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MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR 

Námestie slobody 6, 810 05  Bratislava 

 

Záznam  z rokovania 

 

Názov/druh 

rokovania 

Paite zasadnutie Medzirezortnej pracovnej skupiny pre cyklistickú 

dopravu a cykloturistiku 

Miesto rokovania 
Nitra, Nitriansky 

samosprávny kraj 
Dátum 22. 05. 2014 Čas 10:00  

 

Prítomní:   podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program rokovania:  

 

1. Informácia o aktuálnej implementácii Cyklostratégie (Peter Klučka). 

2. Informácia o priebehu súťaže „Do práce na bicykli“ (Peter Klučka). 

3. Návrhy na zmenu legislatívy pre rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR v súlade s 

opatrením 1.3.2. Cyklostratégie (Peter Klučka) 

4. Informácia o stave v rozvoji cyklistickej dopravy a cykloturistiky v nitrianskom kraji (Karol 

Jurica). 

5. Rôzne 

 

 

Priebeh rokovania: 

 

1. Rokovanie otvoril národný cyklokoordinátor Peter Klučka, ktorý privítal všetkých zúčastnených 

a poďakoval Štefanovi Mrváňovi  za zorganizovanie stretnutia na Úrade NSK. 

V súvislosti s personálnymi zmenami na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja bol na miesto 

regionálneho cyklokoordinátora nominovaný s účinnosťou od 15. mája 2014 Ing. Karol Jurica, vedúci 

oddelenia cestovného ruchu, Odboru zahraničných vzťahov a cestovného ruchu Úradu NSK. 

Peter Klučka poďakoval Štefanovi Mrváňovi za doteraz odvedenú prácu v prospech rozvoja 

cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Nitrianskom kraji. 

Peter Klučka stručne  informoval všetkých zúčastnených o stave v implementácii jednotlivých 

termínovaných opatrení Cyklostratégie. Zameral sa predovšetkým na informáciu o príprave návrhu 

rozpočtu na roky 2015 – 2017, ktorý bol spracovaný v súlade so schváleným dokumentom „Trvalý 

finančný mechanizmus na implementáciu Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy 

a cykloturistiky v Slovenskej republike“, v nadväznosti na Prílohu č. 3 – Návrh finančného krytia 

vybraných opatrení Cyklostratégie na obdobie rokov 2014- 2016. Objem navrhovaných finančných 

prostriedkov pre roky 2015 – 2017 vychádza z údajov o pripravovaných projektoch v jednotlivých 

krajoch, ktoré predložili regionálni cyklokoordinátori.  

Peter Klučka požiadal prítomných aby v rámci svojej pôsobnosti požiadali o súčinnosť vedenie 

jednotlivých samosprávnych krajov o  podporu pri  schvaľovaní štátneho rozpočtu SR na roky 2015 – 

2017. 

 

2. Peter Klučka informoval prítomných o priebehu súťaže „Do práce na bicykli“ a poďakoval im  za 

aktívnu účasť pri jej príprave a priebežnom vyhodnocovaní. Vyzdvihol  predovšetkým aktivitu 

Andrejky Štulajterovej z Banskej Bystrice, ktorej cenné rady a skúsenosti z organizovania predošlých 

ročníkov poslúžili pri príprave a vyhlásení tohtoročnej súťaže na národnej úrovni.. Vyhodnotenie 
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súťaže na národnej úrovni prebehne na MDVRR SR v priebehu mesiaca jún 2014. Pozvánka spolu 

s organizačnými pokynmi bude zaslaná miestnym koordinátorom ako aj členom MPS. Zdôraznil 

skutočnosť, že účasť 30 slovenských miest s vyše 1500  súťažiacimi v 473 družstvách je výrazom 

obrovského záujmu cyklistov o podporu rozvoja cyklistickej dopravy s akcentom na kompetentných, 

aby na všetkých úrovniach brali cyklistickú dopravu ako plnohodnotnú súčasť cestnej premávky 

a trvalého života v mestách a obciach Slovenska. Vyzdvihol túto aktivitu ako výrazný posun 

v propagácii cyklistickej dopravy na Slovensku, predovšetkým v jej postupnom pozitívnom vnímaní 

širokej laickej a odbornej verejnosti. 

 

3. V súvislosti s návrhmi na zmenu legislatívy sa prítomní dohodli, že za základ pripravovaných 

návrhov  sa využije zoznam pripravený Matejom Tinkom, ku ktorému sa ostatní členovia MPS 

vyjadria do 15. júna 2014. Na základe ich pripomienok sa pripravia postupne jednotlivé kroky v súlade 

so štandardným legislatívnym procesom pre konkrétnu oblasť uvažovaných legislatívnych zmien. 

 

4. Novoustanovený regionálny cyklokoordinátor NSK Karol Jurica informoval prítomných o stave 

v rozvoji cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Nitrianskom kraji. Spolu s architektom Petrom 

Miziom a Ľudovítom Chládekom zo Zlatých Moraviec prezentoval návrhy projektov na vybudovanie 

cykloturistických chodníkov „Nitra – Vráble - Podhájska“, ako aj na zatraktívnenie okolia  Zlatých 

Moraviec pre návštevníkov s možnosťou výstavby cykloturistických trás, spájajúcich jednotlivé 

pamätihodnosti a prírodné zaujímavosti v ňom. 

Uvedenými aktivitami chce Nitriansky kraj výrazne zvýšiť objem cykloturistických trás v regióne. 

 

5. Jednotliví účastníci stretnutia informovali o stave v rozvoji cyklistickej dopravy a cykloturistiky vo 

svojich regiónoch. Po vzájomnej diskusii dospeli k zhode, že je potrebné v záujme efektívnejšej 

prípravy a realizácie jednotlivých infraštruktúrnych projektov zintenzívniť rokovanie s predstaviteľmi 

organizácií spolupracujúcimi pri rozvoji cyklistickej dopravy a cykloturistiky na Slovensku – 

Slovenský vodohospodársky podnik, Štátna ochrana prírody a Lesy predovšetkým v záujme 

zefektívnenia procesu budovania, obnovy a údržby cykloturistického značenia v okolí vodných tokov, 

hrádzí a lesov SR 

 

 

Závery: 

 

1. Peter Klučka bude členov MPS priebežne informovať o stave a postupe pri zostavovaní rozpočtu 

kapitoly MDVRR SR pre oblasť cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR na roky 2015 – 2017.   

Súbežne budú regionálni cyklokoordinátori na svojej úrovni pôsobiť predovšetkým  prostredníctvom 

vedenia svojich  Úradov na optimálne schválenie rozpočtu v súlade s predloženým návrhom.  

 

2. P. Klučka bude prítomných informovať o vyhodnotení súťaže „Do práce na bicykli v priebehu júna 

2014..  

 

3. Matej Tinka zašle členom MPS návrh legislatívnych zmien, ku ktorému sa členovia MPS vyjadria 

do 15. júna 2014.  

 

4. P. Klučka bude spolu s M. Hlatkým, L. Findlom, J. Roháčom a Andrejkou Štulajterovou pokračovať 

v intenzívnych pracovných rokovaniach so zástupcami SVP, Lesmi SR a Štátnou ochranou prírody 

v záujme zefektívnenia procesu budovania, obnovy a údržby cykloturistického značenia v okolí 

vodných tokov, hrádzí a lesov SR. 

V záujme objektívneho a adresného priebehu rokovaní v súlade s jednotlivými Opatreniami 

uvedenými vo vládou schválenej  Cyklostratégii sa Peter Klučka obráti v priebehu mesiaca jún 2014 

s požiadavkou o zabezpečenie účasti kompetentných na pripravovaných stretnutiach priamo na 

ministrov spolupracujúcich  rezortov -  Ministerstvo životného prostredia SR  a Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 
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9. Šieste zasadnutie MPS sa bude konať počas konania Cyklistickej konferencie v Bratislave 

v dňoch 24. -26. septembra 2014.  Pozvánka so  spresnením termínu a programom bude 

dodatočne zaslaná. 

 

 

 

V Bratislave 27. mája 2014 

 

 

 

Zapísal: Peter Klučka, národný cyklokoordinátor, MDVRR SR 

 

 

 


