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Trenčín, 6. júl 2018 

Verejnosť rozhodla, že nová cyklistická tepna kraja ponesie názov Vážska cyklomagistrála 

  

Presne pol roka mohla verejnosť s trvalým pobytom na území Trenčianskeho kraja posielať svoje 

návrhy, ako by sa mala volať 100 km dlhá cyklotrasa, ktorú aktívne buduje Trenčianska župa od 

novembra 2017. Vo verejnom hlasovaní sa o priazeň ľudí uchádzali tri názvy, z ktorých 22. mája 

2018 vzišiel nový názov najdôležitejšej cyklistickej tepny kraja.  

 

Vymeň dobrý nápad za nový bicykel od TSK bol názov kreatívnej súťaže Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, ktorá trvala od 22. novembra 2017 do 22. mája 2018. Trenčianska župa 

prostredníctvom nej hľadala nový názov pre svoj unikátny projekt, ktorým sa snaží vybudovať 

kvalitnú cyklistickú infraštruktúru na území kraja. Samotná súťaž bola rozdelená do dvoch 

častí; zber súťažných názvov a hlasovanie verejnosti.  

 

Favorit zvíťazil jednoznačne 

Zo stovky súťažných návrhov, ktoré boli v stanovenom termíne doručené na Trenčiansku župu, sa 

dostali do verejného hlasovania najlepšie tri. Cyklotrasa Matúša Čáka Trenčianskeho, Považská 

cyklotrasa Matúša Čáka a Vážska cyklomagistrála získali na webovom sídle 

www.cyklotrasytsk.sk od hlasujúcich bezmála 350 hlasov. Jednoznačným favoritom sa 

u hlasujúcej verejnosti stal názov Vážska cyklomagistrála. 

 

Autor víťazného názvu sa môže tešiť na úplne nový horský bicykel 

Najväčším lákadlom účasti v súťaži Trenčianskeho samosprávneho kraja bola bezpochyby hlavná 

výhra – horský bicykel. Do jeho sedla už čoskoro vysadne nový majiteľ, ktorého navrhovaný názov 

najviac zaujal širokú verejnosť. Za svoj návrh si prvenstvo a úplne nový horský bicykel od TSK 

vybojoval Marek Braniš z Púchova. Odmenu za kreativitu si výherca prevezme priamo  z rúk 

trenčianskeho župana Jaroslava Bašku, a to počas Dňa otvorených dverí TSK 2018. Deň, kedy 

župa už po piatykrát otvorí svoje brány verejnosti, bude šitý na mieru všetkým milovníkom cyklistiky 

a užiť si ho môžete spolu s nami 1. októbra 2018.  Praktickú cyklistickú výbavu má TSK 

pripravenú aj pre autorov ďalších dvoch súťažných názvov. Okrem cyklistického dresu Zelenej župy 

si v ňom nájdu aj prilbu, zvonček či výstražnú trúbku.  

 

Najrozsiahlejší projekt TSK, ktorý po dokončení vytvorí základnú kostru cyklistických komunikácií 

v kraji a postupne sa naň budú napájať ďalšie cyklistické a turistické trasy, odteraz ponesie názov 

Vážska cyklomagistrála. Po prvom vybudovanom úseku v dĺžke 13,4 km medzi Hornou Stredou 

a Novým Mestom nad Váhom je tesne pred dokončením aj úsek  Púchov – Nosická priehrada. Prví 

cyklisti by sa po ňom mohli prejsť už koncom letných prázdnin.  
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