doplnkové kritériá: 

 Možnosť kúpy obedových balíčkov 

 Zoznam a opis odporúčaných jednodňových cyklistických výletov do okolia 

 Prístup na internet (bez potreby vlastného počítača) 
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Príloha C: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
 
Mesto: Nitra............................................................................................................................ 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, mobil) 
Meno a priezvisko: Anna Dírešová.................................... ............................................. 
Pozícia na úrade: referent pre dopravu 
............................................................................................................ 
e-mail diresova@msunitra.sk  tel: 037/6502249 mobil 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, z ktorého je známy 
percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým výsledkom. 
 
2. Nachádzajú sa na území Vášho mesta prípadne v jeho okolí existujúce cyklochodníky príp. 
mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok 
trasy, koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 
trasy                                         
(m) 

Šírka 
cyklochodníka                              
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok realizácia  

Celkové 
vzniknuté 
finančné náklady 
(suma v EUR s 
DPH)                   

Účelovo-rekreačné cyklotrasy 
pozdĺž rieky Nitra 12,85 km 3  spoločný chodník pre cyklistov a peších 2004-2014   

       Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom zrealizovaných 
cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu s dotazníkom. 

 
3. Má Vaše mesto pripravené projekty cyklochodníkov prípadne mestských cyklotrás na realizáciu 
v nadchádzajúcom období? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, 
ulica (začiatok 
trasy, koniec 
trasy) a pod.  

Dĺžka 
pripravovanej 
trasy                
(m) 

Šírka 
cyklochodníka  
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 
cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 
peších a pod.) 

Súčasný stav projektu                                
(napr. vydané stavebné 
povolenie, územné 
rozhodnutie, spracovaná 
projektová dokumentácia a 
pod.)    

Potrebné 
finančné 
náklady                                
(pozor uviesť či 
sú bez alebo s 
DPH! 

Plánovaný 
rok 
realizácie 

Plánovaný 
investor 

 Vodná ul . 
Zelokvet 1,7km   

 spoločný chodník pre 
cyklistov a peších  vydané stavebné povolenie       

 Priemyselná ul.  
– Dolné Krškany 1,0km   

 spoločný chodník pre 
cyklistov a peších  vydané stavebné povolenie       

Nitra – Drážovce 
I. etapa II. Etapa 3,7km 

 
samostatný cyklochodník 

spracovaná projektová 
dokumentácia 

   Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

mailto:diresova@msunitra.sk
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Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k pripraveným projektom 
cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
4. Plánuje  Vaše mesto v budúcnosti realizovať nové cyklochodníky? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. 
lokalizácia, 
ulica (začiatok 
trasy, koniec 
trasy) a pod.  

 
Plánovaná dĺžka 
cyklochodníka                     
(m) 

Plánovaná šírka 
cyklochodníka  
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 
cyklochodník, pruh v 
telese cesty, oddelený 
pruh v telese cesty, 
spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a pod.) 

Súčasný stav projektu                                
(spracovaná projektová 
dokumentácia, vydané 
územné rozhodnutie alebo 
stavebné povolenie, 
spracovaná štúdia, úvaha o 
trase, resp. jej vedení, aký je 
majetkovoprávny stav 
pozemkov a pod.) 

Potrebné 
finančné náklady                                
(pozor uviesť či 
sú bez alebo s 
DPH!) 

Plánovaný 
rok 
realizácie 

Plánovaný 
investor 

Cyklodopravné 
komunikácie 
na území 
mesta  20,5km  3-4 

 spoločný chodník pre 
cyklistov a peších     

   
Poznámka: Každý plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými materiálmi k plánovaným 
 projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 

5. Má Vaše mesto spracované strategické dokumenty ohľadom cyklodopravy alebo cykloturistiky, 
ak áno uveďte ich názov a rok spracovania. (uveďte samostatné dokumenty, týkajúce sa 
cyklodopravy a cykloturistiky, prípadne iné dokumenty, ktorých je to súčasťou – stratégie, generely, 
územné plány a pod.). Ak máte spracované poprosíme o preposlanie elektronickej verzie dotknutého 
materiálu.  
 
Koncepcia cyklistickej dopravy v Meste Nitra, vypracovaná 
2014............................................................................................................................................ 
 
6. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne popíšte projekty, zámery, 
iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych 
čísel) 
.................................................................................................................................................... 
Pripravovaný zámer  cyklistického prepojenia cyklotrasa Nitra – Vráble , NSK, Ing. Jurica 
.................................................................................................................................................... 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Mária Zuzaniaková, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  
info@cykloklub.sk 
Termín: do 5.  septembra 2015 
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DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
 
Mesto: Šaľa 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, mobil) 
Meno a priezvisko: Eliška Vargová,   
Pozícia na úrade: referent, OSaKČ 
e-mail: mesto@sala.sk tel.: 031/7705985 mobil: 0903649933 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, z ktorého je známy 
percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým výsledkom. 
 
 
2. Nachádzajú sa na území Vášho mesta prípadne v jeho okolí existujúce cyklochodníky príp. 
mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok 
trasy, koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 
trasy                                         
(m) 

Šírka 
cyklochodníka                              
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok realizácia  

Celkové 
vzniknuté 
finančné náklady 
(suma v EUR s 
DPH)                   

námestie 
 

  Spoločná plocha chodcov a cyklistov 2006   

Budovateľská ul. 255 m 1 m Spoločný chodník pre cyklistov a peších 
Vyznačenie 
2012  

Obec Diakovce 1226 m 2,5 Samostatný cyklochodník 2004 
  002 – Vážska cyklomagistrála 

(Šaľa –Kolárovo)     Na hrádzi 
 Vyznačenie 
2015   

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom zrealizovaných 
cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu s dotazníkom. 

 
3. Má Vaše mesto pripravené projekty cyklochodníkov prípadne mestských cyklotrás na realizáciu 
v nadchádzajúcom období? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, 
ulica (začiatok 
trasy, koniec 
trasy) a pod.  

Dĺžka 
pripravovanej 
trasy                
(m) 

Šírka 
cyklochodníka  
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 
cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 
peších a pod.) 

Súčasný stav projektu                                
(napr. vydané stavebné 
povolenie, územné 
rozhodnutie, spracovaná 
projektová dokumentácia a 
pod.)    

Potrebné 
finančné 
náklady                                
(pozor uviesť či 
sú bez alebo s 
DPH! 

Plánovaný 
rok 
realizácie 

Plánovaný 
investor 

 Žst.- Námestie – 
Pazmáňa – I/75 – 
Veča – Duslo 
Šaľa, časť 
Vážskeho 
cyklookruhu 

 6100 
  3,0 

Samostatný cyklochodník 
(60%) – oddelený pruh 
v ceste 30% - iné 10% 

  Umiestnenie cyklotrasy 
v ÚPD ZaD č.4, Spracovaná 
štúdia 

 620000 (bez 
DPH)  2016,17  Mesto Šaľa 

        Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

mailto:mesto@sala.sk
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Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k pripraveným projektom 
cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
4. Plánuje  Vaše mesto v budúcnosti realizovať nové cyklochodníky? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. 
lokalizácia, 
ulica (začiatok 
trasy, koniec 
trasy) a pod.  

 
Plánovaná dĺžka 
cyklochodníka                     
(m) 

Plánovaná šírka 
cyklochodníka  
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 
cyklochodník, pruh v 
telese cesty, oddelený 
pruh v telese cesty, 
spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a pod.) 

Súčasný stav projektu                                
(spracovaná projektová 
dokumentácia, vydané 
územné rozhodnutie alebo 
stavebné povolenie, 
spracovaná štúdia, úvaha o 
trase, resp. jej vedení, aký je 
majetkovoprávny stav 
pozemkov a pod.) 

Potrebné 
finančné náklady                                
(pozor uviesť či 
sú bez alebo s 
DPH!) 

Plánovaný 
rok 
realizácie 

Plánovaný 
investor 

Vážska 
cyklomagistr
ála: od Šale 
do Komárna, 
pozdĺž cesty 
III/50811 

13500 
 

  

Umiestnenie cyklotrasy 
v ÚPD ZaD č.4, Spracovaná 
štúdia   

  
Podunajský 
cyklookruh: 

4520 
 

  

Umiestnenie cyklotrasy 
v ÚPD ZaD č.4, Spracovaná 
štúdia   

  
 Vážsky 
cyklookruh 

 2300 
     

 Umiestnenie cyklotrasy 
v ÚPD ZaD č.4, Spracovaná 
štúdia   

  Pozdĺž cesty 
I/75 – smer 
Trnovec n. V. 1780 

  

Umiestnenie cyklotrasy 
v ÚPD ZaD č.4, Spracovaná 
štúdia 

   

    

Umiestnenie cyklotrasy 
v ÚPD ZaD č.4, Spracovaná 
štúdia 

   Poznámka: Každý plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými materiálmi k plánovaným 
 projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
 

5. Má Vaše mesto spracované strategické dokumenty ohľadom cyklodopravy alebo cykloturistiky, 
ak áno uveďte ich názov a rok spracovania. (uveďte samostatné dokumenty, týkajúce sa 
cyklodopravy a cykloturistiky, prípadne iné dokumenty, ktorých je to súčasťou – stratégie, generely, 
územné plány a pod.). Ak máte spracované poprosíme o preposlanie elektronickej verzie dotknutého 
materiálu.  
Územný plán obce – mesta Šaľa  (schválený 2004, aktualizácia cyklotrás v ZaD č.4 schválených 2013) 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
......................................................... 
 
6. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne popíšte projekty, zámery, 
iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych 
čísel) 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

............. 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Mária Zuzaniaková, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  
info@cykloklub.sk 
Termín: obratom 
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DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 

Mesto:  MESTO ŠTÚROVO 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, mobil) 
Meno a priezvisko  Marian MÁČAI 
Pozícia na úrade: referent oddelenia 
e-mail: marian.macai@sturovo.sk   .tel:  036/2851320  mobil 0918 950 306 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, z ktorého je známy 
percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým výsledkom. 
2. Nachádzajú sa na území Vášho mesta prípadne v jeho okolí existujúce cyklochodníky príp. 
mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok 
trasy, koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 
trasy                                         
(m) 

Šírka 
cyklochodníka                              
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok realizácia  

Celkové 
vzniknuté 
finančné náklady 
(suma v EUR s 
DPH)                   

v  trase Hasičskej ul. 315 2,0 obojsmerný cyklistický pruh v telese cesty 2012 

6 119,05 

v trase ul. Sv. Štefana 345 2,5 obojsmerný cyklistický pruh v telese cesty 2012 

cez Hlavnú ul. v dotyku s pešou 
zónou 30 2,0 obojsmerný cyklistický pruh v telese cesty 2012 

 
 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom zrealizovaných 
cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu s dotazníkom. 

 
3. Má Vaše mesto pripravené projekty cyklochodníkov prípadne mestských cyklotrás na realizáciu 
v nadchádzajúcom období? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, 
ulica (začiatok 
trasy, koniec 
trasy) a pod.  

Dĺžka 
pripravovanej 
trasy                
(m) 

Šírka 
cyklochodníka  
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 
cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 
peších a pod.) 

Súčasný stav projektu                                
(napr. vydané stavebné 
povolenie, územné 
rozhodnutie, spracovaná 
projektová dokumentácia a 
pod.)    

Potrebné 
finančné 
náklady                                
(pozor uviesť či 
sú bez alebo s 
DPH! 

Plánovaný 
rok 
realizácie 

Plánovaný 
investor 

 Cesta I/76 
Nánanská 
Objekt 103-00 : 
cyklistické pruhy  912,0  1,5 / 3,0 

Cyklistický pruh v telese 
cesty  

 Vydané územné 
rozhodnutie a spracovaná 
PD pre stavebné povolenie    2016  SR/Mesto 

                

         
(viď. pripojený súbor - Nánanská cesta – SITUACIA CESTNYCH OBJEKTOV) 
 
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

mailto:marian.macai@sturovo.sk
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Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k pripraveným projektom 
cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
4. Plánuje  Vaše mesto v budúcnosti realizovať nové cyklochodníky? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. 
lokalizácia, 
ulica (začiatok 
trasy, koniec 
trasy) a pod.  

 
Plánovaná dĺžka 
cyklochodníka                     
(m) 

Plánovaná šírka 
cyklochodníka  
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 
cyklochodník, pruh v 
telese cesty, oddelený 
pruh v telese cesty, 
spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a pod.) 

Súčasný stav projektu                                
(spracovaná projektová 
dokumentácia, vydané 
územné rozhodnutie alebo 
stavebné povolenie, 
spracovaná štúdia, úvaha o 
trase, resp. jej vedení, aký je 
majetkovoprávny stav 
pozemkov a pod.) 

Potrebné 
finančné náklady                                
(pozor uviesť či 
sú bez alebo s 
DPH!) 

Plánovaný 
rok 
realizácie 

Plánovaný 
investor 

Spojovacia 
cesta medzi 
Nánanskou 
cestou 
a Hasičskou ul. cca 500 2,5 

Samostatný 
cyklochodník/pruh 
(obojsmerný) v telese 
novovybudovanej cesty 

Spracováva sa štúdia 
realizovateľnosti   

 
Mesto 

     
  

              
   

Poznámka: Každý plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými materiálmi k plánovaným 
 projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
5. Má Vaše mesto spracované strategické dokumenty ohľadom cyklodopravy alebo cykloturistiky, 
ak áno uveďte ich názov a rok spracovania. (uveďte samostatné dokumenty, týkajúce sa 
cyklodopravy a cykloturistiky, prípadne iné dokumenty, ktorých je to súčasťou – stratégie, generely, 
územné plány a pod.). Ak máte spracované poprosíme o preposlanie elektronickej verzie dotknutého 
materiálu.  
6. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne popíšte projekty, zámery, 
iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú viac informácií, vrátane e-mailov a tel. čísel) 
 V roku  2008 Mesto Štúrovo dalo vypracovať projektovú dokumentáciu „Cyklistické pruhy – Štúrovo“ 
v stupni DÚR, DSP a DRS. (viď. pripojený súbor - Prehľadná koordinačná situácia ). Z dôvodu, že na viacerých 
úsekoch nie sú vysporiadané pozemky alebo nie sú vo vlastníctve mesta nebolo možné predmetný projekt 
realizovať. 
 
 V  roku 2014 Mesto Štúrovo, Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ, mesto Komárno a obce Číčov, Mužla, 
Obid,Zlatná na Ostrove, Veľké Kosihy, Kližská Nemá, Trávnik, Kravany nad Dunajom podpísali dohodu 
o združení finančných prostriedkov na dosiahnutie spoločného účelu – príprava projektovej dokumentácie 
v rámci projektu: „Vypracovanie projektových dokumentácií pre úseky Číčov – Komárno a Kravany nad 
Dunajom - Štúrovo medzinárodnej cyklotrasy EUROVELO 6“, ktorá je podporená dotáciou Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 2014 v zmysle 
Zákona o regionálnom rozvoji. Žiadateľ: Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ. Žiadosť bola schválená, 
prebieha realizácia. 
 
 Mesto takisto má v pláne v budúcnosti realizovať cyklotrasu na korune protipovodňovej hrádze pozdĺž 
rieky Dunaj od Nábrežia Dunaja  až po ústie Hrona a takisto plánuje realizovať ďalšie cyklotrasy 
na jestvujúcich pozemných komunikáciách. 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Mária Zuzaniaková, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  
info@cykloklub.sk 
Termín: do 5.  septembra 2015 
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DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 

Mesto:  Zlaté Moravce ............................................................................................ 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, mobil) 
Meno a priezvisko....Emil Hudák................................... ............................................. 
Pozícia na úrade: ....referent dopravy .............................................................................. 
e-mail:  hudak@zlatemoravce.eu   tel: 037/6923923 mobil 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, z ktorého je známy 
percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým výsledkom. 
 
 
2. Nachádzajú sa na území Vášho mesta prípadne v jeho okolí existujúce cyklochodníky príp. 
mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok 
trasy, koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 
trasy                                         
(m) 

Šírka 
cyklochodníka                              
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok realizácia  

Celkové 
vzniknuté 
finančné náklady 
(suma v EUR s 
DPH)                   

ul. Továrenská 2619 1,7 pruh v telese cesty 
pravdepodobne 
r. 1998  nezistené 

ul. Továrenská 1030 1,3 spoločný chodník pre cyklistov a peších 
pravdepodobne 
r. 1998 nezistené 

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom zrealizovaných 
cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu s dotazníkom. 

 
 
 
3. Má Vaše mesto pripravené projekty cyklochodníkov prípadne mestských cyklotrás na realizáciu 
v nadchádzajúcom období? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, 
ulica (začiatok 
trasy, koniec 
trasy) a pod.  

Dĺžka 
pripravovanej 
trasy                
(m) 

Šírka 
cyklochodníka  
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 
cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 
peších a pod.) 

Súčasný stav projektu                                
(napr. vydané stavebné 
povolenie, územné 
rozhodnutie, spracovaná 
projektová dokumentácia a 
pod.)    

Potrebné 
finančné 
náklady                                
(pozor uviesť či 
sú bez alebo s 
DPH! 

Plánovaný 
rok 
realizácie 

Plánovaný 
investor 

     
      

     
      

    

 

   Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k pripraveným projektom 
cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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4. Plánuje  Vaše mesto v budúcnosti realizovať nové cyklochodníky? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. 
lokalizácia, 
ulica (začiatok 
trasy, koniec 
trasy) a pod.  

 
Plánovaná 
dĺžka 
cyklochodníka                     
(m) 

Plánovaná šírka 
cyklochodníka  
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 
cyklochodník, pruh v 
telese cesty, oddelený 
pruh v telese cesty, 
spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a pod.) 

Súčasný stav projektu                                
(spracovaná projektová 
dokumentácia, vydané 
územné rozhodnutie alebo 
stavebné povolenie, 
spracovaná štúdia, úvaha 
o trase, resp. jej vedení, 
aký je majetkovoprávny 
stav pozemkov a pod.) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                
(pozor uviesť či 
sú bez alebo s 
DPH!) 

Plánovaný 
rok 
realizácie 

Plánovaný 
investor 

centrum 
mesta: 

  návrh na spoločný 
chodník 

zatiaľ bez PD – 
pripomienky, návrhy  

vyčíslené až po 
spracovaní PD  

2017-2020 ----- 

ul. N.A. Hlinku, 
Župná 

cca 700 m v zmysle STN      

Hviezdoslavova cca 800 m v zmysle STN      

        

 
 
Poznámka: Každý plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými materiálmi k plánovaným 
 projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
 

5. Má Vaše mesto spracované strategické dokumenty ohľadom cyklodopravy alebo cykloturistiky, 
ak áno uveďte ich názov a rok spracovania. (uveďte samostatné dokumenty, týkajúce sa 
cyklodopravy a cykloturistiky, prípadne iné dokumenty, ktorých je to súčasťou – stratégie, generely, 
územné plány a pod.). Ak máte spracované poprosíme o preposlanie elektronickej verzie dotknutého 
materiálu.  
 
...nie...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... 
 
6. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne popíšte projekty, zámery, 
iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych 
čísel) 
.nie........................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Mária Zuzaniaková, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  
info@cykloklub.sk 
Termín: do 5.  septembra 2015 
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DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 

Mesto: Topoľčany 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, mobil) 
Meno a priezvisko RNDr. Vladimír Grežo 
Pozícia na úrade: projektový manažér 
e-mail: vladimir.grezo@topolcany.sk  tel: 038/5340 340 mobil: 0907 101 237 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, z ktorého je známy 
percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým výsledkom. 
 
 
2. Nachádzajú sa na území Vášho mesta prípadne v jeho okolí existujúce cyklochodníky 
príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok 
trasy, koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 
trasy                                         
(m) 

Šírka 
cyklochodníka                              
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok realizácia  

Celkové 
vzniknuté 
finančné náklady 
(suma v EUR s 
DPH)                   

  
        

      
            

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom zrealizovaných 
cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu s dotazníkom. 

 
3. Má Vaše mesto pripravené projekty cyklochodníkov prípadne mestských cyklotrás na realizáciu 
v nadchádzajúcom období? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, 
ulica (začiatok 
trasy, koniec 
trasy) a pod.  

Dĺžka 
pripravovanej 
trasy                
(m) 

Šírka 
cyklochodníka  
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 
cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 
peších a pod.) 

Súčasný stav projektu                                
(napr. vydané stavebné 
povolenie, územné 
rozhodnutie, spracovaná 
projektová dokumentácia a 
pod.)    

Potrebné 
finančné 
náklady                                
(pozor uviesť či 
sú bez alebo s 
DPH! 

Plánovaný 
rok 
realizácie 

Plánovaný 
investor 

                

                

        Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k pripraveným projektom 
cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 

mailto:vladimir.grezo@topolcany.sk
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4. Plánuje  Vaše mesto v budúcnosti realizovať nové cyklochodníky? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. 
lokalizácia, 
ulica (začiatok 
trasy, koniec 
trasy) a pod.  

 
Plánovaná dĺžka 
cyklochodníka                     
(m) 

Plánovaná šírka 
cyklochodníka  
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 
cyklochodník, pruh v 
telese cesty, oddelený 
pruh v telese cesty, 
spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a pod.) 

Súčasný stav projektu                                
(spracovaná projektová 
dokumentácia, vydané 
územné rozhodnutie alebo 
stavebné povolenie, 
spracovaná štúdia, úvaha o 
trase, resp. jej vedení, aký je 
majetkovoprávny stav 
pozemkov a pod.) 

Potrebné 
finančné náklady                                
(pozor uviesť či 
sú bez alebo s 
DPH!) 

Plánovaný 
rok 
realizácie 

Plánovaný 
investor 

     
  

  

     
  

              
  Poznámka: Každý plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými materiálmi k plánovaným 
 projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
V súčasnosti mesto nemá spracovanú žiadnu relevantnú projektovú dokumentáciu k cyklotrasám, 
zároveň však plánuje jej spracovanie v priebehu roka 2015 – 2016. V rámci projektových zámerov, 
ktoré boli zasielané Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja pre programové obdobie 2014 – 2020, 
konkrétne pre IROP si mesto začlenilo do svojich rozvojových zámerov vybudovanie cyklotrás vo 
svojom intraviláne. Konkrétne sa jednalo o projekt Podpora budovania cyklistickej infraštruktúry v 
meste Topoľčany: 
Realizácia projektu pomôže k vybudovaniu kompaktnej siete cyklotrás  v meste Topoľčany a zároveň 
podporí zvýšenie podielu využívania cyklistickej dopravy, čo značne odľahší centrum mesta a zároveň 
pozitívne ovplyvní životné prostredie mesta (najmä znečistenie ovzdušia, mieru hluku a vibrácií) a 
okrem iného zvýši bezpečnosť cyklistov v každodennej premávke. V rámci projektu budú budované 
nové cyklistické komunikácie a cyklokoridory na existujúcich miestnych komunikáciách, ktoré budú 
slúžiť na zlepšenie dostupnosti k občianskej infraštruktúre s cieľom zvýšenia podielu cyklistickej 
dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce a zároveň budú umožňovať prepravu obyvateľov mesta 
za prácou na bicykli. V rámci projektu bude tiež budovaná i doplnková cyklistická infraštruktúra 
(chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, systémy 
automatickej požičovne bicyklov, hygienické zariadenia apod.).  
Druhým projektom, ktorý bol navrhovaný bola Podpora cyklistickej infraštruktúry v centrálnej zóne 
mesta Topoľčany: 
Realizácia projektu pomôže k transformácii centrálnej zóny mesta tak aby bola upravená pre využitie 
aj bicyklovej a pešej dopravy a zároveň pomôže esteticky skrášliť prostredie centra mesta najmä 
pomocou vybudovania prvkov zelenej infraštruktúry. V rámci projektu bude tiež vybudovaná 
doplnková cyklistická infraštruktúra (chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice 
pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne bicyklov, hygienické zariadenia a pod) tak aby 
návštevníci centrálnej zóny mohli odparkovať bicykel priamo v centre a pohodlne si zariadiť potrebné 
veci. Vybudovaná infraštruktúra sa bude napájať na prestupné uzly na autobusovej stanici (ul. 
Bernolákova), ul. Československej armády a Železničnej stanici. 
 

5. Má Vaše mesto spracované strategické dokumenty ohľadom cyklodopravy alebo cykloturistiky, 
ak áno uveďte ich názov a rok spracovania. (uveďte samostatné dokumenty, týkajúce sa 
cyklodopravy a cykloturistiky, prípadne iné dokumenty, ktorých je to súčasťou – stratégie, generely, 
územné plány a pod.). Ak máte spracované poprosíme o preposlanie elektronickej verzie dotknutého 
materiálu.  
 
Mesto nemá spracované žiadne dokumenty týkajúce sa cyklodopravy 
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6. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne popíšte projekty, zámery, 
iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych 
čísel) 
 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
............................ 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Mária Zuzaniaková, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  
info@cykloklub.sk 
Termín: do 5.  septembra 2015 
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DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 

Mesto: Levice 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, mobil) 
Meno a priezvisko: Ing.arch. Mária Navrátilová 
Pozícia na úrade: vedúca oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku 
e-mail: navratil@levice.sk     tel: 036 63 50 291             mobil: 0905 419 592 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, z ktorého je známy 
percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým výsledkom. 
 
 
2. Nachádzajú sa na území Vášho mesta prípadne v jeho okolí existujúce cyklochodníky príp. 
mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok 
trasy, koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 
trasy                                         
(m) 

Šírka 
cyklochodníka                              
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok realizácia  

Celkové 
vzniknuté 
finančné náklady 
(suma v EUR s 
DPH)                   

  
        

      
            

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom zrealizovaných 
cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu s dotazníkom. 

 
3. Má Vaše mesto pripravené projekty cyklochodníkov prípadne mestských cyklotrás na realizáciu 
v nadchádzajúcom období? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, 
ulica (začiatok 
trasy, koniec 
trasy) a pod.  

Dĺžka 
pripravovanej 
trasy                
(m) 

Šírka 
cyklochodníka  
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 
cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 
peších a pod.) 

Súčasný stav projektu                                
(napr. vydané stavebné 
povolenie, územné 
rozhodnutie, spracovaná 
projektová dokumentácia a 
pod.)    

Potrebné 
finančné 
náklady                                
(pozor uviesť či 
sú bez alebo s 
DPH! 

Plánovaný 
rok 
realizácie 

Plánovaný 
investor 

                

                

        Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k pripraveným projektom 
cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 

mailto:navratil@levice.sk
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4. Plánuje  Vaše mesto v budúcnosti realizovať nové cyklochodníky? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

Na projekte mesto pracuje 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. 
lokalizácia, 
ulica (začiatok 
trasy, koniec 
trasy) a pod.  

 
Plánovaná dĺžka 
cyklochodníka                     
(m) 

Plánovaná šírka 
cyklochodníka  
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 
cyklochodník, pruh v 
telese cesty, oddelený 
pruh v telese cesty, 
spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a pod.) 

Súčasný stav projektu                                
(spracovaná projektová 
dokumentácia, vydané 
územné rozhodnutie alebo 
stavebné povolenie, 
spracovaná štúdia, úvaha o 
trase, resp. jej vedení, aký je 
majetkovoprávny stav 
pozemkov a pod.) 

Potrebné 
finančné náklady                                
(pozor uviesť či 
sú bez alebo s 
DPH!) 

Plánovaný 
rok 
realizácie 

Plánovaný 
investor 

     
  

  

     
  

              
  Poznámka: Každý plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými materiálmi k plánovaným 
 projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
 

5. Má Vaše mesto spracované strategické dokumenty ohľadom cyklodopravy alebo cykloturistiky, 
ak áno uveďte ich názov a rok spracovania. (uveďte samostatné dokumenty, týkajúce sa 
cyklodopravy a cykloturistiky, prípadne iné dokumenty, ktorých je to súčasťou – stratégie, generely, 
územné plány a pod.). Ak máte spracované poprosíme o preposlanie elektronickej verzie dotknutého 
materiálu.  
 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
 
6. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne popíšte projekty, zámery, 
iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych 
čísel) 
 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
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Ďakujeme za spoluprácu! Mária Zuzaniaková, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  
info@cykloklub.sk 
Termín: do 5.  septembra 2015 
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Príloha D: Podmienky a kritériá pre PRV podopatrenie 7.5 – Podpora na 

investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do 

turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie 

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU 
ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2014 – 2020 

Číslo výzvy:  14/PRV/2015 

Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, IČO: 30 794 323  
(ďalej len „PPA“), ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja 
vidieka SR 2014 - 2020 (ďalej len „PRV“), vyhlasuje v zmysle ustanovení § 17, zákona 
č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s platnou Príručkou pre žiadateľa 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV (ďalej len „Príručka“)  výzvu 
na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV 
(ďalej len „výzva“) 

pre opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach 

podopatrenie: 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických 
informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie. 

Dátum vyhlásenia výzvy: 27.10.2015  Dátum uzavretia výzvy:  06.04.2016 

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve člení sa 
na menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja - v tabuľke MRR) a ostatné regióny 
(Bratislavský kraj - v tabuľke OR): 

Aktivita  Zameranie 

Spolu 
indikatívna 
výška 
finančných 
prostriedkov 
(v EUR ) 

Indikatívna 
výška 
finančných 
prostriedkov 
za MRR 
(v EUR)* 

Indikatívna 
výška 
finančných 
prostriedkov 
za OR (v EUR) 

1. 

investície, ktoré súvisia s vytvorením, 
udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním 
turisticky zaujímavých objektov, bodov 
a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – 
 miestne kultúrne, historické, prírodné 
a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie 
múzejných a galerijných zariadení a pod.; 

   2 000 000        1 900 000*          100 000*    

2. 

 investície do rekreačnej infraštruktúry, 
turistických informácií a informačných 
tabúľ v turistických lokalitách  na verejné 
využitie, budovanie drobných obslužných 
zariadení pre turistov, informačné body, 
smerové tabule, KIOSKy a pod.; 
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3. 

budovanie, rekonštrukcia náučných 
chodníkov, cykloturistických chodníkov, 
ich napojenie na náučné chodníky, 
budovanie doplnkovej infraštruktúry 
(odpočinkové miesta, prístrešky, stojany 
na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových 
veží, budovanie, údržba a obnova 
cykloturistického značenia na existujúcich 
cykloturistických trasách a pod. 

*prerozdelenie celkových financií: MRR ostatné regióny mimo Bratislavského kraja, OR – vidiecke 
oblasti v Bratislavskom kraji 

Výška oprávnených výdavkov (OV) na jeden projekt: 

Aktivita  Zameranie 

Min. a max. 
výška OV 
na jeden projekt 
(v EUR) 

1. 

investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a 
skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest 
vrátane príslušnej infraštruktúry –  miestne kultúrne, historické, 
prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a 
galerijných zariadení a pod.; 

 Min.:    10 000                  
 Max.:   40 000    
  

2. 

investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a 
informačných tabúľ v turistických lokalitách  na verejné využitie, 
budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné 
body, smerové tabule, KIOSKy a pod.; 

Min.:    10 000                  
Max.:   30 000       
    

3. 

budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických 
chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej 
infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a 
pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova 
cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách 
a pod. 

Min.:    10 000                  
Max.:   50 000            
 

 
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 

Oprávnené  sú nasledovné aktivity: 

Aktivita 1: investície súvisiace s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých 
objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty 
a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod.; 

Aktivita 2: investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických 
lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, 
smerové tabule, KIOSKy a pod.; 

Aktivita 3: investície zamerané na budovanie, rekonštrukciu náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, 
ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, 
stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia 
na existujúcich cykloturistických trasách a pod. 
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Oprávnení prijímatelia:  

 Obce do 1000 obyvateľov (vrátane) vo vidieckom území 

 Združenia obcí s právnou subjektivitou s priemerným počtom obyvateľov do 1000 
(vrátane) – môžu tam byť zahrnuté aj obce nad 1000 obyvateľov, ale investície môžu 
byť realizované iba v obciach do 1000 obyvateľov 

Iné podmienky: 
Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy podať max. 1 žiadosť o finančný príspevok a to vždy 
výhradne na konkrétnu aktivitu 1,2 alebo 3. 
Neoprávnenou aktivitou je kúpa pozemku. 
Ak má obec dodávateľa pre aktivity projektu platcu DPH, DPH je oprávneným výdavkom, 
samozrejme predpokladá sa, že obec nie je platcom DPH.  
Pri obstarávaní tovarov a služieb obec postupuje podľa zákona o VO.  
Projekt musí byť v súlade s plánmi rozvoja obcí (bývalé PHSR) alebo inými strategickými 
dokumentmi. 

Spôsob financovania: 
Výška podpory je 100% z celkových oprávnených výdavkov projektu, s maximálnym limitom 
výzvy.  
Druh podpory je grant s možnosťou poskytnutia zálohovej platby do výšky max. 50% 
oprávnených výdavkov. 

POZOR! Ak si obec podá žiadosť na aktivity v tejto výzve, nemôže mať zaradený projekt 
aj v rámci MAS (miestnej akčnej skupiny) v rámci stratégie CLLD MAS a potenciálnej 
implementácie tejto stratégie! Platí, aj keď projekt nebude podporený! 

V žiadosti o nenávratný finančný príspevok: 
Tab 2A – menej rozvinuté regióny 
1A – Oprávnené výdavky projektu (suma realizačných výdavkov projektu, bez 2A, 3A a 4A) 
2A* – Poplatky projektantom, inžinierom a konzultantom za stavebný dozor (max. 1% 
rozpočtu) 
3A *- Poplatky projektantom, inžinierom a konzultantom za projektovú dokumentáciu (max 
4% rozpočtu) 
4A *– Poplatky za poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti 
vrátane štúdií uskutočniteľnosti (max. 8% rozpočtu) 
5A – Celkové oprávnené výdavky na projekt (1A + 2A + 3A + 4A) = max. 50 000 Eur vrátane 
DPH pri aktivite 3 

*Výdavky na prípravné práce, pri ktorých bolo VO začaté najneskôr 1.12.2014, vynaložené 
až po predložení ŽoNFP na PPA 

Povinné prílohy k ŽoNFP: 
11 – Vlastnícke vzťahy (týka sa hlavne pozemkov pre investíciu) 

 Doklad preukazujúci vlastnícky, resp. iný právny vzťah oprávňujúci užívať predmet 
projektu alebo doklad k pozemkom na ktorých je plánovaná investícia, pretrvávajúci 
najmenej päť rokov po predložení ŽoNFP a nepreukazuje sa, ak bolo vydané právoplatné 
stavebné povolenie. 

 Platný list vlastníctva (originál  nie starší ako 1 mesiac pred podaním ŽoNFP). 

 Nájomná zmluva/správcovská zmluva alebo iná zmluva uzavretá na obdobie najmenej 
päť rokov po predložení ŽoNFP (originál alebo úradne osvedčené fotokópie), platný list 
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vlastníctva prenajímateľa (fotokópia) a na kópii z katastrálnej mapy situačné zakreslenie 
plánovanej investície. 

13- Vplyv na ŽP 
Vyjadrenie  Odboru starostlivosti o životné prostredie, či projekt podlieha zisťovaciemu 
konaniu alebo  podlieha povinnému hodnoteniu  podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

14 – Hodnoteniu vplyvu ŽP 
Ak činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu, žiadateľ predkladá rozhodnutie Odboru 
starostlivosti o životné prostredie zo zisťovacieho konania alebo vyjadrenie k zmene činnosti, 
ak činnosť podlieha povinnému hodnoteniu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR alebo vyjadrenie k 
zmene činnosti. Ak činnosť svojimi parametrami nespĺňa kritéria podľa zákona o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie, žiadateľ predloží vyjadrenie príslušného orgánu (Ministerstva 
životného prostredia SR alebo Odboru starostlivosti o životné prostredie) - (originál  alebo 
úradne overená fotokópia)“. - predkladá najneskôr pred podpisom zmluvy o poskytnutí 
NFP na základe písomnej výzvy PPA 

15 – Projektová dokumentácia 
Projektová dokumentácia s rozpočtom (originál  alebo úradne overená fotokópia). 

16 – Ohlásenie stavebnému úradu - malé stavby 
Ohlásenie stavebnému úradu v zmysle § 57, zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 
predpisov pri stavebných investíciách, prípadne určených technológiách (ak nie je potrebné 
stavebné povolenie), vrátane písomného oznámenia stavebného úradu, že nemá námietky 
voči predloženému stavebnému ohláseniu, spolu s jednoduchým situačným výkresom 
osvedčeným stavebným úradom a rozpočtom  (originál alebo úradne osvedčená fotokópia). 

17 – Právoplatné stavebné povolenie 
Právoplatné stavebné povolenie v zmysle § 66 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 
predpisov  a/alebo územné rozhodnutie (líniové stavby) - v prípade investícií, pri ktorých sa 
vyžaduje stavebné povolenie (originál alebo úradne osvedčená fotokópia). – v prípade, 
že činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu alebo činnosť podlieha povinnému hodnoteniu 
v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá najneskôr 
pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP na základe písomnej výzvy PPA. 


