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Konferencia Velocity sa presunula na rok 2022. Máme čas sa prihlásiť. 

Zdroj: ECF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedál jún. 

Korona nám dala jemne vydýchnuť.  Ale iba na 

chvíľku. Pravdepodobne nemôžeme mať ružové 

okuliare, že sa nám náhle všetci presunú na 

bicykle. Aj keď by to bolo fajn, tak stále máme na 

čom pracovať, najmä ak berieme do úvahy 

množstvo nepodarkov a zmätočného dopravného 

značenia ako aj riešení. Preto vám prinášame 

aspoň malú inšpiráciu zo sveta. 

Prijemné čítanie 

Marián Gogola/Redakcia 
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ZO ŽILINY AŽ DO TERCHOVEJ NA 

BICYKLI 

Nadšenci cyklistiky a cykloturistiky budú môcť 

využívať novú cyklotrasu.  

Od roku 2022 by mala na cyklistickej mape 

Slovenska pribudnúť cyklomagistrála 

Terchovská dolina, ktorá na viac 23 

kilometroch spája celkom deväť katastrálnych 

území v smere zo Žiliny do Terchovej. 

Projekt, ktorý od roku 2014 realizuje Oblastná 

organizácia cestovného ruchu (OOCR) Malá 

Fatra, prešiel v marci do fázy realizácie stavby 

cyklotrasy.  

Finančné prostriedky v celkovej výške 6,3 mil. 

eur získala OOCR z Integrovaného 

regionálneho operačného programu.  

Partner projektu, Nadácia Kia Motors Slovakia, 

sa na financovaní bude podieľať sumou vyše 

314-tisíc eur do ukončenia projektu v roku 

2022. 

OOCR Malá Fatra vynaložila od roku 2014 na 

projekt finančné prostriedky vo výške 350-tisíc 

eur, 80 % z nich financovalo mesto Žilina. 

Projekt cyklomagistrály Terchovská dolina sa 

realizovanou dĺžkou a výškou investícií radí k 

jednému z najnáročnejších projektov cyklotrás 

na Slovensku, ktoré sú aktuálne vo výstavbe. 

 

Foto: Branislav Koscelník 

 

zdroj: https://myzilina.sme.sk/c/22428028/nova-

cyklotrasa-spoji-zilinu-s-terchovou-cyklisti-po-nej-

prejdu-o-dva-roky.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sport.sme.sk/r/277/cyklistika.html
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V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI FUNGUJÚ 
CYKLOHLIADKY

 

Podobne ako v iných mestách ako Žilina alebo 

Bratislava aj v Spišskej Novej Vsi budú 

odhliadať na dodržiavanie verejného poriadku 

cyklohliadky mestskej polície (MsP), ktoré 

budú mať za úlohu efektívnejšie pomôcť 

poriadkovému útvaru svojou mobilitou. 

Pribudnú k motorizovanej a pešej hliadkovej 

činnosti. 

Uvádza sa to na sociálnej sieti mesta Spišská 

Nová Ves. 

Tým, že policajti sa pomocou bicyklov dostanú 

na miesta, ktoré boli obtiažne na dojazd, zvýši 

sa efektivita zákrokov. 

 

„Chceme aby boli príslušníci mestskej polície 

bližšie k občanom, dostupnejší, poruke čo sa 

týka sídlisk, námestia, centra, aby boli 

mobilnejší ako pešia alebo motorizovaná 

hliadka, ktorá musí prechádzať rôznymi 

prekážkami," uviedol náčelník MsP v Spišskej 

Novej Vsi Marcel Garčár s tým, že 

cyklohliadku využijú aj pri masových 

podujatiach, prípadne ako dohľad na 

cyklochodníku. 

 

 

zdroj: https://spis.korzar.sme.sk/c/22429835/na-

poriadok-v-spisskej-novej-vsi-dohliadnu-aj-

cyklohliadky-mestskej-policie.html 

 

 

 

 

 

V LEVOČI OTVORILI ŠTVRTÚ ETAPU 

CYKLOTURISTICKÉHO CHODNÍKA 

Celkový rozpočet projektu bol v sume 376 421 

eur. 

Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského 

samosprávneho kraja v sume 170 000 eur. 

 

 

Dĺžka úseku je 1453 m. 

Celková dĺžka cykloturistického chodníka v 

rámci štvrtej etapy je 1453 metrov vrátane 

premostenia. 

Maximálne prevýšenie je 41 metrov. 

V trase cykloturistického chodníka sú dve 

premostenia, cez Lesný potok a Pekliansky 

potok. 

Šírka cykloturistického chodníka je tri metre, čo 

vyhovuje spoločnému využívaniu chodníka 

pešími turistami aj cyklistami. 

Štvrtá etapa cykloturistického chodníka má 

začiatok na odbočke zo štátnej cesty smerujúcej 

k chatovej zástavbe a jeho ukončenie je na 

existujúcej spevnenej ploche pred vstupom do 

areálu Bio kúpaliska Levočská Dolina. 

 

 

zdroj: https://spis.korzar.sme.sk/c/22428303/v-

levoci-otvorili-stvrtu-etapu-cykloturistickeho-

chodnika.html 
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CYKLISTI MUSIA NA POL 
KILOMETRA ZASTAVIŤ AŽ 8X 

Ždárec nad Doubravou na havlíčkobrodskej 

pridal do svojho už tak bohatého portfólia 

ďalšie stovky metrov novej cyklotrasy. Ľudia 

po nej bezpečne dôjdu do priemyselnej zóny 

v smere na Chotěboř. Cyklisti sa ale čudujú, 

koľkokrát im značky nariaďujú na pol 

kilometra dlhej trase zastaviť. 

 
Nová cyklotrasa vedie pozdĺž 

Chotěborský ulice a je dlhá presne 510 

metrov. Mieri od stavebnín pri kruhovom 

objazde takmer na koniec mesta. Jej 

vybudovanie prišlo na necelých osem 

miliónov korún, takmer tri štvrtiny 

zaplatila dotácie od MAS Havlíčkův kraj. 

Obyvatelia mesta sú z nového úseku 

cyklotrasy nadšení. Asfaltový chodník je 

osvetlený, udržiavaný a ponúka bezpečnú 

dopravu do priemyselnej zóny ako pre 

cyklistov, tak pre chodcov. 

Podľa posledných správ polícia daný úsek 

zneplatnila 

 

Zdroj: 

https://translate.googleusercontent.com/tra

nslate_c?depth=1&pto=aue&rurl=translat

e.google.com&sl=cs&sp=nmt4&tl=sk&u

=https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/cykl

ostezka-doprava-kolo-znacka-stop-

zastaveni-zdirec-nad-doubravou-rarita-

vyhlaska-

vysocina.A200611_552655_jihlava-

zpravy_mv%3F&usg=ALkJrhgg_cRmHB

zTGG-v5fRyBfGVsYwwfQ 

 

 

 

 

VO VEĽKOM ŠARIŠI SA CHYSTÁ 
BIKESHARING 

Pripravuje sa nový bikesharing v meste Veľký Šariš, 

ktorý bude postavený na technológii Antik . 

Uvidíme ako zareaguje krajské mesto 

 

 

Zdroj: JUDr. Viliam Kall - primátor mesta Veľký 

Šariš 

 

CYKLOPOŽIČOVŇA NA TOKAJI 

Návštevníci slovenského Tokaja budú mať v 

cyklopožičovni k dispozícii po päť dámskych a 

pánskych bicyklov, dve kolobežky, tri detské 

bicykle, jeden cyklovozík, dve sedačky na 

bicykel aj jeden elektrobicykel. 

K dispozícii sú aj prilby, stojany na vodu, 

reflexné vesty a ďalšia výbava pre rodinné 

cyklovýlety. 

Cieľom tohto programu je predovšetkým rozvoj 

kultúrno-poznávacieho a vínneho turizmu formou 

podpory cykloturistiky v tomto svetovo 

uznávanom vinárskom regióne Košického kraja. 

 

 

zdroj: 

https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/224302

13/krasy-tokaja-mozete-odhalovat-aj-na-

rodinnych-cyklovyletoch.html 

 

 

 

 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=cs&sp=nmt4&tl=sk&u=https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/cyklostezka-doprava-kolo-znacka-stop-zastaveni-zdirec-nad-doubravou-rarita-vyhlaska-vysocina.A200611_552655_jihlava-zpravy_mv%3F&usg=ALkJrhgg_cRmHBzTGG-v5fRyBfGVsYwwfQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=cs&sp=nmt4&tl=sk&u=https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/cyklostezka-doprava-kolo-znacka-stop-zastaveni-zdirec-nad-doubravou-rarita-vyhlaska-vysocina.A200611_552655_jihlava-zpravy_mv%3F&usg=ALkJrhgg_cRmHBzTGG-v5fRyBfGVsYwwfQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=cs&sp=nmt4&tl=sk&u=https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/cyklostezka-doprava-kolo-znacka-stop-zastaveni-zdirec-nad-doubravou-rarita-vyhlaska-vysocina.A200611_552655_jihlava-zpravy_mv%3F&usg=ALkJrhgg_cRmHBzTGG-v5fRyBfGVsYwwfQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=cs&sp=nmt4&tl=sk&u=https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/cyklostezka-doprava-kolo-znacka-stop-zastaveni-zdirec-nad-doubravou-rarita-vyhlaska-vysocina.A200611_552655_jihlava-zpravy_mv%3F&usg=ALkJrhgg_cRmHBzTGG-v5fRyBfGVsYwwfQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=cs&sp=nmt4&tl=sk&u=https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/cyklostezka-doprava-kolo-znacka-stop-zastaveni-zdirec-nad-doubravou-rarita-vyhlaska-vysocina.A200611_552655_jihlava-zpravy_mv%3F&usg=ALkJrhgg_cRmHBzTGG-v5fRyBfGVsYwwfQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=cs&sp=nmt4&tl=sk&u=https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/cyklostezka-doprava-kolo-znacka-stop-zastaveni-zdirec-nad-doubravou-rarita-vyhlaska-vysocina.A200611_552655_jihlava-zpravy_mv%3F&usg=ALkJrhgg_cRmHBzTGG-v5fRyBfGVsYwwfQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=cs&sp=nmt4&tl=sk&u=https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/cyklostezka-doprava-kolo-znacka-stop-zastaveni-zdirec-nad-doubravou-rarita-vyhlaska-vysocina.A200611_552655_jihlava-zpravy_mv%3F&usg=ALkJrhgg_cRmHBzTGG-v5fRyBfGVsYwwfQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=cs&sp=nmt4&tl=sk&u=https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/cyklostezka-doprava-kolo-znacka-stop-zastaveni-zdirec-nad-doubravou-rarita-vyhlaska-vysocina.A200611_552655_jihlava-zpravy_mv%3F&usg=ALkJrhgg_cRmHBzTGG-v5fRyBfGVsYwwfQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=cs&sp=nmt4&tl=sk&u=https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/cyklostezka-doprava-kolo-znacka-stop-zastaveni-zdirec-nad-doubravou-rarita-vyhlaska-vysocina.A200611_552655_jihlava-zpravy_mv%3F&usg=ALkJrhgg_cRmHBzTGG-v5fRyBfGVsYwwfQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=cs&sp=nmt4&tl=sk&u=https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/cyklostezka-doprava-kolo-znacka-stop-zastaveni-zdirec-nad-doubravou-rarita-vyhlaska-vysocina.A200611_552655_jihlava-zpravy_mv%3F&usg=ALkJrhgg_cRmHBzTGG-v5fRyBfGVsYwwfQ
https://www.facebook.com/viliamkall.sk/?__xts__%5B0%5D=68.ARBUDHj3iFBqaYUHx5mYV8pHEI3AV_RuTL58D2wzdRD8IRweFH3sF32sbn4reRiyyGjPGmZ0fwjYnFBJg4HABrQwMe4I6oREpYda3qN3Bqr8ZzFQpBASvBJpcuEP0IO4K1kQg8EoIaUAEXeo2pt_YyYN76gAqOnShbx8iFHl9KvDz3jJSjqLWs-3UTz669K0nuUx_bH7e1sZrl22uNuFnkNYnx-TQzRqqdMNsMcmR_trziCah1pMeUKj-AU-rmC1p-x3ZwbOYC3QeD4ylrUt75H_lwZ6ygoEgEvqfnTE4A30NG8SjkZM9h8tPxRWJEZK3k2d3QLzp9ME2E9RwoQOvE4&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF
https://www.facebook.com/viliamkall.sk/?__xts__%5B0%5D=68.ARBUDHj3iFBqaYUHx5mYV8pHEI3AV_RuTL58D2wzdRD8IRweFH3sF32sbn4reRiyyGjPGmZ0fwjYnFBJg4HABrQwMe4I6oREpYda3qN3Bqr8ZzFQpBASvBJpcuEP0IO4K1kQg8EoIaUAEXeo2pt_YyYN76gAqOnShbx8iFHl9KvDz3jJSjqLWs-3UTz669K0nuUx_bH7e1sZrl22uNuFnkNYnx-TQzRqqdMNsMcmR_trziCah1pMeUKj-AU-rmC1p-x3ZwbOYC3QeD4ylrUt75H_lwZ6ygoEgEvqfnTE4A30NG8SjkZM9h8tPxRWJEZK3k2d3QLzp9ME2E9RwoQOvE4&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF
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Začala sezóna cyklobusov 

V súčasnosti môžete využiť cyklobusy na viacerých miestach v SR. 

V Nitrianskom kraji môžete využiť cyklobus  v meste Nitra, ktorý zabezpečuje spoločnosť ARRIVA. 

 

 

Žilinský kraj pokrývajú cyklobusy na nasledovných trasách: 

 Cyklobus na trase Žilina - Terchová 
 Cyklobus na trase Žilina - Nová Bystrica 
 Cyklobus na trase Žilina - Turčianske Teplice 
 Cyklobus na trase Oravice - Zverovka  
 Cyklobus na trase Liptovský Mikuláš - Važec 

Zabezpečujú ich dvaja dopravcovia a to SAD Žilina https://www.sadza.sk/cyklobus/ 

A Arriva Liorbus https://www.visitliptov.sk/wp-content/uploads/2020/06/cyklobus_liptov_vcp.pdf 

 

https://www.zilinskazupa.sk/nas-kraj/krasy-zaujimavosti-kraja/cykloturistika/cyklobusy/cyklobus-trase-zilina-terchova.html
https://www.zilinskazupa.sk/nas-kraj/krasy-zaujimavosti-kraja/cykloturistika/cyklobusy/cyklobus-trase-zilina-nova-bystrica.html
https://www.zilinskazupa.sk/nas-kraj/krasy-zaujimavosti-kraja/cykloturistika/cyklobusy/cyklobus-trase-zilina-tucianske-teplice.html
https://www.zilinskazupa.sk/nas-kraj/krasy-zaujimavosti-kraja/cykloturistika/cyklobusy/cyklobus-trase-oravice-zverovka.html
https://www.zilinskazupa.sk/nas-kraj/krasy-zaujimavosti-kraja/cykloturistika/cyklobusy/cyklobus-trase-liptovsky-mikulas-vazec.html
https://www.sadza.sk/cyklobus/
https://www.visitliptov.sk/wp-content/uploads/2020/06/cyklobus_liptov_vcp.pdf
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Trenčiansky kraj: 

Obľúbené cyklobusy budú premávať na dvoch overených trasách:  

Trenčín – Dubodiel – Bánovce nad Bebravou 

Trenčín – Nitrianske Rudno 

 

Banskobystrický kraj má v ponuke cyklobus v smere Banská Bystrica Hrochoť  a zabezpečuje ho SAD 
ZVOLEN.  https://sadzv.sk/tipy-na-vylet/cyklobus-je-spat/ 

 

V Trnavskom kraji sa cyklobus zabezpečuje v smere  Dunajská Streda – Gabčíkovo a to 

dopravcom SAD Dunajská Streda 

https://www.sadds.sk/sk/cyklobus 

 

https://sadzv.sk/tipy-na-vylet/cyklobus-je-spat/
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V dňoch 8.-15. júna 2020 sme spravili jednoduchý 

dotazníkový prieskum medzi obchodníkmi s bicyklami 

na Slovensku. Účelom prieskumu bolo 

v zjednodušenej miere zistiť trendy predaja a servisu 

bicyklov na Slovensku v čase epidémie COVID-19 

a obmedzení, z nej vyplývajúcich.  

Na zber sme využili dotazníkové formuláre Microsoft 

Forms.  Elektronickou poštou sme rozposlali 176 

pozvánok do dotazníka, pričom po piatich dňoch sme 

spravili re-mailing. Bohužiaľ, návratnosť bola oveľa 

menšia, ako sme očakávali, keďže na dotazník 

reagovalo iba 22 obchodníkov, z toho bol jeden nový 

obchod, t.j. nebolo možné porovnanie z rokom 2019 

a niektoré obchody neposkytli všetky dopytované 

údaje.  

Odpovede sme dostali od obchodníkov v mestách 

Banská Bystrica, Bardejov, Bratislava, Galanta, 

Hrádok, Kostolište, Košice, Liptovský Mikuláš, Nitra, 

Senica, Stará Lubovňa, Trenčín, Veľký Meder a 

Žilina, dvaja respondenti neuviedli mesto.  

 

Výsledky ankety vzhľadom na návratnosť iba 11% 

a nízku znalosť ďalších podmienok v žiadnom 

prípade nemôžeme považovať za reprezentatívne. 
Napriek tomu vďaka svojej jednoznačnosti naznačujú 

určitý trend a preto niektoré údaje zverejňujeme.  

Vývoj predaja (marec – máj, medziročne) 

Otázka: „Porovnanie predaja bicyklov s rokom 2019. 

Prosím, vyjadrite v percentách Váš odhad, koľko 

bicyklov ste predali v období marec – máj 2020 v 

porovnaní s obdobím marec – máj 2019. Ak 

prevádzkujete (aj) eshop, zahrňte do odpovedí (aj) 

jeho výsledky.“   

Dostali sme 22 odpovedí, z toho sme tri vylúčili, takže 

sme využili 19 valídnych odpovedí. Z nich 4 

respondenti odpovedali na základe reálneho počtu 

predaných bicyklov a 15 výsledok iba odhadli.  

Priemerný nárast predaja: 143% (rozptyl 

odpovedí:90 % – 210 %) 

Distribúcia výsledkov (počet odpovedí): 

– menej ako 100 %: 2 

– 100 % – 125 %:  6  

– 125 % – 150%: 4  

– 150 % – 175 %: 3  

– 175 % -200 %: 3  

– viac ako 200 %: 1  

 

 

Z geografického hľadiska uvádzame iba dva kraje, 

pretože v ostatných boli najviac 2 odpovede: 

Bratislavský kraj (5 odpovedí): 127 % (rozptyl 

odpovedí: 95% – 160%)  

Žilinský kraj (4 odpovede): 146 % (rozptyl 

odpovedí: 100 % – 200 %)  

Vývoj servisných prác (marec – máj, medziročne) 

Otázka: „Viete odhadnúť, o aký percentuálny 

podiel oproti obdobiu marec – máj 2019 sa zvýšili 

objem servisu, servisných prác, ktoré ste poskytli v 

období marec – máj 2020?“ 

Dostali sme 22 opovedí, z toho sme tri vylúčili, 

takže sme využili 19 valídnych odpovedí. Nepýtali 

sme sa na zdroj výsledkov, predpokladáme, že išlo 

vždy o odhady.  

Priemerný nárast servisných prác: 144 % 

(rozptyl odpovedí: 100 %-200 %) 

Distribúcia výsledkov (počet odpovedí): 

– 100 % – 125 %: 8  

– 125 % – 150%: 6  

– 150 % – 175 %: 0  

– 175 % -200 %:  5  

Z geografického hľadiska uvádzame iba dva kraje, 

pretože v ostatných boli najviac 2 odpovede: 

Bratislavský kraj (6 odpovedí): 130 % (rozptyl 

odpovedí: 100 % – 200 %)  

Žilinský kraj (4 odpovede): 151 % (rozptyl 

odpovedí: 120 % – 200 %)  

Pomer elektrických bicyklov v predaji 

Otázky:  

„Viete odhadnúť alebo presne uviesť, aký 

precentuálny podiel na celkovom predaji bicyklov 

predstavovali elektrické bicykle v celom roku 

2019?“ 

„Viete odhadnúť alebo presne uviesť, aký podiel na 

celkovom predaji bicyklov predstavovali elektrické 

bicykle v období marec-máj 2020?“ 

Dostali sme 21 opovedí, z toho sme dve vylúčili, 

takže 19 valídnych odpovedí. Z nich 4 respondenti 

odpovedali na základe reálneho počtu predaných 

bicyklov a 15 výsledok iba odhadli. 

 

 

COVID A PREDAJ BICYKLOV 

Text: Ján Roháč 
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Porovnaním odpovedí oboch otázok sme dostali výsledok, že v období marec – máj 2020 pomer 

elektrických bicyklov na celkovom predaji bicyklov narástol voči celkovému priemeru v roku 2019 o 3 

% (rozptyl odpovedí: -3% až 10%).  

Odhadovaný pomer elektrických bicyklov na celkovom predaji v predajniach, ktoré sa nešpecializujú na 

elektrické bicykle, je na základe odpovedí zhruba 13% (rozptyl odpovedí: 2% až 30%).  

Zhodnotenie a diskusia  

Anketa vzhľadom na nízku návratnosť nesplnila svoj účel a nemôžeme ju považovať za reprezentatívnu. 

Napriek tomu si dovoľujeme na jej základe vysloviť názor, že v dôsledku obmedzení z dôvodu epidémie 

COVID-19 (vyššia miera práce doma, zavreté nákupné centrá, zákaz kultúrnych, športových, spoločenských 

a cirkevných akcií, obmedzenie hromadnej dopravy  a i.) sa na Slovensku zvýšilo využívanie bicykla.  

Nárast predaja aj servisu naznačuje, že môže ísť o nárast využívania bicykla o cca 40 % voči rovnakému 

obdobiu predchádzajúceho roka (teda 140% hodnoty v predchádzajúcom roku).  

Nárast používania bicykla je jednoznačne potvrdený hodnotami z automatických sčítačov cyklistov, ktoré 

sú inštalované na viacerých miestach na Slovensku.  

 

Výsledky naznačujú, že pomer elektrických bicyklov na celkovom počte predaných bicyklov sa oproti 

minulému roku zásadne nezmenil.  

Ďalšie interpretácie ponechávame na čitateľa. Dovoľujeme si upozorniť, že autor nie je štatistik, z matematiky 

vždy dosahoval iba priemerné výsledky a tento prieskum sa nebude uchádzať o zverejnenie v Global Scientific 

Journal of Statistics � .  

Anketa poukázala na nedostatok dostupných valídnych dát a informácií o predaji a servise bicyklov, čo sú 

údaje, ktoré by pomohli pri presadzovaní lepších podmienok pre cyklodopravu a voľnočasovú cyklistiku na 

Slovensku. Dokážu sa predajcovia v tomto smere spojiť?  
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Holandské mesto Amstelveen (90 tisíc 

obyvateľov) zrealizovalo ideu novej 

križovatky, ktorá preferuje cyklistov a 

chodcov.  

Na prvom obrázku vidíte vizualizáciu. 

Na ďalších obrázkoch potom samotnú 

realizáciu a oficiálne spustenie od 

25.mája tohto roka. 

Križovatka sa budovala v rámci 

dôležitého uzla s zastávkou MHD. 

zdroj: 

https://www.amstelveen.nl/home/nieu

ws/halte-en-kruispunt-zonnestein-

geopend 

 

 
výstavba 

realita  
 

Amsteveen vybudoval novú kruhovú križovatku pre cyklistov 

Text:Marián Gogola 
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 V malomlitovskom meste Sigulda 

spravili cykloulicu, kde je auto hosť. 

 

 

 

Viedeň sa snaží vychovávať 

Vo Viedni zase  distribuujú brožúrku ako zostať 

zdravý v čase korony. 

 

 

Zdroj: Fahrrrad Wien 

Pripravuje sa cyklotrasa z Banskej 

Bystrice do Brusna 

Cyklotrasu z Banskej Bystrice do Brusna pripravuje 
Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) v rámci 
rozvoja cyklistickej dopravy a dochádzky do práce 
na bicykli. Vyplýva to z aktuálneho verejného 
obstarávanie štúdie realizovateľnosti a technickej 
štúdie, ktorú kraj zverejnil vo vestníku Úradu pre 
verejné obstarávanie.  

Podľa podkladov je predpokladaná hodnota štúdie 
18-tisíc eur a záujemcovia o jej vypracovanie môžu 
ponuky posielať do 9. hodiny 23. júna, pričom 
jediným kritériom na ich vyhodnotenie je najnižšia 
cena. 
 
„Účelom štúdie realizovateľnosti je posúdiť a 
navrhnúť technicky, ekonomicky a 
environmentálne výhodné riešenie v 
požadovaných parametroch vyhovujúcich 
súčasným a výhľadovým nárokom na cyklo-
dopravu v danom území so zreteľom na zvýšenie 
plynulosti a bezpečnosti dopravy,“ uvádza sa v 
zverejnených podkladoch. 

Plánovaná cyklotrasa má začínať v Banskej Bystrici 
v mestskej časti Majer pri lávke pre peších cez 
rieku Hron a končiť má v obci Brusno pri kúpeľoch. 

 Cyklistická komunikácia bude napojená na 
mestskú časť Šalková, na priemyselný areál 
Slovenská Ľupča a na obce Slovenská Ľupča, 
Lučatín a Medzibrod. Okrem návrhu cyklistickej 
komunikácie musí štúdia realizovateľnosti 
obsahovať aj umiestnenie doplnkovej cyklistickej 
infraštruktúry, ako sú stojany na bicykle, servisné 
cyklistické stojany, drobná architektúra, 
informatívne panely a podobne. 
 
 
 
zdroj: https://mybystrica.sme.sk/c/22425268/kraj-
chce-vybudovat-cyklotrasu-z-banskej-bystrice-do-
brusna.html 

http://tender.sme.sk/
http://tender.sme.sk/
http://tender.sme.sk/
https://sport.sme.sk/r/277/cyklistika.html
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Aj keby sa na prvý pohľad zdalo, ani Nemci nie 

sú úplne spokojní so stavom budovania 

cykloinfraštruktúry,  o čom svedčí aj veľa 

prípadov kolízii medzi cyklistami a autami. 

Holandskí experti preto ukázali svoj prístup, kde 

predniesli komplexný prístup analýzy cyklistov 

a ich pohybov na križovatke, ktorý by mal byť 

základom opatrení aj s využitím smart 

infraštruktúry. 

 

Možno nakoniec dobrá inšpirácia aj pre naše 

mestá, aby podobnú akciu zorganizovať. 

 

Napriek korone sa v Berlíne uskutočnil zaujímavá 

akcia Veloweek,ktorá prebiehala od 15 – 21.júna. 

Aj keď väčšina z nás sa akcie nemohla zúčastniť, 

bolo možné využiť  ponuku viacero online 

eventov, na ktoré ste sa mohli  prihlásiť. Stačilo  

si pozrieť stránku www.veloberlin.com. 

Boli tam akcie, kde sa prezentovali jednak biznis 

hráči s prezentáciou bicyklov, súťaže na 

bicykloch až pod workshopy, prednášky súvisiace 

aj plánovaním cyklodopravy v meste. 

Nás zaujal napríklad webinár ako vytvoriť smart 

križovatku pre cyklistov, ktorú prezentovali 

holandskí experti pre Nemcov. 

 

 

Berlínsky Veloweek 

Text:   Marián Gogola 

https://veloberlin.com/start/#events
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KAMPAŇ ZAMERANÁ NA 

OHĽADUPLNOSŤ NA CYKLOCESTIČKÁCH 

 

 

Mesto Rotterdam urobilo zaujímavú 

marketingovú kampaň, ktorá má za cieľ zlepšiť 

bezpečnosť na cyklocestičkách. Na vybrané 

cyklotrasy dali nápis "Zabučte na cyklistov, ktorí 

jazdia ako duch!" voľný preklad. Chcú tým 

upozorniť,aby cyklisti medzi sebou dodržiavali 

bezpečnú vzdialenosť a neohrozovali ostatných 

cyklistov prílišnou jazdou "na telo". #repost 

Dutch Cycling Embassy 

 

 

V KOŠICIACH VZNIKLA NOVÁ 

CYKLOCESTIČKA 

Na sídlisku Nad jazerom v Košiciach vznikol 

nový združený chodník pre cyklistov aj 

peších v celkovej dĺžke 1 846 metrov. 

Na úseku od Ladožskej po Rovníkovú ulicu 

sa uskutočnili stavebné úpravy pôvodného 

pešieho chodníka na združený pre peších a 

cyklistov. 

V úseku od Rovníkovej po Golianovu ulicu sa 

pôvodné pešie a automobilové komunikácie 

upravili zmenou a doplnením dopravného 

značenia na združené komunikácie s 

cyklistickou dopravou. 

 

Mestu schválili žiadosť o nenávratný finančný 

príspevok z Integrovaného regionálneho 

operačného programu na vybudovanie 

doplnkovej infraštruktúry. 

Pribudnú štyri nové cykloprístrešky s 

vegetačnou strechou. Súčasťou prístrešku 

bude aj servisný stojan. 

Nachádzať sa budú na Staničnom námestí, pri 

budove Magistrátu mesta Košice, Základnej 

škole Trebišovská a pri krytej plavárni. 

zdroj: 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22410963/v-

kosiciach-pribudla-nova-cyklotrasa-za-

takmer-90-tisic-eur.html 

 

zdroj: 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22410963/v-

kosiciach-pribudla-nova-cyklotrasa-za-

takmer-90-tisic-eur.html 

https://www.facebook.com/hashtag/repost?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/dutchcyclingembassy/?ref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDUr_LYDok9for09cqTgOZttELLr3KyFPpglo-RMx2UpYjruhJzkja2aXFpgmYDKaZex54gP0vlnusz&fref=gs&dti=293525224653&hc_location=group
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BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ A MESTO TRNAVA HĽADAJÚ ĽUDÍ KTORÍ BUDÚ 

RIEŠIŤ CYKLISTICKÚ DOPRAVU 

Text : Radovan Červienka 

Banskobystrický kraj hľadá: 

Odborný referent pre investície Úradu BBSK (muž / žena) 

Hľadáme odborného referenta pre investície, ktorý vie pracovať samostatne a zároveň bude 

prínosom pre tím oddelenia. Hľadáme osobu s organizačnými, technickými znalosťami v 

odbore stavebníctva, so skúsenosťami s projektovým riadením v stavebnom, alebo inom 

technickom odvetví s ambíciou odborne aj funkčne rásť. Chceme zlepšiť náš kraj, podporiť 

rozvoj infraštruktúry, udržateľnej mobility a cyklodopravy a potrebujeme pomoc šikovných 

ľudí, ktorí majú chuť a zanietenie. 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 
• Spolupracuje na všetkých kľúčových problémoch a míľnikoch investičných projektov v 

rámci kompetencií vlastníka ciest II. a III. triedy vyplývajúcich zo Zákona o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) alebo v rámci rozvoja cyklodopravy a cykloinfraštruktúry na 

území BBSK. 

• Zabezpečuje súlad vykonávanej agendy so súvisiacimi právnymi normami a príslušnými 

rezortnými predpismi. 

• Koordinuje prípravu podkladov napr. územných rozhodnutí, stavebných povolení, tendrovej 

dokumentácie, inžinierskej činnosti a i. 

• Zodpovedá za komunikáciu s externými poradcami (architekti, projektanti, IČ, EIA, 

prieskumnými spoločnosťami a i.). 

Zamestnanecké výhody, benefity 
• práca s ľuďmi, ktorí sa navzájom počúvajú a rešpektujú 

• priestor pre sebarealizáciu, možnosť prinášať zmeny a presadzovať zlepšenia 

• koncepčná práca, ktorá má pridanú hodnotu 

• 5 dní dovolenky nad rozsah ZP, Sick days, zvýhodnenie počas PN, možnosť Home Office a 

iné benefity z kolektívnej zmluvy 

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 
• 1200 € + zohľadnenie skúseností, zručností v osobnom príplatku, ďalšie benefity 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 
• 15. júla 2020 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 
• stredoškolské s maturitou 

• vysokoškolské I. stupňa 

• vysokoškolské II. stupňa 

Vzdelanie v odbore 
• stavebné, technického smeru 

• stredoškolské vzdelanie je akceptované s viacročnou praxou v odbore stavebníctva 
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Osobnostné predpoklady a zručnosti 
• znalosť právnych noriem a príslušných rezortných predpisov súvisiacich so zabezpečovanou 

agendou 

• výhodou je prax v odbore – znalosť územného plánovania, znalosť kompetencií orgánov 

štátnej správy, orientácie v problematike stavebného práva a inžinierskych činnostiach, napr. 

územných rozhodnutiach, stavebných povoleniach a i. 

• znalosť MS Office – Excel, Word, Outlook 

• organizačné schopnosti 

• schopnosť analytického myslenia 

• samostatnosť i schopnosť práce v tíme 

• zodpovednosť, dôslednosť 

• flexibilita a iniciatíva 

Informácie pre uchádzačov 
Svoj životopis zašlite do 15. júla 2020. 

Odporúčame využiť na portáli Profesia službu „Poslať životopis“ alebo na našej webovej 

stránke www.bbsk.sk formulár v sekcii Kariéra – na tejto linke. 

Uchádzači, ktorí budú najviac spĺňať naše požiadavky budú pozvaní na výberový pohovor po 

15. 7. 2020. Na výberovom pohovore budú hodnotení tromi hodnotiteľmi v nasledovných 

oblastiach: overenie údajov z dodaného štruktúrovaného životopisu, vyhodnotenie hard skills, 

soft skills a overenie referencií uchádzača. 

Predpokladaný termín nástupu: júl / august 2020 alebo podľa dohody. 

Ďalšie informácie 
Podmienkou práce s podkladmi uchádzačov je súhlas dotknutej osoby so spracúvaním 

osobných údajov podľa príslušnej legislatívy, nie starší ako jeden mesiac. 

Úspešný uchádzač musí spĺňať podmienku bezúhonnosti a spôsobilosti na právne úkony v 

plnom rozsahu. 

Mesto Trnava hľadá: 

 

referent/ka referátu dopravného urbanizmu na Odbore územného rozvoja a koncepcií 
  

 

Popis pracovnej pozície: 
 

•    Vypracováva koncepčné návrhy na rozvoj pešej, cyklistickej, hromadnej  a automobilovej 

dopravy na území mesta. 

•    Spracováva vyjadrenia, odborné posudky a záväzné stanoviská v oblasti dopravy. 

•    Zúčastňuje sa na územných, stavebných, kolaudačných a iných konaniach vyvolaných 

stavebným úradom. 

•    Zodpovedá za plnenie územného plánu, obstarávanie zmien a doplnkov a úprav ÚPN a 

strategických dokumentov, za tvorbu koncepcie  v oblasti   územného plánu vo vzťahu k 

doprave. 

•    Spracováva zadania pre obstarávanie projektových prác na realizáciu mestských stavieb v 

https://www.profesia.sk/praca/banskobystricky-samospravny-kraj/O3924287
https://www.profesia.sk/send_cv.php?offer_id=3924287&inc_stat=3
https://www.bbsk.sk/
https://www.bbsk.sk/%C3%9Arad/Kari%C3%A9ra.aspx
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oblasti dopravy. 

•    Zabezpečuje konzultačnú, poradenskú a expertnú činnosť v oblasti dopravných stavieb. 

•    Koordinuje stavebnú činnosť s účastníkmi výstavby v súlade so schválenou 

územnoplánovacou dokumentáciou. 

•    Vybavuje podnety, petície a sťažnosti občanov a VMČ týkajúce sa dopravy na území 

mesta. 

•    Aktualizuje a napĺňa databázovú a grafickú časť GIS-u – Pasport dopravy. 

•    Zabezpečuje činnosti súvisiace s rozpočtom mesta týkajúce sa dopravy. 

•    Vykonáva činnosti vyplývajúce so založenia informačného systému a zberu údajov. 

•    Pripravuje podklady k verejnému obstarávaniu a zabezpečuje verejné obstarávanie 

zákaziek podľa platného príkazu primátora. 

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky: 
•    vysokoškolské vzdelanie so zameraním na dopravu – dopravné inžinierstvo 

 

Ďalšie kritériá a požiadavky: 
•    znalosť práce na PC:  program Microsoft Office,  kreslenie  v  MicroStation – výkresy 

DGN,  prípadne Autocad – výkresy DWG,  úprava a vytváranie obrázkov prostredníctvom 

freeware grafických editorov (napr.  GIMP,  PHOTOSHOP…),  resp. prostredníctvom   3D 

modelovacieho programu SKETCHUP 

•    praktické skúsenosti s navrhovaním, projektovaním a realizáciou dopravných stavieb – 

výhodou 

•    zodpovedný, analytický a proaktívny prístup k práci 

•    odolnosť voči stresu 

•    schopnosť identifikovať a riešiť problém 

•    komunikatívnosť 

•    schopnosť tímovej spolupráce 

•    bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony 

•    vodičské oprávnenie skupiny B 

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania musí obsahovať: 
•    meno, priezvisko a titul uchádzača 

•    miesto trvalého pobytu 

•    kontaktné údaje – telefón, e-mail 

•    dátum a podpis záujemcu 

 

 

K žiadosti ďalej pripojte: 
•    štruktúrovaný životopis 

•    doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady preukazujúce odbornú 

vzdelanosť (získané certifikáty alebo osvedčenia) 

•    čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu 

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s  požadovanými dokladmi zasielajte 

na e-mailovú adresu personalne@trnava.sk do 30. 6. 2020. 
 

 

Originály potrebných dokumentov prineste na výberové konanie.  

Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu: ihneď, prípadne dohodou 

Pracovný pomer na dobu určitú 1 rok. 



18 
 

Platové zaradenie: min. 1020,50 eur (ďalšie platové dojednania po dohode na výberovom 

konaní v závislosti od vzdelania, praxe a pracovných skúseností) 

 

 

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním a 

archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z. 

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v 

jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu. 

 

1700 miest a obcí sa zapojilo do celonárodnej 

kampane STADTRADELN v Nemecku 

 
V podstate ide o podobnú kampaň ak na bicykli do práce, aj keď v tomto prípade by mali 

obyvatelia bicyklovať 21 dní, pričom sa počíta každý jeden kilometer. Význam to má najmä 

v prípade ľudí, ktorí prešli z auta na bicykel. 

Táto kampaň sa koná každoročne od 1. mája do 31. októbra (iba v roku 2020 v dôsledku 

pandémie Corona predĺženej o jeden mesiac - zvyčajne ročne od 1. mája do 31. septembra) v 

21 po sebe nasledujúcich dňoch. O začiatku rozhoduje obec. 

 

Cieľom je prispieť k aktívnej ochrane klímy a zvýšiť používanie bicykla. 

 

Zdroj: https://www.stadtradeln.de/home 

 

 

 

https://www.stadtradeln.de/home
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BEZPEČNÁ OKRUŽNÁ KRIŽOVATKA V LEIDEN 

Text: Marián Gogola  

V meste Leiden vytvorili nový kruhovú križovatku, ktorá bude bezpečnejšia pre cyklistov, mesto 

odhaduje nárast cyklodopravy o 40% .

 

Pôvodné riešenie, aj keď obsahovalo cyklopruhy bolo vnímané najmä cyklistami ako nebezpečné. 

Preto sa rozhodli celú križovatku zreorganizovať a dať do popredia najmä bicykle aj ich bezpečné 

prevedenie cez križovatku. 
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Po novom tak cyklisti vchádzajú na okružnú križovatku, kde majú prednosť, a autá im musia dať 

prednosť. Využijú na čakanie priestor v križovatke. Netradičné riešenie si vyžiadal fakt, že hlavná 

cesta pre autá ide do zákruty. 

 Na dolnom obrázku môžete vidieť finálne riešenie. 

 

 

zdroj:  https://www.unity.nu/Artikelen/leiden/fietsrotonde-herenstraat-klaar 
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Ako prežívate COVID opatrenia? 

 

 V našej malej ankete sme sa spýtali odborníkov, ako prežívali koronu krízu a  položili sme 2 otázky: 

1. Ako vás konkrétne ovplyvnila korona kríza z pohľadu dopravy? Zmenili ste nejako dopravné 

správanie alebo to bolo rovnaké ako pred krízou?Bicyklovali ste rovnako ,viac alebo menej? 

2. Ako vidíte cyklodopravu po korone? Zmení sa niečo alebo to bude o tom istom? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kollárová 

1. Obmedzený pohyb 

vonku na minimum 

najnutnejšie /do 

potravín v dome/ 

bicyklovanie žiadne.  

2. Problémom bude 

odborne zvládnuť tlaky 

lobistov IAD vrátané 

elektromobility(aj 

rýchlych bicyklov 

kolobežiek ...) a navráť 

k preferovaniu HD a PD 

.Meniť treba pohľad 

laikov - nevyhnutnosť 

odborných prístupov k 

riešeniam dopravy a jej 

funkcie, nie 

jednostranne 

krátkodobo funkčne 

,neodborné rýchle a 

drahé realizácie 

Radovan Červienka 

1. Viac sme 

využívali auto 

ako iné 

prostriedky 

2. určite, cyklistov 

pribudne 

Ján Roháč 

1. 

Vôbec som 

nebicykloval. V 

podstate mesiac som 

bol doma a 

nedochádzal som do 

práce. 

2. Podľa mňa sa z 

hľadiska cyklodopravy 

nič nezmení. Určite sa 

zintenzívni 

cykloturistika a 

rekreačné bcyklovanie. 

Naopak, po korone 

očakávam rozmach 

automobilovej dopravy 

:-( 
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+ 

 

 

Ďakujeme Vladmimírovi Krmelovi, ktorý nám už roky posiela ručne maľované cyklopohľadnice. 

 

 

- 

 
Okrem korony sa nám tu začína opäť šíriť značenie začiatku a konca cyklocestičky v Žiline  
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Cyklistická doprava 

Elektronický odborný časopis o cyklistickej doprave 

Číslo 5-6  Rok 2020  Ročník XI  Web: www.mulica.sk/cyklisticka_doprava   ISSN 1338-0486 

Správy, ktoré nemajú uvedený zdroj sú preberané z portálu www.cyklodoprava.sk  

Informácie preberané z iných zdrojov, alebo publikované jednotlivcami nemusia odrážať názor 

redakcie. Časopis sa distribuuje bezodplatne. Neprešlo jazykovou úpravou. Uzávierka čísla 10. 

V mesiaci. 

                              Skupina Slovensko na bicykli, stránka Cyklodoprava.sk 

           # cyklodoprava 

 

Je to neziskový projekt OZ MULICA. Vychádza mesačne. 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.  

 

Vydavateľ: 

OZ MULICA 

Bláhova 449/21 

01004 Žilina 

Email: info@mulica.sk 
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Prepojenia železničnou dopravou prostredníctvom rýchlej železničnej dopravy a možnosti 

vziať si so sebou bicykel. Zelené je to možné, červené - nie je to možné. Skúste nájsť 

Slovensko. 

Zdroj: EFC 


