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Návrh na uznesenie 

 

                                  Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

A )  schvaľuje   

 

              „Stratégiu rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky v PSK“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

 
Vláda SR ešte v roku 2013 prijala dokument  „Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a 

cykloturistiky v SR“. Hlavným opatrením stratégie pre oblasť rozvoja cyklistickej infraštruktúry 

je „Tvorba a aktualizácia strategických a plánovacích dokumentov integrujúcich cyklistickú 

dopravu a zabezpečujúcich trvalo-udržateľnú mestskú mobilitu na regionálnej a lokálnej úrovni“. 

Schválená stratégia na regionálnej úrovni bližšie špecifikuje aktuálny stav cyklistiky a budúce 

priority regiónu. Umožňuje tak hospodárnejšie vynakladanie finančných prostriedkov. V 

návrhovej časti sú uvedené základné špecifikácie cyklistickej destinácie, cyklistického produktu, 

bikeparku, trail centra a bikepointu, ktoré v predchádzajúcich stratégiách na národnej a regionálnej 

úrovni chýbali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stratégia rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky v Prešovskom 
samosprávnom kraji 

Stručný opis strategických krokov vyplývajúci z dokumentu.  Okrem týchto krokov sa Stratégia 
dopodrobna venuje návrhu spôsobov a metodík, ako správne plánovať a vyhodnocovať cyklistickú 
a cykloturistickú infraštruktúru tak, aby sa v celom kraji postupovalo jednotným spôsobom. 
Zároveň navrhuje vytvoriť v kraji osem cyklodestinácií, ktoré by sa stali hlavným nástrojom pre 
proagáciu tohto segmentu cestovného ruchu v PSK. 

Vízia: Prešovský kraj je vyhľadávanou cyklistickou destináciou v strednej Európe 

Cieľ 1: Realizovať opatrenia, ktoré zlepšia cyklistickú infraštruktúru a služby z hľadiska potrieb 
jej užívateľov v súlade so súčasnými svetovými trendmi. 

Cieľ 2: Realizovať opatrenia, ktoré vytvoria podmienky pre budovanie moderných 
a konkurencieschopných regionálnych cyklistických destinácií Prešovského kraja pre trh strednej 
Európy. 

Cieľ 3: Koordinovať činnosť zainteresovaných cieľových skupín v Prešovskom kraji tak, aby 
prispeli ku efektívnej realizácii cieľov 1. a 2. 

Navrhovaná stratégia je naplánovaná v krátkodobom horizonte do roku 2023 a v strednodobom 
horizonte do roku 2030. Dôraz kladie na jasne a jednoducho definované úlohy a pravidelnú 
evaluáciu dosiahnutých výsledkov, ktorá musí byť vyhodnocovaná minimálne jedenkrát ročne. 
Nastavené aktivity  v Akčnom pláne navrhuje prehodnocovať v zmysle odporúčaní hodnotiacich 
správ a upraviť aktivity a navrhované opatrenia tak, aby zohľadňovali nové fakty a závery. Takáto 
stratégia, ktorá je do značnej miery flexibilná, musí stáť na jasných pilieroch, ktoré sú však 
nemenné a ktoré tvoria pevný základ nevyhnutný pre dosiahnutie stanovených cieľov a naplnenie 
vízie. 

Základné piliere cyklostratégie Prešovského kraja 

1. KVALITA – kvalita cyklistickej infraštruktúry sa riadi podľa dohodnutých pravidiel. 

2. KOMPLEXNOSŤ – moderná a komplexná ponuka cykloproduktov, informácie podávané 
smerom k spotrebiteľovi reflektujú skutočný stav infraštruktúry a služieb, návštevník 
dostane to, čo očakáva a ešte niečo viac. 

3. KOMUNIKÁCIA – medzi zainteresovanými subjektmi prebieha otvorená a pravidelná 
komunikácia, sú jasne stanovené úlohy, kompetencie a zdroje. 



Implementáciu Cyklostratégie riadi Úrad Prešovského samosprávneho kraja, ktorý má 
kompetenciu pre iniciovanie a koordinovanie činností súvisiacich s koncepčným rozvojom 
cestovného ruchu, ktorého dôležitým segmentom je cykloturistika. Na tento účel zriadil pracovnú 
skupinu CYKLOPO, v čase spracovania dokumentu pôsobiacu na Odbore regionálneho rozvoja. 
Pracovnú skupinu tvorí jeden stály pracovník a dvaja externí experti na čiastočný pracovný úväzok 
(10 hodín týždenne). 

 

Vízia: Prešovský kraj je vyhľadávanou cyklistickou destináciou v strednej Európe 

Cieľ 1 – Cyklistická 
infraštruktúra 

Cieľ 2 –  Cyklistické destinácie Cieľ 3 – Koordinácia 
aktivít 

Pilier 1 – KVALITA cyklotrás Pilier 2 – KOMPLEXNOSŤ 
ponuky 

Pilier 3 – 
KOMUNIKÁCIA aktérov  

Nástroje: 

a) Výzva pre región (ako 
finančný nástroj) 
b) Príručka navrhovania, 
realizácie a vyhodnocovania 
cyklotrás v PSK (súčasť tohto 
dokumentu) 
c.) CYKLOPO – koordinácia 
a evidencia cyklotrás, 
vyhodnocovanie kvality 
d.) Geoportál – zobrazenie 
plánovaných aj existujúcich 
cyklotrás a ich atribúty v systéme 
PSK 

Nástroje: 

a) Metodika navrhovania, 
realizácie a vyhodnocovania 
cyklistickej destinácie v kraji 
(potrebné vyhotoviť) 
b) webové stránky OOCR, 
KOCR, CYKLOPO, PSK, Vitajte 
cyklisti!, a partneri 
c) CYKLOPO team – pomoc pri 
tvorbe cykloproduktov, 
vyhodnocovanie a certifikácia 
v zmysle príručky (bodu a)  

Nástroje: 

a) CYKLOPO – pracovná 
skupina zriadená na úrade 
PSK 
 

Subjekty spolupráce: 

Prešovský samosprávny kraj, 
mestá a obce na Kostrovej sieti 
cyklistických komunikácií, 
správcovia cykloturistických trás 

Subjekty spolupráce: 

Úrad Prešovského samosprávneho 
kraja, KOCR, OOCR, záujmové 
združenia CR, podnikatelia v CR, 
cyklistické združenia a kluby 

Subjekty spolupráce:  

Mestá a obce na Kostrovej 
sieti cyklistických 
komunikácií, OOCR, 
KOCR, cyklistické 
združenia a kluby 

Opatrenia: 

1. Vypracovať projektové 
dokumentácie pre cyklistické 
trasy – Kostrová sieť, 
2. Podporiť realizáciu 
cyklistických trás na území PSK, 

Opatrenia: 

1. Zabezpečiť vypracovanie 
Metodiky navrhovania, realizácie 
a vyhodnocovania, 
2. Koordinovať plánovanie 
a realizáciu minimálne štyroch 
cyklodestinácií v PSK do roku 

Opatrenia: 

1. Zabezpečiť financovanie 
pracovnej skupiny,  
2. CYKLOPO na úrade 
PSK vrátane rozpočtov pre 
plánované ročné aktivity, 



3. Zabezpečiť vyhodnotenie 
cykloturistických trás podľa tejto 
príručky,  
4. Zabezpečiť doplnenie 
obsahovej náplne Geoportálu,  

2023, 
3. Certifikovať 5 cyklistických 
produktov v PSK značkou 
CYKLOPO,  

Ako dosiahnuť ciele tejto vízie je podrobne rozpracované v Akčnom pláne, ktorý je súčasťou 

strategického dokumentu spolu so systémom monitorovania a spôsobmi vyhodnocovania plnenia 

akčného plánu napr. počet vydaných územných rozhodnutí a stavebných povolení pre cyklistické 

komunikácie, dĺžka novospostavených úsekov, počet naštartovaných cyklodestinácií či počet 

výjazdov pracovného tímu do regiónu a konzultácie na mieste. 

 
Vďaka dokumentu Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v PSK sa v analytickej 

identifikovala napr. absencia spoločnej evidencie cykloturistických trás, či nadhodnotená dĺžka 

trás a úplná absencia značenia cyklotrás dopravným značením, pričom toto dopravné značenie 

je možné používať už od roku 2014. Identifikovali sa tiež technické parametre komunikácií, ktoré 

by mali spĺňať komunikácie v koridore cykloturistických trás, ktoré doposiaľ neboli definované a 

tak tieto trasy viedli neatraktívnymi, či až nezjazdnými komunikáciami a terénom. 

 

Prečo by mal Prešovský samosprávny kraj postupovať podľa Stratégie rozvoja cyklistickej 

dopravy a cykloturistiky v PSK? 

Stratégia má slúžiť pre systematickú podporu rozvoja ekologických druhov dopravy, ako 

alternatívy ku konvenčným dopravným prostriedkom produkujúcim emisie a spôsobujúcim 

dopravné nehody a ďalšie negatívne efekty. 

Súčasťou stratégie je tiež výrazné posilnenie cykloturistiky, ako dôležitého segmentu cestovného 

ruchu s veľkým potenciálom pre zvýšenie zamestnanosti a konkurencieschopnosti v navrhovaných 

cyklistických destináciách i celom kraji. 

Nenaplneným cieľom Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR bol 

tiež 10%-ný podiel cyklistiky na prepravnej práci v roku 2020. Keďže k naplneniu tohto cieľa 

nedošlo budú musieť nasledujúce strategické dokumenty ešte výraznejšie podporovať zavádzanie 

opatrení v prospech cyklistov. 

 



Stratégia rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky v PSK  so zapracovanými pripomienkami, ďalej s 

upravenými tabuľkami a doplnenými číslami značiek, ktoré sú uvedené v prílohe č. 5 príslušného 

dokumentu, bude zverejnená na webovej stránke PSK a daná do užívania hneď potom, ako ju 

Zastupiteľstvo PSK schváli. 

 


