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HORNÝ ZEMPLÍN a HORNÝ ŠARIŠ - STAŇ SA DOBRODRUHOM 
Miesto, kde susedia bukové pralesy s tradičnou sakrálnou architektúrou, príbuzný Eiffelovej veže je len pár metrov od sídla rodu Drugethovcov a z hradu, ktorý jeden čas 
patril rodine Bátoriovcov, dovidieť na Domašu, kde kotví výletná loď Bohemia. Miesto opradené legendárnym kniežaťom Laborcom, socha ktorého dohliada na jednotu 

všetkých Rusínov a cez kopec i na dedinu, v ktorej kedysi žili rodičia Andyho Warhola. Miesto, ktoré si pamätá krvavé boje počas oboch svetových vojen. 

Horný Zemplín a Horný Šariš – miesto, kde prežiješ dobrodružstvo a na Havaj pocestuješ autobusom. 
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Cyklojazda Medzilaborce – Stropkov a späť 

Informácie pre účastníkov 

 

Cieľ cyklopodujatia: 

 

Cyklojazdou chceme odbornú, ale aj širokú verejnosť upozorniť na to, že región má potenciál stať sa 

cyklodestináciou, ktorá by do územia prilákala ekonomicky silnejšie obyvateľstvo, čo by výrazne mohlo 

pomôcť okresom, ktoré sú zaradené medzi najmenej rozvinuté. Cieľom aktivity je popularizovať 

cykloturistiku v tomto prihraničnom regióne s cieľom upriamiť pozornosť na možnosti jej rozvoja. 

Zároveň chceme prezentovať dve nové atraktivity regiónu – vojnová expozícia v ML a kostolná veža 

v SP. Podujatie bude tiež spojené s 15. výročím vzniku cykloklubu BaLTurS Medzilaborce. 

 

Ide o nesúťažnú cyklojazdu bez spoločného štartu, ktorá je určená pre cyklistov nad 18 rokov. Počet 

účastníkov je obmedzený na 50. Jedna časť bude štartovať z Medzilaboriec do Stropkova, druhá zo 

Stropkova do Medzilaboriec. Dĺžka trasy predstavuje spolu 65 kilometrov, vedie po cestných 

komunikáciách. Všetci sa stretneme na hlavnom programe v Medzilaborciach, kde je pred Múzeom 

moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) naplánovaný aj koncert skupiny MPM trio. Tá v nás 

rozprúdi krv známymi slovenskými a zahraničnými hitmi. Pre každého registrovaného účastníka je 

pripravené občerstvenie na trase a v cieli, medaila a drobné merkantily Dobrovoľné štartovné je 3 €. 

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom formulára do 27.8.2021.  

 

Počet účastníkov (kapacita obmedzená): 50 cyklistov 

Kategórie: nesúťažná cyklojazda určená pre cyklistov nad 18 rokov 

Termín: nedeľa 29.8.2021 

Prihlásenie prostredníctvom formulára zverejneného na webe 

https://www.hornyzemplin.sk/l/zazite-cyklojazdu-na-trase-medzilaborce-stropkov/: do 27.8.2021 

Oficiálny začiatok: 8:00 h (Medzilaborce), 9:00 h (Stropkov) 

Dĺžka trasy: 65 km spolu 

Terén: cestné komunikácie 

 

Registrácia Medzilaborce (cca 25 cyklistov) - parkovisko pri MMUAW v Medzilaborciach, Andyho 

Warhola 748/36: od 8:00 do 8:30 h (bez spoločného štartu – po registrácii na trať) 

 

Trasa: 

 Medzilaborce: Andyho Warhola 748/36 – Dobrianskeho – Ševčenkova – Krásny Brod – 

Rokytovce – Malá Poľana – Havaj (občerstvovačka) – Makovce – Bukovce – Chotča – 

Stropkov: Chotčanská – Andreja Hlinku – Ľudovíta Štúra – Cintorínska – Zámocká – Námestie 

Slovenského národného povstania  

mailto:riaditel@hornyzemplin.sk
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Predpokladaný príchod prvých cyklistov do Stropkova: 10:15 – 10:30  

 občerstvenie (bageta a voda) 

 výstup na vežu s výkladom – 10:30 – 11:00 – po prehliadke a občerstvení  naspäť do ML (príchod do 

ML – cca 13:00 – 13:30 (prehliadka vojnovej expozície, príp. MMUAW) 

Predpokladaný príchod ďalších cyklistov do Stropkova: 10:30 – 10:45 

 občerstvenie (bageta a voda) 

 výstup na vežu s výkladom – 11:00 – 11:30 – po prehliadke a občerstvení naspäť do ML (príchod do 

ML – cca 13:30 – 14:00 (prehliadka vojnovej expozície, príp. MMUAW)  

 

Registrácia Stropkov (cca 25 cyklistov) – námestie SNP: priebežne od 9:00 h (bez spoločného štartu – po 

prehliadke kostolnej veže na trať) 

 prehliadky kostolnej veže: 1. skupina (9:00 – 9:30), 2. skupina (9:30 – 10:00)  

 občerstvenie (bageta a voda) 

 

Trasa: 

 Stropkov: Námestie Slovenského národného povstania – Zámocká –  Cintorínska – Ľudovíta Štúra –  

Andreja Hlinku – Chotčanská – Chotča – Bukovce – Makovce – Havaj (občerstvovačka) – Malá 

Poľana – Rokytovce – Krásny Brod– Medzilaborce: Ševčenkova – Dobrianskeho – Andyho Warhola 

748/36  

 

Predpokladaný príchod prvých cyklistov do Medzilaboriec: 11:30 – 12:00 (prehliadka vojnovej expozície, 

príp. MMUAW). 

Predpokladaný príchod ďalších cyklistov do Medzilaboriec: 12:00 – 12:30 (prehliadka vojnovej expozície, 

príp. MMUAW). 

 

* prehliadka kostolnej veže (Stropkov) a vojnovej expozície (Medzilaborce) je pre registrovaných účastníkov 

cyklojazdy v deň jej konania bezplatná, prehliadka MMUAW v Medzilaborciach je pre registrovaných 

účastníkov cyklojazdy v deň jej konania za zľavnené 1 €. 

 

Občerstvenie v Medzilaborciach (guľáš): od 13:30 h 

Oficiálne odovzdávanie medailí: 14:30 h  

Koncert na námestí pred MMUAW v Medzilaborciach (MPM TRIO – covery slovenských a zahraničných 

hitov): 15:00 – 16:30 h (po skončení koncertu záverečné žrebovanie spomedzi účastníkov cyklojazdy 

o sponzorské ceny) 

Odchod stropkovských cyklistov: cca 16:30 – 17:00 h (predpokladaný západ slnka 19:34 h) 

Pre každého registrovaného účastníka je pripravené občerstvenie na trase a v cieli, účastnícka medaila 

a drobné merkantily. 

Dobrovoľné štartovné: 3 eurá 

mailto:riaditel@hornyzemplin.sk
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ĎALŠIE INFORMÁCIE 

Prezentácia 
Každý účastník sa musí pri prezentácii preukázať dokladom totožnosti. 

 

Podmienky účasti 
a) Podujatie sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si 

organizátor z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu alebo zrušenie podujatia. 

b) Podujatie sa realizuje za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo. 

c) Organizátor podujatia, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia, 

odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v 

priebehu alebo po podujatí. 

d) Účastníci jazdia v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu 

zodpovednosť za všetky nimi alebo ich vozidlami spôsobené škody. Účastníci sa zriekajú uzavretia tohto 

ručenia pri každom, v súvislosti s cyklojazdou utrpenom úraze alebo nehode, na právo postupovania alebo 

postih voči organizátorom podujatia. Účastník berie na vedomie, že v prípade úrazu nebude klásť na 

organizátorov žiadne nároky. Ďalej berie na vedomie, že bude dodržiavať nariadenia organizátorov. Účastník 

súhlasí s podmienkami účasti a prihlasuje sa na vyššie uvedené podujatie. V prípade odstúpenia z podujatia a 

nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša následky spojené s jeho hľadaním sám účastník. 

COVID informácie 

 v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie a nemožnosti usporiadať podujatie v stanovenom 

termíne sa podujatie buď zruší alebo presunie na iný termín  

 v prípade zrušenia podujatia o tom organizátori upovedomia účastníkov a verejnosť v dostatočnom 

predstihu 

 každý účastník sa zaväzuje dodržiavať protiepidemiologické opatrenia platné v čase konania podujatia 

 organizátor má právo odoprieť vstup, resp. vykázať z podujatia osobu, ktorá odmietne splniť platné 

opatrenia 

 kapacita areálu štartu a cieľa podujatia bude kontrolovaná organizátorom 

 

Záverečné ustanovenia 
 Účastníci štartujú na vlastné nebezpečenstvo. 

 Z bezpečnostných dôvodov trať nie je vhodná pre jazdu s prívesným detským cyklistickým vozíkom. 

 Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v prípade neočakávanej udalosti. 

 Všetci účastníci sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov a musia dodržiavať pravidlá premávky na 

cestných komunikáciách. 

 Každý účastník musí mať počas cyklistického podujatia na hlave ochrannú prilbu!  

 Medzi povinnú výbavu patria tiež: osvetlenie bicykla, reflexné prvky na oblečení a rúško  

 Zmena programu vyhradená! 

mailto:riaditel@hornyzemplin.sk
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