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Súťaže/udalosti pre podporu a rozvoj 
verejnej hromadnej dopravy

 Zbieraj zelené kilometre

 10 000 krokov pre zdravie – v spolupráci s IDS Východ a KSK



Zbieraj zelené 
kilometre

• 2. ročník súťaže 

• cieľom je jazdiť prímestskou autobusovou 
dopravou a platiť za lístok čipovou kartou.

• zapojiť sa môže každý cestujúci, ktorý 
zaregistruje svoju dopravnú čipovú kartu 
prímestskej autobusovej dopravy (PAD) alebo 
študentskú kartu cez aplikáciu či web ubian.sk.

• Ocenených bolo vyše 70 zapojených s najvyšším 
počtom precestovaných km. Výherca mal 
najazdených 17 008 km

• v 1. ročníku bolo najazdených viac ako 2,6 
miliónov kilometrov a 2 628 novovzniknutých 
dopravných kariet aktivovaných v aplikácii 
UBIAN



10 000 PRE ZDRAVIE

• Cieľ: premiestniť sa za povinnosťami peši

• Pravidlá: zaznamenať na zariadení 
zaznamenávajúce počet krokov dennú 
hodnotu

• Zapojených v 

• Maximálny denný počet krokov bol __ 

• Počas Európskeho týždňa mobility 
zorganizoval Prešovský samosprávny kraj 
(PSK) a Košický samosprávny kraj (KSK) v 
spolupráci s IDS Východ prvý ročník iniciatívy 
10 000 PRE ZDRAVIE. 

• Súťažiaci mali v týždni od 16. do 22. 
septembra 2021, počas ktorého iniciatíva 
prebiehala, urobiť denne aspoň 10-tisíc 
krokov. Tento rok sa súťaž plánuje 
organizovať opäť.

• Súťažiaci s najvyšším počtom krokov budú 
odmenení a získajú hodnotné ceny. 



Cyklorok s PSK

 Do práce a školy na bicykli 

 Cykloraňajky s PSK

 Dovolenka na „bajku“

 Cykloservis s PSK

 Letné autobusové spojenia – CYKLOBUSY 

 Iné podujatia na podporu cyklodopravy a cykloturistiky s podporou 
predsedu PSK a Prešovského samosprávneho kraja 



Do práce a školy na 
bicykli 

• Cieľ: premiestniť sa do školy a práce 

na bicyli 

• Udalosť v mesiaci september 

• Regisrácia, pravidlá a podmienky na 

pripravovanej stránke s témou cyklo v 

PSK

• Účastníci ohodnotení vecnými cenami

• Pri splnení požiadavky odjazdnenia 

2/3 jázd získanie účastníckeho trička 

• Určená širokej verejnosti



Cykloraňajky s PSK



Dovolenka na „bajku“

• Cieľ: podpora cykloturistiky 

• Vybraných 21 destinácii v našom 

kraji 

• Registrácia, podmienky, pravidlá na 

pripravovanej stránke s 

cyklotématikou

• Možnosť získať „balíček 

dovolenkára“ pozostávajúci z 

praktických predmetov – tričko s 

logom dovolenkára na bicykli, 

cyklobatoh, cyklofľaša



Cykloservis s PSK

• Cieľ: udržanie dobrého technického 

stavu bicyklov pre denné používanie 

• Stánok umiestnený pred budovou PSK 

vo vybraných dňoch počas 

cyklosezóny 2022

• Vykonávaná bežná, časovo menej 

náročná údržba 



Letné autobusové spojenia

• Prešovský samosprávny kraj plánuje v spolupráci so 

svojimi zmluvnými dopravcami (SAD Poprad, SAD 

Prešov, SAD Humenné, BUS Karpaty) prevádzkovať 

pre podporu cestovného ruchu letné autobusové 

spoje na trasách:

• Stará Ľubovňa – Červený Kláštor/Lesnica

• Stropkov – Domaša, Valkov 



Ďalšie aktivity podporujúce rozvoj cyklistiky 
 CYKLOBUSY – nosiče na bycikle

 Cyklotrasy - Poloniny trail



Cyklonosiče

• Prešovský samosprávny kraj plánuje v 
spolupráci so svojimi zmluvnými 
dopravcami PSK (SAD Poprad, SAD Prešov, 
SAD Humenné, BUS Karpaty) 
prevádzkovať dané Cyklobusy na 
vybraných linkách, ktoré budú atraktívne 
pre cestujúcich a budú spájať významné 
dopravou dostupné väčšie aglomerácie.

• Projekt má do budúcna ponúknuť 
cestujúcim možnosť prepraviť sa spolu s 
bicyklom po cestnej komunikácií, ktorá je 
zvyšujúcou sa frekvenciou áut často 
nebezpečná pre cyklistov a dopraviť ich 
do štartovacieho bodu tzv. vstupnej 
brány, ktorá im ponúka vyraziť lesnou 
cestou/cestou s vylúčenou dopravou pre 
motorové vozidlá k turisticky 
zaujímavému cieľu. 

• Hlavnou snahou daného projektu je zvýšiť 
bezpečnosť prepravy cyklistov a znížiť 
podiel uhlíkovej stopy.



POLONINY TRAIL
• Poloniny trail je unikátny a pilotný projekt 

Prešovského samosprávneho kraja s cieľom 
naštartovať ekonomický potenciál okresu Snina 
a to dobudovaním cyklo-infraštruktúry-
cyklotrás a drobných oddychových zón v 
národnom parku Poloniny

• Poloniny trail má ambíciu prepojiť zaujímavé 
turistické body - prírodné a kultúrne pamiatky -
v rámci národného parku a v jeho blízkosti, 
jednou spoločnou cyklotrasou v celkovej dĺžke 
86 km. 

• V snahe využiť čo najviac existujúcich cyklotrás 
novobudovaných alebo existujúcich trás, ktoré 
je nutné modernizovať. 

• Celý projekt Poloniny trail je z časového 
hľadiska rozdelený na tri etapy. Prvé dve etapy 
máme v pláne vybudovať už do konca roka 
2023. Tretiu etapu, ktorá zároveň prepája 
všetky trasy do jedného kompaktného celku 
plánujeme postaviť do roku 2026.



POLONINY TRAIL



Ďakujeme za pozornosť
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