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MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR 

Námestie slobody 6, 810 05  Bratislava 

 

Záznam  z rokovania 

 

Názov/druh 

rokovania 

Úvodné zasadnutie medzirezortnej pracovnej skupiny pre cyklistickú 

dopravu a cykloturistiku 

Miesto rokovania 
Trnava, Trnavský 

samosprávny kraj 
Dátum 11. 09. 2013 Čas 13:30  

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny  

Program rokovania: 

1. otvorenie rokovania,  

2. štatút Medzirezortnej pracovnej skupiny pre rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR, 

3. informácia o priebežnom plnení jednotlivých opatrení Cyklostratégie vrátane stavu  prípravy 

základných  pozičných dokumentov pre čerpanie  EÚ fondov pre prípravu a výstavbu cyklistickej 

a cykloturistickej infraštruktúry v Programovom období 2014 – 2020, 

4. rôzne, 

5. závery z rokovania. 

Priebeh rokovania: 

1. Rokovanie otvoril národný cyklokoordinátor Peter Klučka z MDVRR SR, ktorý privítal všetkých 

zúčastnených a poďakoval p. Kozmovej za zorganizovanie stretnutia v budove TSK. Zároveň 

vyzval všetkých zúčastnených ku krátkemu predstaveniu sa.  

2. P. Klučka informoval o jednotlivých bodoch navrhovaného Štatútu  medzirezortnej pracovnej 

skupiny a vyzval zúčastnených, aby vyjadrili svoj názor a prípadné pripomienky k predloženému 

Štatútu – diskusia. 

3. P. Klučka informoval o plnení jednotlivých termínovaných opatreniach, ktoré boli schválené 

v Cyklostratégii. Spolu s K. Molnárovou informovali zúčastnených o pripravovanom materiáli 

Návrh trvalého finančného mechanizmu na implementáciu Cyklostratégie a ďalších dokumentoch, 

ktoré sa pripravujú v rezorte MDVRR SR a súvisia s cyklistickou dopravou a cykloturistikou – 

diskusia. 

4. V bode Rôzne prebehla diskusia na rôzne témy (napr. Stavebný zákon, preprava cyklistov  

v prostriedkoch železničnej osobnej prepravy, Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu 

v znení neskorších predpisov, potreba rozvíjania cykloturizmu, ...). 

Rokovanie pracovnej skupiny sa uskutočnilo za účasti národného a regionálnych cyklokoordinátorov 

a ďalších zástupcov rôznych organizácií, ktorí sa aktívne venujú cyklistickej doprave a cykloturistike 

za účelom objasnenia svojej pôsobnosti a prediskutovania jednotlivých bodov programu.  

5.  Z rokovania vyplynuli nasledovné závery: 

a)  V termíne do 30.09.2013 jednotliví zúčastnení zašlú národnému cyklokoordinátorovi 

(peter.klucka@mindop.sk) návrhy tém, ktoré bude potrebné prerokovať so zástupcami Prezídia 

policajného zboru na rokovaní, ktoré sa uskutoční v októbri tohto roku. 

Zodpovední: všetci zúčastnení 
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b) Do najbližšieho stretnutia pracovnej skupiny je potrebné zosúladiť obsah štatútu pracovnej 

skupiny s jej názvom  po obsahovej aj formálnej stránke.  

Zodpovední: pracovníci MDVRR SR, cyklokoordinátori 

c) Odporúčanie pre cyklokoordinátorov: byť v kontakte s predstaviteľmi krajských a oblastných 

organizácií cestovného ruchu v záujme podpory cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR. 

Zodpovední: cyklokoordinátori 

 

Ďalšie zasadnutie pracovnej skupiny sa uskutoční dňa 7. 11. 2013 v Prešove.  

 

 

Bratislava 16. 09. 2013 

 

 

 

Zapísala:  

Ing. Kristína Molnárová, MDVRR SR 

 

Odsúhlasil:  

Ing. Peter Klučka, národný cyklokoordinátor 

 

 

 

 


