
Cyklonovinky v Trenčianskom 
samosprávnom kraji 

Cyklokoordinátor TSK 
Ing. Matej Tinka 

E-mail: 
matej.tinka@tsk.sk 
Telefón: 
0901 918 196 
032/655 57 53 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zmena vedenia Trenčianskeho samosprávneho kraja 
– rozbeh v rozvoji cyklodopravy a cykloturistiky v 
kraji: 
Čo to prinieslo? 

Predzvesť naštartovania cyklodopravy a cykloturistiky: Tour de Baška 



- regionálny cyklokoordinátor bol menovaný a predseda schválil pracovnú náplň 
 

Jedna z priorít vedenia - rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky   
Predpoklady naplnenia priority: 
1. Generel dopravy TSK (analýza súčasného stavu, koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy 
a cykloturistiky) – spracováva sa 
2. Spracovanie materiálu „Budovanie cyklotrás na území Trenčianskeho samosprávneho kraja“ 
3. Vytvorenie dotačného fondu na podporu prípravy projektovej dokumentácie cyklistickej 
infraštruktúry  
4. V rámci dotačného fondu podporiť realizáciu cyklistických komunikácií 
5. V rámci dotačného fondu podporiť údržbu cyklistických komunikácií a cykloturistického 
značenia 
6. Pri návrhoch na rekonštrukciu ciest II. a III. tried, t.j. v projektovej dokumentácii vytvoriť podľa 
možností  podmienky pre bezpečne vedenie cyklistov 
7. Využívanie podpory na využívanie pozemkov a lesných ciest vo vlastníctve štátu a samospráv 
na budovanie cyklistických komunikácií a cykloturistických trás (využitie zrušených železničných 
tratí, hrádzí vodných tokov, priestoru pozdĺž vodných tokov a dočasných prístupových ciest pri 
výstavbe a modernizácii železničných koridorov, ako aj nevyužívaných bývalých „signálnych“ 
ciest pozdĺž hraníc SR na výstavbu cyklistických ciest a vyznačenie cykloturistických trás)  
8. Spolupráca so správcami cykloturistických trás 
9. Začlenenie cyklistickej dopravy a cykloturistiky do dopravného systému kraja 
10. Vytvorenie cyklowebu TSK pre aktívnu propagáciu cyklistickej dopravy a cykloturistiky - 
spracované 
11. Podpora budovania parkovísk pre cyklistov a zavedenie jednotných stojanov pre bicykle 
12. Progresívna kampaň na zvýraznenie pozitívnych vplyvov v oblasti cyklistickej dopravy a 
cykloturistiky 
13. Organizácia konferencií, seminárov a školení pre mesta a obce v oblasti cyklodopravy 
a cykloturistiky 



Organizácia historicky prvého cykloseminára na pôde 
Trenčianskeho samosprávneho kraja (18. marca 2014) 





Samozrejme kampaň „Do práce na bicykli“ s našou 
účasťou 



A víťazstvo, čerešnička na torte 

 



7. mája 2014 – odborná konferencia – téma 
cyklistická infraštruktúra 

 



Dohoda o spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym  
krajom a Slovenským cykloklubom, 21. júla 2014 

 



• Cyklistická doprava – súčasť 
regionálnej integrovanej územnej 
stratégie (RIUS) pre čerpanie 
finančných zdrojov na cyklodopravu z 
IROPu. 

 

• Návrh rozpočtu TSK na roky 2015 – 
2018 už zahŕňa položku cyklodoprava 
a cykloturistika  

 



   Snažíme sa byť v teréne 

Aktivita – „Navrhnite cyklotrasu v 

                  Trenčianskom kraji“ 

Desiatky návrhov – každý rok obnova a 

 vyznačenie nových cykloturistických 

 trás cca 300 km (trasy, okruhy,  

 singletracky, ...) 



          Vážska cyklotrasa 



           Vážska cyklotrasa 

• Žiadosť na predprojektovú štúdiu 
Vážskej cyklotrasy (vyhlásenie výzvy 
MDVRR SR - v rámci euroregionálnych 
aktivít) 

• Predpoklad potreby 5 cyklolávok, dĺžka 
90 km, cyklistická cestička – rozpočet 
10 000 000,- Eur 





Snažíme sa, aby  

sme mali viac  

cyklodopravných  

trás. V Strážovských  

vrchoch je v hustom 

 lese kvalitná 4 m 

 široká asfaltka, dlhá 

 6 km – len pre  

poľnohospodárske 

 stroje a lesnú 

 techniku!!! 



   Cyklotrasa na Hornej Nitre 



Príklady cyklodopravných  
realizácií v rámci miest a obcí TSK 

Nemšová – Horné Srnie 4,7 km 



Košariská – Brezová pod Bradlom 5 km 



  Mesto Nové Mesto nad Váhom 

 
Malinovského ulica – 800 metrov spoločného chodníka pre  
cyklistov a chodcov (1. časť) – 17 554 Eur 
Banská ulica – spoločný chodník pre cyklistov a chodcov – šírka 3 m, dĺžka 900 m 
 
 



           Mesto Prievidza 

Priestor mestského parku: 500 m, šírka 3 m 

145 000,- Eur 

Projektová dokumentácia cyklistickej cestičky Prievidza – 

 Bojnice 9,1 km (PD 4,3 km – Bojnice 4,7 km) – 2 

 cyklolávky, odhad nákladov na realizáciu 1,5 mil. Eur 
 Zmluva o spolupráci „Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice“ 

 



             Mesto Trenčín 

Riešenie cyklistickej dopravy v rámci výstavby cestného mosta, projektovej  
dokumentácie TERMINÁLU, investície HOSSCORP 
Neschválený cyklistický generel mesta 
Cyklistická doprava je stále v úzadí,  
PD cyklistickej cestičky Juh – centrum 

 
- projekt vznikol v roku 2012/2013 
- Realizácia 2015-2020 
- Projekt a územné rozhodnutie Fialka 
- Potom prevod na mesto, stavebné povolenie a realizácia 

 
- Stav – uzemné rozhodnutie a vyjadrenia dotknutých orgánov 
- Financovanie – eurofondy, peniaze na regionálny a environmentálny rozvoj 
- Spolupráca: mesto Trenčín, TSK, ministerstvá 

 
- Projekt riešil aj niektoré problematické miesta – križovatka  
Partizánska, križovatka pri daňovom úrade, prechody a parkovanie  





Pozor, zákruta! 

Magazín o motorizme a pre motoristov –  

aktuality, novinky, rady, servisné informácie 

a publicistika.  

18.9.2014 
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