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Prevádzkový poriadok 

Cykloželeznička Prešov – Zlatá Baňa 

1. etapa Prešov – Sigord,  

07/2022 

Vstupom na cestičku pre cyklistov Cykloželeznička užívateľ potvrdzuje, 

že sa zoznámil s týmto prevádzkovým poriadkom a že sa ho zaväzuje 

rešpektovať. 

Jazda na cestičke pre cyklistov a jej využívanie je na vlastné nebezpečenstvo, 

riziko a zodpovednosť užívateľov. 

Trasa je bez zimnej údržby! (Obdobie 1.11 – 31.3.) 

 

Stručný popis: 

Cestička pre cyklistov - Cykloželeznička, bezpečná a dostupná cyklistická komunikácia, spájajúca mesto 

Prešov s obcami Dulova Ves a Kokošovce, je v súčasnosti vybudovaná a prevádzkovaná v úseku medzi 

k. ú. Solivar (mesto Prešov) a katastrom Kokošovce (vodná nádrž Sigord) v celkovej dĺžke 6,5 kilometra. 

Trasa sa začína na križovaní s cestou III. triedy za poľnohospodárskym družstvom v katastri Solivar 

a končí nad vodnou nádržou Sigord. Uvedený úsek cestičky pre cyklistov bol vybudovaný v rámci 

projektu „Cykloželeznička Prešov – Zlatá Baňa – 1.etapa“, ktorý realizovalo Mesto Prešov v roku 2019 

z externých zdrojov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Cyklotrasa bola 

uvedená do prevádzky dňa 09.07.2022 na slávnostnom otvorení. Celá cestička pre cyklistov je 

naplánovaná až po Zlatú Baňu.  

Parametre cestičky pre cyklistov: 

 dĺžka: 6,5 km (Prešov - Sigord) 

 obojsmerná cestička (2 jazdné pruhy) s jazdou vpravo 

 šírka cyklocestičky: 3 m (šírka jazdného pruhu 1,5 m) 

 povrch: asfaltový (vhodný pre cyklistov i korčuliarov) 

 nastúpané metre: 292 m.n.m. – 420 m. n.m. (128 m) 

 časová náročnosť: 0:35 – 1:00 (s deťmi) 

 náročnosť cyklocestičky: rekreačná 
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Vybavenie cestičky pre cyklistov: 

 dve odpočívadlá s cyklostojanom, informačnou tabuľou, lavičkami v tvare vláčika a 

odpadkovými košmi 

 občerstvenie: Kokošovce (pizzéria), Sigord (Malý Muk, Opalex Sigrod, Lodenica Sigord) 

Prevádzkovateľ:  Sigordská spoločnosť, Združenie právnických osôb v spolupráci s mestom 

Prešov 

Kontaktná osoba:  Ľubomír Hrečko (Sigordská spoločnosť), 
tel. č.: +421 905 200 766 

info@cyklozeleznicka.sk  

 

Jazda na cestičke pre cyklistov sa riadi ustanoveniami Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke ako 

aj Vyhláškou 134/2018 Z. z. MDaV SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v 

cestnej premávke. 

 

Viete čo znamená táto dopravná značka? 

 

 

Značka Cestička pre cyklistov prikazuje cyklistom použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku 

alebo pruh. Cestičku alebo pruh môže použiť aj osoba pohybujúca sa na kolieskových korčuliach, 

lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov. Cestičku 

alebo pruh smie použiť aj osoba tlačiaca bicykel. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie 

cestičky alebo pruhu zakázané. 

Na rozdiel od vodičov motorových vozidiel, ktorí vlastnia vodičské oprávnenie získané v autoškolách, 

cyklisti a korčuliari nevlastnia žiadne oprávnenie, pritom sú tak isto užívateľmi a účastníkmi cestnej 

premávky. Preto zverejňujeme základné pokyny pre cyklistov ako sa majú správať na cestičke. 

 Po cestičke pre cyklistov sa jazdí vpravo. 

 Užívateľ cestičky pre cyklistov môže požiť alkohol, avšak len do zákonom prípustnej hranice: 

0,24 miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení dychovou skúškou 

prístrojom. 

 Na bicykli nesmie jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť počas jazdy iný 

bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla 

alebo by ohrozovali ostatných účastníkov cestnej premávky. 

 Pri jazde musia byť nohy na pedáloch. 

 Na jednomiestnom bicykli sme jazdiť maximálne jedna osoba. 

mailto:info@cyklozeleznicka.sk
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 Ak je bicykel vybavený pomocným sedadlom na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na 

nohy, smie osoba staršia ako 15 rokov viesť osobu mladšiu ako 10 rokov. 

 Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce chrániť si hlavu riadne upevnenou 

ochrannou prilbou. Ak je cyklistom osoba mladšia ako 15 rokov, táto povinnosť sa vzťahuje aj 

na jazdu v obci. 

Bicykel musí byť na jazdu na komunikáciách vybavený: 

 Dvoma účinnými brzdami. 

 Najmenej jedným bočným odrazovým sklom oranžovej farby na špicoch oboch kolies 

a oranžovými odrazkami na oboch stranách pedálov. 

 Bielou odrazkou vpredu a červenou vzadu. 

 Jasne znejúcim zvončekom. 

 Zátkami alebo rukoväťami na uzatvorenie voľných koncov rúrky oboch riadidiel. 

Počas jazdy za zníženie viditeľnosti musí byť bicykel vybavený aj: 

 Svetlometom svietiacim dopredu bielym svetlom, ktoré musí svietiť súčasne so zadným 

obrysovým svetlom červenej farby 

Usmernenie pre korčuliarov: 

Korčuliari sú účastníkmi cestnej premávky a aj na nich sa vzťahujú predpisy, ktoré sú povinní 

dodržiavať. Korčuliari sa podľa zákona považujú za chodcov, preto nie je možné merať ich rýchlosť. 

Musia však sledovať situáciu v cestnej premávke a nesmú obmedziť ani ohroziť iných účastníkov.  

 

V rámci trasy Prešov – Sigord je intraviláne obce Kokošovce zriadená cestička pre chodcov značená 

príslušnou dopravnou značkou, kde cyklista nesmie ohroziť chodca.  

Dôležité kontakty: 

Ľubomír Hrečko (Sigordská spoločnosť) - prevádzkovateľ +421 905 200 766 
Mestský úrad Prešov (Odbor riadenia projektov) +421 51 3100 161 
Integrovaný záchranný systém 112 
Polícia SR 158 
Hasiči 150 
Zdravotná záchranná služba 155 
Mestská polícia (Prešov) 159 
Podnety, pripomienky, návrhy info@cyklozeleznicka.sk 

https://www.cyklozeleznicka.sk/  
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