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Cyklistické preteky 
okolo slovenska

Profi lová vizualizácia II. etapy cyklistických pretekov (Hlohovec - B. Štiavnica)  foto www.okoloslovenska.com

Povesť o vzniku mesta hovorí 

o tom, ako vo vrchoch naďabil 

pastier oviec na jašterice, 

čo sa blyšťali zlatým a strie-

borným prachom. 

Mesto, ktoré tu časom vyrást-

lo, vzdalo úctu jašteričkám zo sta-

rej legendy, ich obraz je súčas-

ťou mestského erbu. Ťažba zlata 

a  striebra z  povesti sa stala pre 

mesto povestnou, určila charak-

ter osídlenia štiavnickej krajiny. 

Dnešná podoba mesta je výsled-

kom dlhodobej premeny, ktorá je 

taká jedinečná, že sa v roku 1993 

dostala do Zoznamu svetového de-

dičstva UNESCO. 

Architektonické skvosty Banskej 

Štiavnice sa rodili v  stredoveku, 

zreli a  rozrastali sa v  renesancii, 

rozkvitli v baroku. Vysoké hrádze, 

hlboké jazerá a tiež dlhočizné vod-

né jarky dali štiavnickému regiónu 

osobitý ráz. Úžasný je pohľad na 

blankytné i zelené vody tajchov, na 

lesy, ktoré násobia svoje farby v zr-

kadle jazier.

V  roku 2022 Slovenský zväz cyk-

listiky organizuje Medzinárod-

né cyklistické preteky Okolo Slo-

venska, ktorých súčasťou bude aj 

II. etapa v našom historickom mes-

te Banská Štiavnica, ktoré nie je len 

známe svojou históriou,  unikát-

nosťou, architektonickými a  tech-

nickými skvostami, ale aj úspech-

mi v oblasti športu.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Banská Štiavnica 
- vitajte v Striebornom meste!

66. ročník cyklistických pretekov 
Okolo Slovenska s cieľom etapy v Banskej Štiavnici!

Šesť tímov najvyššej ligy, 

šesť Pro celkov, osem konti-

nentálnych zostáv a jedna 

reprezentácia. 

Na takúto zostavu sa môžu tešiť fa-

núšikovia cyklistiky počas aktuál-

neho ročníka pretekov Okolo Slo-

venska. Podujatie kategórie UCI 2.1 

bude písať svoju 66. históriu od 13. 

do 17. septembra 2022.

Oproti minulosti zaznamenajú pre-

teky dve zmeny. Prvou je zmena 

smeru trate od západu smerom na 

východ. Odštartujú v Bratislave, kon-

krétne v jej mestskej časti Petržalke 

a vyvrcholia v Košiciach. Okrem nich 

sa cyklisti predstavia aj v Ružinove, 

Trnave, Hlohovci, Banskej Štiavnici, 

Detve, Spišskej Novej Vsi a v Levo-

či. Druhou je zvýšenie počtu miest, 

kde sa fanúšikovia môžu stretnúť 

s  cyklistickými hviezdami z  celého 

sveta, keďže miesta štartov a cieľov 

budú rozdielne. Generálnym partne-

rom nášho najvýznamnejšieho cyk-

listického podujatia je značka Niké - 

prvá slovenská stávková spoločnosť. 

Hlavným partnerom značka Škoda, 

ktorá zabezpečuje mobilitu počas 

pretekov poskytnutím fl otily auto-

mobilov. �3.str.
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Edícia 66. ročníka Medzinárod-

ných cyklistických pretekov 

Okolo Slovenska bude písať 

históriu aj v našom meste. 

S  hviezdami svetovej cyklistiky sa 

Štiavničania môžu stretnúť vo štvr-

tok 15.9.2022 ako cieľovom meste 

2.etapy jedného z najvýznamnejších 

športových podujatí na Slovensku. 

Ešte predtým budú môcť doslova 

pod oknami svojich bytov fandiť špič-

kovým jazdcom počas pretekových 

okruhov mestom.

Svoju účasť opäť potvrdil najlepší tím 

sveta Quick Step Alpha Vinyl Team 

a okrem neho i ďalšie 4 tímy najvyš-

šej ligy – Israel Premier Tech, Asta-

na Qazaqstan a Jumbo Visma. Tých-

to gigantov dopĺňa 6 profesionálnych 

kontinentálnych tímov, 10 kontinen-

tálnych celkov a slovenská reprezen-

tácia. Banská Štiavnica bude miestom 

cieľa 2.etapy pretekov Okolo Sloven-

ska. Začína v Hlohovci, z ktorého sa 

pelotón vydá na 185,8 kilometrovú 

púť o 12.45 hodine. Počas nej zaboju-

jú o 3 rýchlostné a 6 horských prémií. 

Trasa povedie smerom na Topoľča-

ny, Partizánske, Oslany, Novú Baňu, 

cez Hodrušu Hámre, odkiaľ príde až 

k nám. Centrom pretekov bude hlav-

né námestie okolo Súsošia Panny Má-

rie. Pri prvom prejazde bude pelotón 

pokračovať ďalej smerom na Striebor-

nú ulicu a ďalej na Štiavnické Bane, 

kde bude horská prémia. Cez Baďan, 

Prenčov a Sv. Anton sa znova dosta-

ne k  štiavnickej Immaculate, odkiaľ 

pôjde ešte malý okruh na poslednú 

horskú prémiu na Klingeri. Cieľovou 

rovinou by mali cyklisti prejsť medzi 

17-17.20 hodinou, prvýkrát sa do 

nášho mesta dostanú okolo 16.hod. 

Už od 14.30 však bude Banská Štiav-

nica žiť bohatým programom a cyk-

listickými vystúpeniami. Fanúšikovia 

uvidia adrenalínové predstavenie kra-

sojazdkýň i  dychberúce kúsky maj-

stra sveta v triale Jána Kočiša. Počas 

čakania na príchod cyklistov im čas 

bude spríjemňovať vystúpenie Petra 

Cmoríka, aktivity v „pretekovom mes-

tečku,“ kde môžu získať darčeky od na-

šich reklamných partnerov a  po vy-

hlásení výsledkov aj tombola.

Na svoje si prídu aj fanúšikovia na tra-

ti, kadiaľ vždy v polhodinovom pred-

stihu pred cyklistami pôjde reklamná 

kolóna.

Aktuálny ročník ponúka porciu 727,7 

kilometra a bude mať prevažne kop-

covitý charakter. Začína 13.9.2022 

v  Bratislave-Petržalke a  vyvrcholí 

v  Košiciach. Oproti minulosti mení 

teda smer zo západu na východ. Ďal-

šími etapovými mestami sú okrem 

spomínaných aj Šamorín, Trnava, 

Detva, Spišská Nová Ves a  Levoča. 

Počas prológu a 4 etáp môžu cyklisti 

zabojovať o 12 rýchlostných a 17 vr-

chárskych prémií.

Celkovo majú preteky niekoľko súťa-

ží – okrem etapových víťazstiev, ze-

leného rýchlostného a bodkovaného 

vrchárskeho dresu sa bojuje aj o vzác-

ny žltý dres celkového poradia, biely 

dres najlepšieho jazdca do 23 rokov 

a dres najlepšieho Slováka. Na záver 

bude vyhodnotené aj najlepšie druž-

stvo a slovenský jazdec do 23 rokov.

Pri tejto príležitosti chceme zároveň 

upozorniť na dočasné dopravné ob-

medzenia na spomenutých uliciach + 

niektorých lokalitách v tesnej nadväz-

nosti na centrum mesta.

Katarína Ďurková, 

PR MCP Okolo Slovenska

15.9. privítajú Štiavničania 
vrcholovú cyklistiku

II. etapa cyklistických pretekov s cieľom v B. Štiavnici  foto www.okoloslovenska.com
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66. ročník cyklistických pretekov 
Okolo Slovenska s cieľom etapy v Banskej Štiavnici!

Zostava tímov na 

66. ročníku pretekov Okolo Slo-

venska 

Ani aktuálny ročník nepreruší na-

stavenú vysokú latku v  podobe 

zloženia tímov na Okolo Sloven-

ska. Vo vydaní ich 66. edície do-

stanú fanúšikovia cyklistiky na 

Slovensku opäť skvelú šancu vi-

dieť zblízka ľudí, ktorí zdvíhajú ví-

ťazné vavríny na najvýznamnej-

ších podujatiach sveta.

Svoju účasť z kategórie WT tímov 

opäť potvrdil najlepší tím sve-

ta Quick Step Aplha Vinyl. Spolu 

s ním sa predstavia Astana-Qaza-

chstan, Bikeexchange-Jayco a  Is-

rael Premier Tech, ktorých sme 

mali možnosť privítať už v minu-

losti. Premiérovo na našich ces-

tách odštartujú aj Jumbo Visma 

a Bahrain Victorious.

Tento počet dopĺňa 6 profesio-

nálnych kontinentálnych tímov 

– Bardiani CSF Faizané, Eolo Ko-

meta, Equipo Kern Pharma, Caja 

Rural, Novo Nordisk a  Human 

Powereed Health.

Štartovku uzavrie 7 kontinen-

tálnych celkov a  reprezentácia 

– Adria Mobil, Mazowsze Serce 

Polski, ATT Investments, Malo-

ja Pushbikers, Elkov Kasper, Vol-

kerWessels, Dukla Banská Bystri-

ca a slovenská reprezentácia.

Trať prevedie cyklistov od zá-

padu po východ Slovenska

Ako sme už nedávno naznači-

li, trať pretekov tentokrát mení 

smer. Kým v  minulosti privíta-

li medzinárodný pelotón ako prví 

fanúšikovia na východe, 66. roč-

ník odštartuje na západe v Brati-

slave Petržalke a  vyvrcholí v  Ko-

šiciach. Novinkou aktuálneho 

ročníka je aj viacero etapových 

miest na trati, keďže miesta štar-

tov a cieľov budú rozdielne.

Preteky odštartujú 7km dlhým 

prológom v Petržalke. Štart bude 

pri dostihovej dráhe, cieľ na Sta-

rohájskej ulici. Druhý deň je na 

programe 139,3 kilometrová ro-

vinatá etapa so štartom v  Brati-

slave Ružinove a  cieľom na Tro-

jičnom námestí v  Trnave. Ostrý 

štart je naplánovaný až na hrani-

cu okresu Senec, a  tak si fanúši-

kovia môžu vychutnať pohľad na 

medzinárodný pelotón v  pomal-

šom tempe dlhší čas. Trať preve-

die cyklistov cez Tomášov smerom 

na Senec, Budmerice, Červený Ka-

meň, Modru, Borovú do Trnavy. 

Po prechode cez historické cen-

trum kráľovského mesta ich vyve-

die smerom na Špačince, Dubové, 

Kátlovce, smerom na Jaslovské 

Bohunice a cez Malženice opäť pri-

vedie na Trojičné námestie. Jeho 

priestor už poskytol cyklistom fi -

niš niekoľkokrát, naposledy mi-

nulý rok, kedy Peter Sagan získal 

jeden z mála a zatiaľ svoj posledný 

žltý dres. Počas etapy cyklisti za-

bojujú o 3 rýchlostné prémie (Se-

nec, Borová, Jaslovské Bohunice) 

a  jednu horskú prémiu na hrade 

Červený Kameň. Tretí deň preve-

die cyklistov na trase z  Hlohov-

ca do Banskej Štiavnice. Prvé šty-

ri kilometre cez Hlohovec sa opäť 

budú niesť v znamení slávnostné-

ho štartu. Porcia 186,3 kilomet-

ra ponúka tri rýchlostné prémie 

(Topoľčany, Partizánske a  Ban-

ská Štiavnica pri prvom prejazde 

cieľom) a  šesť horských. O  prvú 

pretekári zabojujú hneď 4,6 km 

po ostrom štarte na vrchu Teplič-

ky. Ďalšie body do vrchárskej sú-

ťaže nazbierajú na stúpaní Penhý-

bel, Kostivrch, Červená Studňa, 

Štiavnické Bane a  Klinger v  Ban-

skej Štiavnici. Zvlnená trať preve-

die cyklistov cez brtky Nitrianskej 

pahorkatiny a  bude pritvrdzovať 

náročnosť stúpaní smerom na Trí-

beč, Vtáčnik až do Štiavnických 

vrchov. Na medzinárodný pelotón 

sa môžu tešiť fanúšikovia Rado-

šiny, Nitrianskej Blatnice, Topoľ-

čian, Partizánskeho, Novej Bane, 

Žarnovice, Banskej Štiavnice, 

Sv. Antona a ďalších obcí na trase.

Aj štvrtý deň pretekov sa bude 

niesť vo zvyšovaní náročnos-

ti trate. Platí to i  pre počet kilo-

metrov i  pre množstvo nastúpa-

ných metrov. Na trase z Detvy do 

Spišskej Novej Vsi sa v kráľovskej 

etape cyklisti popasujú s  porciou 

214,8 kilometra, troma rýchlost-

nými prémiami (Hriňová, Hnúš-

ťa, Spišská Nová Ves pri prvom 

prejazde cieľom) a  7 horskými 

prémiami (Lom nad Rimavicou, 

Nad sedlom Chorepa, sedlo Brezi-

na, sedlo Hrádok, Dobšinský vrch, 

Gajnár a Dravce). Jazdcov privíta-

jú okrem Detvy a  Spišskej Novej 

Vsi aj obyvatelia Hriňovej, Hnúš-

te, Jelšavy, Mlyniek, Novoveskej 

Huty, Smižian, Spišského Štvrtku 

a ďalších obcí.

Aj posledný deň môže zamiešať 

kartami celkového poradia. Por-

cia 182,1 kilometrov z Levoče do 

Košíc ponúkne 3 šprintérske pré-

mie (Spišská Nová Ves, Čečejovce 

a  Košice pri prvom prejazde cie-

ľom) a 3 horské (Podgrajnár, Štós-

ske sedlo a Jasovský kopec). Trať 

prevedie cyklistov zo staroby-

lej Levoče cez Spišskú Novú Ves, 

Nálepkovo, Smolník, Štós, Jasov, 

Malú Idu, Čečejovce až do Košíc. 

V  metropole východu sa tak roz-

dajú celkové výsledky a dresy jed-

notlivých súťaží.

UCI body a dresy

Preteky kategórie UCI 2.1 ponú-

kajú zisk slušnej porcie bodov UCI. 

V celkovom poradí boduje prvých 

25 pretekárov, pričom líder si pri-

píše až 125 bodov za celkové po-

radie. K  nemu môže pridať ešte 

body za umiestnenie v top 8 eta-

py (16, 12, 8, 6, 5, 4, 3, 2body) + 

3 body za nosenie žltého dresu po-

čas etapy. Celkovo sa bude na slo-

venských cestách od 13. do 17.9. 

bojovať až o 917 bodov do klasifi -

kácie UCI. Zisk bodov sa riadi pra-

vidlami UCI (2.10.008).

Súčasťou podujatia sú viaceré sú-

ťaže, ktorých lídri budú v  pelotó-

ne odlíšení špeciálnymi dresmi. 

Líder celkového poradia pretekov 

získa najvzácnejší, žltý dres s  lo-

gom spoločnosti Niké - generál-

neho partnera Okolo Slovenska. 

Rodinná fi rma č. 1 na Slovensku 

v  hodnotení Forbes 2018 pod ve-

dením doc. Ing. Otta Bergera, CSc. 

sa v pandemickom roku 2020 roz-

hodla rozšíriť svoje aktivity do jed-

ného z  najpopulárnejších športov 

a vstúpila do generálneho partner-

stva našich medzinárodných cyk-

listických pretekov.

Bodovacia súťaž pozostáva zo zis-

ku bodov v cieli (prvých 10 jazdcov) 

a  na rýchlostných prémiách 

(5 jazdcov). Vedúci pretekár tejto 

súťaže získa zelený dres, ktorý ne-

sie logo dlhodobého partnera nie-

len pretekov Okolo Slovenska, ale 

cyklistiky vôbec, značky Škoda.

Do vrchárskej súťaže sa hodnotí po-

radie na vrchárskych prémiách. Jej 

líder dostane bodkovaný dres. Naj-

lepší jazdec do 23 rokov v celkovom 

poradí bude ocenený bielym dresom.

Počas pretekov sa robí aj klasifi ká-

cia družstiev. Pre slovenských cyk-

listov je pripravená aj súťaž o naj-

lepšieho Slováka, a po záverečnej 

etape bude ocenený aj najlepší slo-

venský pretekár do 23 rokov. Ten 

získa fi nančnú odmenu vo výške 

1.000 eur, ktorú odovzdá p. Šu-

leyová – Holečková v mene svojho 

otca, bývalého veľkého fanúšika 

našich pretekov. Špecifi ckou ce-

nou je aj prvenstvo na najvyššom 

bode trate – Cena Mateja Laca.

Po skončení každej etapy vyhlási-

me aj najbojovnejšieho preteká-

ra, ktorý v nasledujúci deň pone-

sie červené štartovné číslo.

V každom meste obľúbená jazda 

pre fanúšikov „Energia na kole-

sách“

Pre divákov v  cieľových mestách 

bude i  tento rok pripravený zaují-

mavý program. Na deti čaká tom-

bola plná zaujímavých cien, aj 

stánky partnerov podujatia. Fanú-

šikovia popri trati i v cieli sa môžu 

tešiť na darčeky z reklamnej koló-

ny, ktorá pôjde v približne polhodi-

novom predstihu pred pelotónom.

V Bratislavskej Petržalke sa môžu 

návštevníci tešiť aj na tradičnú 

hromadnú cyklojazdu pre verej-

nosť po 7 km dlhej trati prológu - 

Diapozitívna Energia na kolesách, 

ktorá je organizovaná na podporu 

zdravého životného štýlu diabeti-

kov aj všetkých ostatných fanúši-

kov cyklistiky.

Zdroj: https://

www.okoloslovenska.com/
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Tento rok cyklistické preteky 

a ich II. etapa budú končiť 

v Banskej Štiavnici. Preto 

nás zaujímali podrobnosti 

a oslovili sme Katarínu 

Ďurkovú, PR MCP Okolo 

Slovenska a požiadali ju 

o rozhovor:

1. Prečo si organizátori vybrali 

Banskú Štiavnicu za cieľové eta-

pové mesto?

Väčšina etapových miest patrí k tým, 

ktoré sa aktívne hlásia organizáto-

rom a ponúkajú svoje zázemie aj pria-

mu  podporu na organizáciu tohto 

podujatia. Resp. sa to deje na úrovni 

kraja. Už pocítili priamy dopad spo-

jenia pretekov/ dopadu medializá-

cie podujatia pri zviditeľňovaní loka-

lity. A veľmi radi sa snažíme takýmto 

mestám vychádzať v ústrety a etapa-

mi ich pospájať. Nie vždy to ide okam-

žite po prejavení záujmu, keďže výber 

miest záleží aj od vzájomnej vzdiale-

nosti a typu trate, ktorú zostavovateľ 

vyberie pre daný ročník.

A prečo Banská Štiavnica? Zdalo sa 

nám zaujímavé odprezentovať do 

sveta tento UNESCO skvost medzi 

slovenskými mestami.

2. Čo si sľubujete od etapy končia-

cej v Banskej Štiavnici?

My si nesľubujeme nič z bezpečnost-

ného hľadiska budeme radi, keď prí-

du všetci cyklisti do cieľa etapy bez 

incidentov. Keď ľudia prídu podporiť 

najvýznamnejšie, každoročne pre-

biehajúce športové podujatie na Slo-

vensku do miest štartov/ cieľov ale-

bo k  tratiam. A  keď predstavitelia 

mesta pochopia význam dopadu tej-

to akcie na svoje mesto.

3. Aký prínos má organizova-

nie takýchto pretekov pre mesto 

a región?

Veľký. Cyklistika je asi jediný šport, 

ktorý priamo sprostredkúva fanú-

šikom nielen športový zážitok, ale 

je zároveň propagátorom krajiny 

a miest, kadiaľ prechádza. Keď sa to 

spojí so šírením cez medzinárodné 

médiá, tak nie sú lepšie vynaložené 

investície do cestovného ruchu ako 

práve cez cyklistiku.

U nás „kultúra“ podpory cestovného 

ruchu týmto spôsobom nemá záze-

mie. Ale napr. Francúzsko, Slovin-

sko, Turecko, najnovšie napr. aj Ma-

ďarsko majú priame čísla jej dopadu 

na CR a vnímanie krajiny ako atrak-

tívnej destinácie a do tohto športu 

investujú veľmi veľa, milióny eur 

ročne. 

4. Koho považujete za najväčšie-

ho favorita na celkové víťazstvo 

v pretekoch a aké máte očakáva-

nia od slovenských cyklistov v pe-

lotóne?

Širšiu nomináciu predstavíme až 7.9., 

aj z toho ešte budú tímy robiť 3 dni 

pred pretekmi výber, takže v  tejto 

chvíli sa nevieme vyjadriť k otázke.

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

66. ročník cyklistických pretekov 
Okolo Slovenska v našom meste

Hľadáme 
dobrovoľníkov

Slovenský zväz cyklistiky zabezpečí 

cieľ 2. etapy Medzinárodných cyk-

listických pretekov Okolo Sloven-

ska dňa 15.9.2022 v meste Banská 

Štiavnica, kde mesto spolupracuje 

pri hľadaní sponzorov pre realizá-

ciu podujatia, pri príprave a organi-

zácii za účelom bezproblémového 

priebehu podujatia.

Pre lepšiu organizáciu a  koordi-

náciu zriadila primátorka mes-

ta koordinačný štáb zložený 

zo zamestnancov mesta, Tech-

nických služieb, m. p., špor-

tových aktivistov a  dobrovoľ-

níkov na úseku športu. Ak sa 

chcete zapojiť ako dobrovoľník 

a pomôcť s organizáciou, zavolaj-

te nám na tel.č.: 045/6949654, 

príp. napíšte na mailovú adresu: 

jana.petr@banskastiavnica.sk ale-

bo PhDr. Peter Šemoda, náčelník 

mestskej polície: 0948 080 862. 

Viac informácii o podujatí nájdete 

na: https://www.okoloslovenska.

com/sk

MsÚ


