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Jarná cyklojazda v Žiline 

 
Zdroj: Mulica.sk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedál. 

Deň Zeme oslávili viaceré mestá ekologickými aktivitami, ktorými 

aspoň symbolicky chcú pomôcť našej planéte. Prinášame opäť 

zaujímavosti z domova a zo sveta v oblasti cyklodopravy, či už 

z pohľadu financovania alebo iných plánov. 

Príjemné čítanie a bicyklovanie! 

Marián Gogola/Redakcia 
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CYKLOCHODNÍK MEDZI TRNAVOU 

A BIELYM KOSTOLOM MÁ BYŤ 

VYBUDOVANÝ TENTO ROK 

 

Trnavu spojí so susednou obcou Biely Kostol 

spoločný chodník pre chodcov a cyklistov, ktorý 

v lokalite Kamenný mlyn povedie po hrádzi 

Horného rybníka. 

 Mesto Trnava zaň zaplatí viac ako 1,1 milióna, 

stavebná firma má podľa zverejnenej zmluvy na 

práce 10 mesiacov od prevzatia staveniska. 

Trasa spoločného chodníka pre peších a cyklistov 

bude pokračovaním terajšieho cyklochodníka, 

ktorý vedie po Kamennej ceste. 

 „V priestore Horného rybníka navrhovaná 

cyklotrasa klesá o približne jeden meter, aby bol 

umožnený bližší kontakt návštevníkov s vodnou 

plochou,“ píše sa v projekte. 

 Práve v tejto časti ráta projekt aj s miestami pre 

posedenie a odpočinok návštevníkov, na to bude 

slúžiť drobná architektúra. 

 Novovytvorený chodník má predovšetkým zvýšiť 

bezpečnosť chodcov a cyklistov v tejto časti mesta. 

Tí momentálne využívajú len úzku cestu, o ktorú sa 

musia deliť s autami. 

 Mesto Trnava už vyrúbalo desiatky stromov na 

hrádzi rybníka, projekt ráta s výsadbou novej 

zelene. Vysadené tu majú byť jelše lepkavé, topole, 

duby a ďalšie dreviny. 

Zdroj: Trnavskyhlas.sk 

 

MORENY NA DEŇ ZEME PRE MINISTROV 

 

 

Zdroj: aktuality.sk 

 

Aktivisti na Deň Zeme upozornili na potrebu 
ukončenia používania fosílnych zdrojov. Päť 
menších Morien poputovalo symbolicky aj na 
ďalšie dotknuté ministerstvá a aj Úrad vlády.  

Odovzdať fosílnu Morenu zástupcom 

ministerstva životného prostredia prišlo v 

piatok 22. apríla, teda na Deň Zeme, niekoľko 

environmentálnych organizácií. Malé Moreny, 

ktoré putovali na ďalšie ministerstvá, ktorých 

sa zlepšenie životného prostredia tiež týka, 

doručil cyklokuriér. 

Na ukončenie používania fosílnych zdrojov a 

ich náhradu obnoviteľnými zdrojmi energie 

upozorňujú aktivisti dlhodobo. Žiadajú to aj 

vedci pôsobiaci pri OSN v Medzivládnom 

paneli pri zmene klímy (IPCC), ktorí na 

základe vedeckých výskumov sledujú vývoj 

globálneho otepľovania. 

Z ich najnovšej správy vyplýva, že na to, aby 

sme dosiahli maximálne oteplenie o 1,5 stupňa 

Celzia do konca storočia, potrebujeme zastaviť 

stúpanie emisií skleníkových plynov do 3 

rokov. 

 

 

 

https://www.aktuality.sk/clanok/6TcGVUX/teraz-alebo-nikdy-varuju-vedci-v-najnovsej-sprave-o-globalnom-oteplovani-potrebujeme-zmeny/?_ga=2.117609103.703396026.1650353551-60925557.1642515503
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V NITRE SA KONALA DISKUSIA O CYKLISTOCH 

V PEŠEJ ZÓNE 

PRIPRAVIL: MARIÁN GOGOLA 

V piatok 13.5 sa v Nitre uskutočnila verejná 

diskusia s odborníkmi ako aj aktivistami 

a zástupcami mesta Nitra na čele s primátorom 

M. Hatasom o problematike cyklistov v pešej 

zóne. 

Diskutovalo sa či a za akých podmienok môžu 

cyklisti v pešej zóny jazdiť, či tam nie je 

problém z hľadiska bezpečnosti chodcov a pod. 

Pomerne plodná diskusia priniesla zaujímavé 

názory a určite napriek určitej kritike tohto 

opatrenia z pohľadu niektorých obyvateľov, sa 

vníma ako pozitívne gesto k tomu, ako samotné 

mesto má alebo bude vyzerať z pohľadu 

udržateľnej mobility. 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Novinky v zákone o cestnej 

premávke pre cyklistov 

Ako sme už informovali minulý rok, NRSR 

schválila novinky v zákone o cestnej premávke v 

zákone č. 8/2009 Z.z., ktoré práve nadobudli 

účinnosť od roku 1.3.2022. 

Aké sú teda zmeny? 

§ 

25 

 
(1) Vodič nesmie zastaviť a stáť 

q) na chodníku okrem prípadu podľa § 52 

ods. 2, 

§ 52 (2) Iní účastníci cestnej premávky než chodci 

nesmú chodník používať; to neplatí pre cyklistov 

podľa § 55 ods. 1, pre vodičov 

samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2, 

ak dopravnou značkou alebo dopravným 

zariadením je určené inak alebo ak ide o 

zastavenie alebo státie bicykla alebo motocykla, 

pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka 

najmenej 1,5 m. 

(2) Vodič nesmie 

h) ohroziť chodcov na 

chodníku, cyklistov na 

cestičke pre cyklistov, 

chodcov a cyklistov pri 

odbočovaní, pri vchádzaní 

na cestu a pri otáčaní alebo 

pri cúvaní, 

 

i) ohroziť cyklistov 

prechádzajúcich cez 

priechod pre 

cyklistov, 

§ 55 

 Osobitné ustanovenia o cyklistoch 

 (1) Na bicykli sa jazdí predovšetkým po 

cestičke pre cyklistov. Po cestičke pre cyklistov sa 

jazdí vpravo. Kde cestička pre cyklistov nie je 

alebo nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji 

vozovky. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú 

chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici. Osoby 

mladšie ako desať rokov, osoby, ktoré ich 

sprevádzajú, a osoby, ktoré ich vezú podľa odseku 

3, smú jazdiť po pravej strane chodníka, ak tým 

neohrozujú ani neobmedzujú chodcov. 

 

  

 

 

(2) Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za 

sebou; to neplatí pri jazde po cestičke pre 

cyklistov, poľnej ceste, lesnej ceste a v 

obytnej zóne, kde smú jazdiť dvaja 

cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú 

a neohrozujú ostatných účastníkov 

cestnej premávky. V skupine najmenej 

šiestich cyklistov môžu jazdiť dvaja 

cyklisti vedľa seba. Cyklista nesmie 

jazdiť bez držania riadidiel, držať sa 

iného vozidla, viesť počas jazdy druhý 

bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera a 

voziť predmety, ktoré by sťažovali 

vedenie bicykla alebo ohrozovali iných 

účastníkov cestnej premávky. Pri jazde 

musí mať cyklista nohy na pedáloch, to 

neplatí, ak ide o bicykel, ktorého pohon 

nezabezpečujú pedále. 
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DORUČOVANIE LIEKOV Z LEKÁRNÍ VO VIEDNI NA BICYKLI. 

 

Pripravil Marián Gogola 

Vo Viedni začína nová služba doručovania liekov. Nazýva sa „Pluz Care“ a rozváža lieky na 

bicykli do všetkých okresov južne od Dunaja. 

Sortiment poskytovateľa v súčasnosti zahŕňa viac ako 700 voľne predajných liekov, 

ošetrujúcich produktov a doplnkov stravy. Ponuku umožňuje spolupráca s etablovanými 

lekárňami vo Viedni, ktoré disponujú zásielkovou licenciou. Liek dorazí na cieľovú adresu do 

60 minút. Minimálna hodnota objednávky nie je stanovená a pri objednávkach nad 35 eur sa 

neúčtuje žiadne poštovné. Pod tým stojí expresná kuriérska služba 2,90 eura.  

Cieľom start-upu je nájsť vo Viedni aspoň sedem ďalších partnerov lekární a v konečnom 

dôsledku aj ponúknuť donáškovú službu pre okresy Floridsdorf a Donaustadt. 

Aj táto služba má prispieť k ochrane klímy ako aj uľahčenie nákupu liekov chorými. 

zdroj: heute.at 

 

 

 

 

ttps://www.heute.at/s/wenn-die-kopfschmerztablette-mit-dem-fahrrad-kommt-100199818?fbclid=IwAR2FyFnBxNyVoPJBjHqeDREbAsKHS1jP02NYxmOODOKa6wDdgQNWfB4x2E0
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TECHNICKÉ PARAMETRE NÁVRHU CYKLOTRÁS – POROVNANIE 15 KRAJÍN 

 

 

Pripravil Marián Gogola 

 

ECF publikovala na svojom webe zaujímavý report o technických parametroch a dizajne, 

ktorý sa používa na návrh cyklotrás. Môžete si teda pozrieť a porovnať rôzne prístupy z 

návrhu cyklotrás z 15 krajín. Je tam napríklad aj Slovensko takže si môžete pozrieť ako sme 

obstáli v konkurencii s ostatnými krajinami. Zaujímavá je návrhová rýchlosť pri cyklotrasách. 

Niektoré krajiny ako Česká republika, Slovensko, Nemecko, Írsko ju majú už od 10 km/h, 

kým Holanďania od 12 km/h. Najvyššia rýchlosť je napríklad v Španielsku, kde môžu 

navrhovať aj pre rýchlosť 50 km/h. 

Zaujímavý je aj minimálny polomer zatáčania, ktorý je v Česku a na Slovensku zhodný od 2,5 

metra, kým iné krajiny ho majú podstatne vyšší. 

Polomery zatáčania pri návrhových rýchlostiach  
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Minimálne rozhľadové parametre. 

 

Takisto sú zaujímavé iné parametre ako reakčný čas, výhľadové pomery, stúpanie a pod. 

Report sa nezaoberá všetkými parametrami ako napr. šírka, čo by bolo taktiež zaujímavé 

porovnať. 

Report nájdete tu: Stiahnúť. 

https://ecf.com/system/files/Geometric_design_parameters_for_cycling_infrastructure_2022.p

df 

 

 

https://ecf.com/system/files/Geometric_design_parameters_for_cycling_infrastructure_2022.pdf
https://ecf.com/system/files/Geometric_design_parameters_for_cycling_infrastructure_2022.pdf
https://ecf.com/system/files/Geometric_design_parameters_for_cycling_infrastructure_2022.pdf
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Dúfame, že ty si sa už 

registroval!!! 
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Banská Bystrica sa už niekoľko rokov snaží o zlepšenie úrovne cyklistickej 

infraštruktúry. Na výstavbu čakajú štyri úseky cyklotrás. Rozdrobenosť pozemkov vo 

vlastníctve súkromných majiteľov však situáciu sťažuje. Pri príprave projektov sa 

samospráva stretáva s komplikovanými vlastníckymi vzťahmi, potrebným výkupom 

pozemkov, s rozmanitosťou a členitosťou terénu.     

Prvá cyklotrasa bola otvorená v auguste 2019. Vedie z centra mesta popri športovej hale, 

futbalovom štadióne, plážovom kúpalisku, cez ulicu THK až do Podlavíc. Samospráva má 

rozpracované aj ďalšie cyklistické trasy, ktorými chce prepojiť väčšinu mestských častí: 

Hušták – Radvaň – Kráľová, Hušták – Námestie Slobody – Sídlisko – Senica, Námestie 

Slobody – Sásová a Námestie Ľ. Štúra – Fončorda. Mesto má dlhodobý záujem skvalitňovať 

podmienky pre cyklistov. „Výstavba cyklistických trás predstavuje dlhodobý proces, a to 

hlavne v meste, kde takáto infraštruktúra nebola v minulosti vôbec riešená. Pod zdĺhavé 

budovanie sa podpisuje hlavne majetkovoprávne vysporiadanie a výkup pozemkov, príprava 

projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konania, ale aj verejné obstarávanie či 

samotná realizácia. Napriek tomu robíme všetko preto, aby v Banskej Bystrici postupne 

pribúdali ďalšie trasy pre cyklistov,“ konštatuje primátor Ján Nosko. 

Pozemky pod cyklotrasy Hušták – Radvaň – Kráľová a Hušták – Nám. Slobody – Sídlisko 

–  Senica vlastní spolu až 69 majiteľov. Podkladom pre ich usporiadanie bolo päť 

geometrických plánov, ktoré zameriavajú vytýčený smer cyklistických trás cez štyri 

katastrálne územia, a to Radvaň, Banskú Bystricu, Senicu a Kynceľovú. „Samotný proces 

usporiadania pozemkov skomplikovalo zrušenie právoplatných územných rozhodnutí na 

uvedené stavby na jeseň v roku 2019 a potreba vybavenia nových, ktoré nadobudli 

právoplatnosť koncom roka 2020. V niektorých prípadoch došlo k zmenám v projektovej 

dokumentácii, ako aj trasovania cyklotrás, čo vyvolalo potrebu vyhotovenia nových 

geometrických plánov a znaleckých posudkov. Z toho dôvodu sa proces výstavby cyklistických 

trás predĺžil,“ poznamenal Lukáš Jelínek, vedúci Oddelenia evidencie a správy majetku mesta 

v Banskej Bystrici. 

Cykloplány v Banskej Bystrici sú veľké 
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Výstavba cyklistickej trasy Hušták – Radvaň – Kráľová bola rozčlenená na tri vetvy. 

V súčasnosti sú majetkovoprávne usporiadané pozemky pre časť zahŕňajúcu cyklomost ponad 

rýchlostnú cestu R1 (vetva B; celková dĺžka 417 m). Vydané už je aj právoplatné stavebné 

povolenie a uskutočnilo sa i verejné obstarávanie na zhotoviteľa. „Budúci cyklomost sa bude 

začínať pri čerpacej stanici Tesco, smerovať bude ponad R1-ku až po predajňu automobilov 

Hyundai na Zvolenskej ceste. Ide o technicky najnáročnejší prvok pripravovaných cyklotrás. 

Plánovaný cyklomost spojí Radvaň a Kráľovú s Iliašom, kde sa trasa napojí na rodinnú 

cyklocestičku. Cieľom samosprávy je bezpečne  previesť peších a cyklistov z jednej strany 

rýchlostnej cesty na druhú tak, aby sa vytvorila logická spojnica daných mestských častí,“ 

objasňuje Jakub Gajdošík, 1. viceprimátor. Cyklisti i peší budú môcť pokračovať chodníkom 

smerujúcim popri múre protipovodňovej ochrany mesta až do Iliaša. V ďalšej časti plánovanej 

cyklotrasy Hušták – Radvaň – Kráľová (vetva A; 2,5 km), sú pozemky vysporiadané na 66 

percent. Jej trasa vedie od Huštáku popred Europa SC, okresný úrad, supermarket Kaufland, 

cykloprechodom na Radvanskú ulicu, celou Radvaňou až k Tescu. Vetva C (493 m) vedie 

poza Tesco, obchodné domy NAY a OBI, k bývalému areálu ZVT, kde sa napojí na mestskú 

časť Kráľová. Na obidva úseky, vetvu A aj C, je vydané územné rozhodnutie a rovnako je 

spracovaná i projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. 

Pre prípravu cyklotrasy Hušták – Nám. Slobody – Sídlisko – Senica (4,8 km) sú pozemky 

vysporiadané na 78 percent. „Aktuálne sa pripravuje projektová dokumentácia pre stavebné 

povolenie. Jej trasa povedie z Huštáku do Parku pod Pamätníkom SNP, cez Námestie 

Slobody, kde bude vybudovaná odbočka na autobusovú stanicu, nasleduje Trieda SNP, kde 

pribudne odbočka na železničnú stanicu, a potom bude pokračovať cez Sídlisko na 

Jegorovovu ulicu, kde sa napojí na Partizánsku cestu. Nový chodník pre peších a cyklistov 

bude viesť až k areálu SAD, a následne do mestskej časti Senica,“ dopĺňa Vladimír Brieda, 

vedúci Oddelenia implementácie projektov MsÚ v Banskej Bystrici. Takto plánuje 

samospráva riešiť aj bezpečný pohyb chodcov, ktorí v súčasnosti nemajú prístup do mestskej 

časti Senica. 

Aj na cyklistické trasy Námestie Slobody – Sásová (3,9 km) a Námestie Ľ. Štúra – Tulská 

(3,78 km) sú už vydané územné rozhodnutia. Mesto momentálne rieši výber projektanta, 

ktorý spracuje projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, ako aj pre realizáciu stavieb. 

Aktuálne sa pracuje i na prepojení Severnej ulice so Strieborným námestím, kde sa buduje 

chodník pre peších a cyklistov, ktorý má byť dokončený v júni 2022. V pláne je i spojenie 

Jakuba, Karlova a Nového Sveta cez cyklotrasu na Ovocnej ulici, ktorá by mala prepojiť 

uvedené lokality s mestskou časťou Uľanka. Zámerom je nielen prepojiť jednotlivé časti 

mesta, ale súčasne zaistiť bezpečnosť cyklistov na existujúcich komunikáciách. V rámci 

budovania cyklotrás sú pripravené aj opatrenia, ktoré súvisia s realizáciou bezbariérových 

priechodov pre cyklistov, ochranných piktogramov a  dopravného značenia. 

 

 

 

 

Zdroj: mesto Banská Bystrica 

 



14 
 

MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY ZVEREJNILO PRVÚ VÝZVU NA ČERPANIE 

CYKLODOTÁCII V SUME 30 MIL.EURO 

 

Budovanie nových cyklotrás je o čosi bližšie. 29.4 sa totiž zverejnila prvá výzva, 

prostredníctvom ktorej môžu mestá začať čerpať financie na podporu cykloinfraštruktúry. 

Výzva defakto umožní mestám nad 20 tisíc obyvateľom žiadať o financovanie 

cykloinfraštruktúry a jej doplnkov až do výšku 100 %. 

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na výzvu: 30 400 000 Eur bez 

DPH 

1. Oprávnenosť aktivít a výdavkov 

Oprávnené sú výdavky žiadateľa realizované v období od 1. 2. 2020 do 31. 3. 2026. 

Oprávnené aktivity: 

• Hlavné oprávnené aktivity: 
• Stavebné, montážne a inštalačné práce priamo spojené s výstavbou cyklistickej komunikácie 

a doplnkovej cyklistickej infraštruktúry, vrátane SMART prvkov (napr. odpočívadlá a odstavné 
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zariadenia pre bicykle, sčítače bicyklov a pod.) do výšky 100 % skutočne vynaložených 
výdavkov za predpokladu dodržania úrovne benchmarkových nákladov: 

• Vyvolané investície – stavebné práce nevyhnutné na realizáciu a bezpečnosť cyklistickej 
infraštruktúry (napr. prekládky inžinierskych sietí v nevyhnutnom rozsahu, osvetlenie, prvky 
upokojovania dopravy, dopravné značenie a pod.), do výšky 100 % skutočne vynaložených 
výdavkov, maximálne však do výšky 10 % celkových stavebných nákladov, 

• Stavebné práce súvisiace s bezbariérovou úpravou bezprostredného okolia stavby, vegetačné 
úpravy a výsadba, chodníky, debarierizačné úpravy priechodov pre chodcov, rampy a pod. do 
výšky 100 % skutočne vynaložených výdavkov, maximálne však na úrovni benchmarkových 
nákladov, 

• Stavebný a autorský dozor na realizovanej stavbe do výšky 100 % skutočne vynaložených 
výdavkov, maximálne však do výšky 2,5 % celkových stavebných nákladov, 

• Spracovanie dokumentácie skutočnej realizácie stavby, vrátane porealizačného 
polohopisného a výškopisného zamerania stavby do výšky 100 % skutočne vynaložených 
výdavkov, maximálne však na úrovni benchmarkových nákladov, ktoré budú vytvorené zo 
štatistického vyhodnotenia predložených projektov na základe aktuálnych stavebných 
položiek predložených projektov. 

• Doplňujúce oprávnené aktivity (ide o aktivity realizované pred podaním ŽoPPM): 
• Spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, spracovanie projektovej 

dokumentácie pre stavebné povolenie, spracovanie projektovej dokumentácie realizácie 
stavby, spracovanie dokumentácie EIA (ak relevantné), vrátane súvisiacich správnych 
poplatkov, do výšky 100 % skutočne vynaložených výdavkov, 

• Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov dotknutých budúcou realizáciou stavby, v 
jednotkových cenách obvyklých v danej lokalite pre pôvodný druh pozemku (orná pôda, 
trávnatý porast, atď.) v prípade dodržania limitu celkových oprávnených výdavkov (t. j. 
vrátane všetkých ostatných uvedených nákladov) do výšky 500 tisíc Eur s DPH na 1 km, 

• Zabezpečenie informovania, komunikácie a viditeľnosti opatrení Plánu obnovy na úrovni 
žiadateľov v súlade s čl. 9.1.3.a 9.1.4. Systému implementácie plánu obnovy formou 
informačnej tabule do výšky 100 % skutočne vynaložených výdavkov, maximálne však do 
výšky 2000,- Eur.bez DPH. 

Oprávnenosť vyvolaných investícií je potrebné náležite zdôvodniť na základe požiadaviek 

EIA alebo vydania územných rozhodnutí a stavebných povolení. 

Oprávnené výdavky: podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie: 

637003 – Propagácia, reklama a inzercia (len informačná tabuľa) 

711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív 

712 – Nákup budov, objektov alebo ich častí potrebných na realizáciu projektu 

716 – Prípravná a projektová dokumentácia 

717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 

a v tom:  717001 Realizácia novostavieb 

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 

717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy 
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V prípade, ak má žiadateľ nárok na odpočet DPH na vstupe v zmysle § 49 ods. 2 zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, nie je DPH 

oprávneným nákladom rozpočtu. Bližšie vysvetlenie je uvedené v kapitole 4. Príručky pre 

implementáciu Plánu obnovy a odolnosti SR. 

Neoprávnenými výdavkami sú o. i. napr.:  

• výdavky mimo oprávneného obdobia, výdavky nezahrnuté v rozpočte projektu ako 
oprávnené, pri kontrole neuznané výdavky alebo výdavky nad rámec limitov a benchmarkov 
vybraných rozpočtových položiek, 

• vyvolané investície, ktoré nesúvisia a nie sú nevyhnutné na realizáciu cyklistickej 
infraštruktúry alebo sú v rozpore so strategickými cieľmi podpory v oblasti mobility (napr. 
náhradné parkovanie), 

• ostatné súvisiace náklady, napr. na vykonanie prieskumov a projektový manažment 
v súvislosti s prípravou verejného obstarávania a spracovania žiadostí o prostriedky 
mechanizmu / platbu. 

Znenie výzvy: 

https://www.mindop.sk/ 

VYSOKÉ ŠKOLY SA MÔŽU ZAPOJIŤ DO ACADEMIC BICYCLE CHALLENGE 

 

Okrem slovenskej kampane Do práce na bicykli, alebo Do školy na bicykli, existujú viaceré 

kampane, ktoré majú motivovať ľudí, aby používali bicykel alebo iný ekologický druh 

dopravy po meste. 

Technická univerzita v nemeckom Munsteri a startup beemo prišla pred rokmi so súťažou 

ABC, čo v skratke znamená Akademicná bicyklová súťaž a zapojiť sa do nej môžu vysoké 

školy a ich zamestnanci a študenti. 

Ako sa môžu zapojiť? Univerzity si môžu vybrať jeden mesiac od apríla do novembra, v 

ktorom budú súťažiť. Súťažiaci si potom musia stiahnuť apku NAVIKI a už len trekovať 

cesty. 

Tento rok sa prvýkrát zatiaľ zapojila zo Slovenska jediná Žilinská univerzita. 

Samozrejme, že sa nevylučuje aj paralelné zapojenie do kampane Do práce na bicykli:-). 

Akurát musíte mať nainštalovanú ďalšiu aplikáciu. 

Viac informácii nájdete tu: Academic Bicycle Challenge (ABC) | Start (go-abc.org) 

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/zalezitosti-eu-a-medzinarodnych-vztahov-14/fondy-eu/plan-obnovy/udrzatelna-doprava-cyklisticka-infrastruktura/vyzvy-a-priame-vyzvania/vystavba-stavebne-upravy-alebo-rekonstrukcie-cyklistickej-infrastruktury?fbclid=IwAR2dYMPmMqOWkv_8h5B2igXgPzHFcx28e9Ow7Wf2_IcJbRe8cUSX9UCsKLA
https://www.go-abc.org/en/start/
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V PRAHE DOČASNÉ ZNAČENIE INFORMUJE MOTORISTOV O CYKLOPRUHOCH 

Na 9 lokalitách v Prahe sa osadilo dočasné dopravné značenie, ktoré informuje motoristov o 

zmenách v riešení organizácie dopravy. Ide o to, aby pochopili, ako fungujú ochranné 

cyklopruhy. Podľa portálu mesto na kole sa inšpirovali zrejme Ostravou. 

Zdroj: mestemnakole.cz 

 

Na Slovensku sa takéto dopravné značenie použili napríklad v Žiline, kde sa informovali 

vodiči o úprave počtu pruhov.  

Podobné značenie sa používa aj v zahraničí, aby účastníci cestnej premávky pochopili zmeny 

v nových pravidlách a značkách. Povedzme si úprimne, koľko z nich skutočne jednak sleduje 
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zmeny v cestnej premávke a skutočne vie, aký je rozdiel medzi vyhradeným cyklopruhom a 

ochranným pruhom pre cyklistov? 

Takýmto spôsobom, aspoň dostanú minimálnu informáciu o zmene v organizácii dopravy. 

zdroj: https://mestemnakole.cz/2022/05/praha-novym-znacenim-informuje-o-fungovani-

ochrannych-cyklopruhu/ 

 

 

Elektronický odborný časopis o cyklistickej doprave a udržateľnej mobilite 

Číslo 4-5   Rok 2022  Ročník XIII  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 
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