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MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR 

Námestie slobody 6, 810 05  Bratislava 

 

Záznam  z rokovania 

 

Názov/druh 

rokovania 

Druhé zasadnutie medzirezortnej pracovnej skupiny pre cyklistickú 

dopravu a cykloturistiku 

Miesto rokovania 
Prešov, Prešovský 

samosprávny kraj 
Dátum 07. 11. 2013 Čas 11:30  

 

Prítomní:   podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program rokovania:  

 

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

2. Trvalý finančný mechanizmus – informácia o priebehu legislatívneho procesu, (Peter 

Klučka) 

3. Informácia o stave príprav dokumentov pre prípravu čerpania NFP z programového obdobia 

2014 – 2020, (Peter Klučka) 

4. Informácia o stave v rozvoji Cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Prešovskom kraji, 

(Štefánia Migašová,  Viera Štupáková) 

5. Predstavenie Projektu MOBILE 2020, (Simona Nadašiová) 

6. Rôzne 

 

Priebeh rokovania: 

 

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

zúčastnených a poďakoval pani Migašovej za zorganizovanie stretnutia v budove PSK. 

Vzápätí stručne  informoval všetkých zúčastnených o stave v implementácii jednotlivých 

termínovaných opatrení Cyklostratégie. Zameral sa predovšetkým na termínované 

opatrenia, pričom konštatoval, že s ich plnením sme v súlade s prijatým časovým 

harmonogramom. 

 

2. P. Klučka v úvode vyzdvihol potrebu zamerať sa v súčasnom období na predloženie návrhu 

„Trvalého finančného mechanizmu na implementáciu Národnej stratégie rozvoja 

cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike“  (TFM) do 31. decembra 

2013 na rokovanie vlády SR ako najdôležitejšieho opatrenia Cyklostratégie. 

Medzirezortné pripomienkové konanie k danému vládnemu materiálu v elektronickej 

podobe prostredníctvom Portálu právnych predpisov končí dňa 7. 11. 2013  o 23:59. 

Zvýraznil predovšetkým skutočnosť, že predmetný materiál má v prvom rade za cieľ 

umožniť národnému cyklokoordinátorovi vytvoriť podmienky pre  trvalé financovanie 

rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky z verejných zdrojov pri súčasnej časovo  

obmedzenej možnosti jej financovania z európskych zdrojov. 

Základné princípy predkladaného materiálu sú: 

- vytvorenie samostatného programu v rozpočte MDVRR SR pre rozvoj  

   cyklistickej dopravy a cykloturistiky, 

- vyčlenenie pravidelného finančného objemu prostriedkov  zo štátneho rozpočtu  

  do vytvoreného programu od 1.1.2015 vo výške 2,5 – 3 EUR na obyvateľa  
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   postupne od možností zdrojov v štátnom rozpočte, 

- vytvorenie stabilného dotačného mechanizmu na prerozdeľovanie predmetných  

  finančných prostriedkov oprávneným žiadateľom. 

V bohatej diskusii akceptoval pripomienky účastníkov stretnutia a upravil znenie 

jednotlivých ustanovení v Prílohe dokumentu – Doložka vybraných vplyvov tak, aby 

zodpovedali súčasnej reálnej situácii v príprave financovania rozvoja cyklistickej dopravy 

a cykloturistiky v Slovenskej republike z pripravovaných štrukturálnych fondov  EÚ. 

 

3. P. Klučka podal prítomným krátku informáciu o stave v príprave  dokumentov pre prípravu 

čerpania NFP z programového obdobia 2014 – 2020. Konštatoval, že zo súčasnej úrovne 

poznania je reálny predpoklad možnosti čerpania nenávratnej finančnej pomoci zo 

štrukturálnych a investičných fondov EÚ v Operačných programoch Integrovaný 

regionálny operačný program, Program rozvoja vidieka, Operačný program cezhraničnej 

spolupráce, Konkrétnu výšku alokovaných prostriedkov, ako aj podmienky ich čerpania 

budú známe  po ukončení rokovaní o definitívnej podobe  príslušných vládnych  

dokumentov. 

 

4. Viera Štupáková z OZ Kostitras informovala prítomných o stave v rozvoji Cyklistickej 

dopravy a cykloturistiky v Prešovskom kraji.  

 

5. Simona Nadašiová z Regionálneho enviromentálneho centra informovala prítomných  

o aktivitách súvisiacich s projektom MOBILE 2020. Požiadala zároveň o podporu 

a spoluprácu v príprave projektu, ktorý je zameraný primárne na podporu rozvoja 

cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike. 

 

6. V tomto bode požiadal Jano Roháč spolu s Lacom Findlom o výraznejšiu  podporu aktivít 

Slovenského cykloklubu, zastupovaného Jurajom Hlatkým v ich aktivitách v oblasti 

budovania, obnovy a údržby cykloturistického značenia na Slovensku s napojením na 

medzinárodné trasy Eurovelo, vrátane zastupovania SCK v ECF v Bruseli. 

 

V tejto súvislosti obidvaja požiadali P. Klučku o zintenzívnenie  pracovných kontaktov so 

zástupcami Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) a Vodohospodárskej výstavby 

(VHV) v záujme zefektívnenia procesu budovania, obnovy a údržby cykloturistického 

značenia  Slovenským cykloklubom na vodných hrádzach a v okolí vodných tokov na 

Slovensku. 

 

V záujme efektívneho postupu pri príprave Technických podmienok pre navrhovanie 

cyklistickej infraštruktúry požiadali J.Roháč a L.Findl prítomných o vyjadrenie súhlasu 

s mandátom pre P.Klučku tak, aby pri prerokovaní II. návrhu predmetnej úlohy dňa 

11.11.13 na SSC  uplatňoval spoločné stanovisko  členov Medzirezortnej pracovnej 

skupiny (MPS) k možnosti spoločného umiestnenia  dopravného značenia pre cyklistickú 

dopravu s cykloturistickým značením  na jednotlivých nosičoch vodorovného dopravného 

značenia  v mestách a obciach SR. 

 

Ivan Štubňa zo sekcie cestovného ruchu MDVRR SR požiadal prítomných o odsúhlasenie 

prechodu pôsobnosti Medzirezortného koordinačného centra pre rozvoj cyklistickej 

dopravy pre podporu rozvoja cyklistickej dopravy do existujúceho MPS vzhľadom na 

prelínajúci  sa charakter príbuzných oblastí cyklistickej dopravy, cykloturistiky  v obidvoch 

pracovných skupinách s tým, že oblasť pešej turistiky z hľadiska finančnej podpory  bude 

spadať aj naďalej pod MŠVVaŠ SR a nebude predmetom pravidelných stretnutí MPS. 

Prítomní členovia MPS s predneseným návrhom I. Štubňu súhlasili. 
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Závery: 

 

1. P. Klučka zapracuje spoločne odsúhlasené zmeny k TFM v rámci MPK tak, aby 

výsledné znenie materiálu predkladaného na prerokovanie do vlády SR do konca 

decembra 2013 vyjadrovalo jednoznačne a zrozumiteľne požiadavky všetkých členov 

MPS. 

 

2. P. Klučka bude spolu s J. Hlatkým z SCK a L. Findlom pokračovať v intenzívnych 

pracovných rokovaniach so zástupcami SVP a VHV v záujme zefektívnenia procesu 

budovania, obnovy a údržby cykloturistického značenia  Slovenským cykloklubom na 

vodných hrádzach a v okolí vodných tokov na Slovensku. 

 

3. P. Klučka zároveň zorganizuje stretnutie so zástupcami rezortu MŠVVaŠ SR v záujme 

zefektívnenia spolupráce s SCK pri  možností financovaní  budovania, obnovy a údržby 

cykloturistického značenia  na Slovensku. 

 

4. P. Klučka bude dňa 11.11.13 na SSC pri prerokovávaní II. návrhu TP pre navrhovanie 

cyklistickej infraštruktúry presadzovať spoločné stanovisko členov MPK pri zlučovaní 

dopravného a cykloturistického značenia. 

 

5. 3. zasadnutie MPS sa bude konať vo štvrtok 16. januára 2014 v priestoroch 

Žilinského samosprávneho kraja. Pozvánka s programom bude dodatočne zaslaná. 

 

 

 

V Bratislave 18. novembra 2013 

 

Zapísal: Ing. Peter Klučka, národný cyklokoordinátor 

 

 

 


