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Cykloturizmus je najrýchlejšie rozvíjajúca sa oblasť cestovného 

ruchu. Cyklotrasy ako turistický produkt i ako alternatívna dopra-

va (infraštruktúra), ovplyvňujú príliv turistov, podporujú podnika-

teľské aktivity, rozvoj remesiel, sprístupňujú prírodné, historické 

a kultúrne dedičstvo, vytvárajú podmienky pre cezhraničnú spolu-

prácu. Zároveň motivujú širokú skupinu obyvateľstva k zdravému 

životnému štýlu.

Život je ako jazda 
na bicykli. 

Aby ste udržali 
rovnováhu, 

musíte sa neustále 
pohybovať dopredu.

Albert Einstein

Budúcnosť tatranských cyklotrás je v našich rukách. Cyklo-
turizmus ovplyvňujú nové trendy. Stále viac sú obľúbené elek-
trobicykle, ktoré potrebujú svoj servis a tiež nabíjacie stanice. 
Tu sa tiež ponúka spolupráca s ďalšími partnermi. Dokážeme 
efektívne spolupracovať a zabezpečiť na našich cyklotrasách 
požadovaný  štandard a ich rozvoj?

Cieľom konferencie CYKLOTRASY A ICH ROZVOJ, so zameraním na cyklotrasy v hor-

ských oblastiach, je nechať sa inšpirovať príkladmi dobrej praxe a novými trendami 

v cykloturizme. Je dôležité spoznať sa, vymeniť si informácie a zamyslieť sa nad nevy-

hnutnosťou vzájomnej komunikácie a spolupráce.

Hlavní partneri

Prešovská regionálna komora

Slovenská
obchodná
a priemyselná 
komora

Rakúske veľvyslanectvo v Bratislave, Poľské veľvyslanectvo v Bratislave,
EZÚS TATRY s r.o. Nowy Targ, TMR, a.s., Mesto Zakopane, Mesto Nowy Targ, Powiat Tatrzański, 

Powiat Nowotarski, Tatrzańska Izba Gospodarcza, Nowotarska Izba Gospodarcza, 
Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier

Partneri

Pozývame vás na konferenciu



Udržateľný turizmus v Rakúsku
Hans Christian Kügerl, obchodný radca, 
Rakúske veľvyslanectvo v Bratislave

Spolupráca aktérov je kľúčom k úspechu. 
Cyklomobilita - aktuálny stav na Slovensku
Peter Klučka, národný cyklokoordinátor

Cyklotrasy v Prešovskom kraji vrátane cezhraničných 
slovensko–poľských cyklotrás
Viera Štupáková, cyklokoordinátor PSK

Nabíjacia infraštruktúra ako základ rozvoja 
elektromobilitných služieb
Radoslav Markuš, vedúci E-mobilty ZSE Drive

TRENDY A INOVÁCIE PRE TURIZMUS A CYKLOTRASY – ELEKTROMOBILITA 

Cyklotrasy 
a ich rozvoj
Program konferencie

9.30 – 10.00 h.
Registrácia účastníkov 

10.00 – 10.10 h.
Privítanie účastníkov

Ján Mokoš, primátor mesta Vysoké Tatry

10.10 – 11.30 h.
Prezentácie a panelové diskusie k tematickým blokom 

Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier 
Agnieszka Pyzowska, riaditeľka EZUS s r.o., 
Štefan Bieľak, predseda Zhromaždenia EZUS s r.o.

Za regionálnymi produktmi na kolesách
Helena Buńda, riaditeľka Tatrzańskej Agencje Rozwoju, 
Promocji i Kultury
Milan Hagovský, riaditeľ Centra rozvoja turizmu PSK 
pre oblasť Vysokých Tatier

Szczyrk Enduro Trails by TREK
Michał Słowioczek, manažér strediska
Horské cyklotrasy pod Tatrami
Martin Siska, predseda Združenia pre rozvoj horskej 
cyklistiky, o.z. Spišská Belá

Vízia spolupráce
Piotr Bak, starosta Powiatu Tatrzańskiego
Jozef Hrobák, podpredseda predstavenstva Prešovskej RK SOPK

10.10 – 11.30 h.

11.30 – 12.00 h. 
Prestávka, občerstvenie 

14.00 h.
Záver konferencie

CYKLOTRASY – ZÁŽITKY NA KOLESÁCH 

12.00 – 13.30 h.

13.30 – 14.00 h. 
B2B stretnutia 

Účasť na konferencii 
je bezplatná, 

počas konferencie 
je zabezpečené tlmočenie.

Online registrácia 
do 14. 10. 2019 na
www.po.sopk.sk
kliknutím na baner


