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Projekt   partneri: 

 Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Vedúci partner  

 Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará ĽubovňaMesto Bardejov 

 Krajská organizácia cestovného ruchu  Severovýchod Slovenska 

Rozpočet projektu: 

 

 

 

P1- Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa 

Hlavným cieľom Zvýšenie atraktivity a rozvoj slovensko-poľskej pohraničnej oblasti 

vytvorením spoločného turistického produktu , ktorý vyplýva z kultúrnych a prírodných 

zdrojov tejto oblasti, angažovaním 3 partnerov (jedného z Poľska, dvoch zo Slovenska) 

 

 Špecifické ciele projektu 

 Vytvorenie poľsko-slovenského turistického produktu 

  Lepšie využitie poľsko-slovenského kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničia 

  Zvýšenie trvalo udržateľného využitia zdrojov kultúrneho a prírodného dedičstva 

slovensko-poľského  
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Opis projektu: 

V projekte sa naplánovali nasledujúce úlohy: 

1. Vytvorenie (výstavba, renovácia a označenie) 28,11km úseku cyklotrasy EuroVelo11 medzi 

obcami Muszyna a Mníšek nad Popradom;  

2. Výstavba 2 lávok cez rieku Poprad, v obciach: Legnava-Milik a Andrzejówka-M. Lipník. V 

Andrzejówke sa pri lávke vybuduje cykloodpočívadlo; 

3. Označenie úseku cesty s nízkou intenzitou premávky, ktorý spája údolie Popradu s 

Prešovom s dĺžkou 72 km. Na tomto  úseku sa nachádzajú nasledujúce obce: M.Lipník–

Plavnica–Lipany–Sabinov-Veľký Šariš–Prešov; 

4. Vytvorenie cykloodpočívadiel (Milik-PR) a turistického informačného centra v Sulíne 

(SR).Navrhovaný úsek cyklotrasy bude prechádzať raz slovenskou raz poľskou stranou. Jeho 

trasa je nasledujúca: Muszyna (žel. stanica)–Zapopradzie–štátna hranica–Legnava–lávka–

Milik-Andrzejówka–Andrzejówka-Ługi–lávka-M.Lipník-Sulín– Zavodie–Medzibrodie-Mníšek a 

napojí sa na úsek cyklotrasy EV11 smerom na N.Sącz. Celá cyklotrasa bude pripravenáa 

označená podľa požiadaviek systému EuroVelo. Časť trasy bude pokrytá cyklotrasami 

spájajúcimi kúpeľné mestá na pľ. a sl. strane realizovaný bude ako tzv. „vlajkový projekt".V 

konečnom dôsledku vznikne 100 km (28,11km+71,89km) úsek cyklotrasy EV11, ktorá spája 

Nordkap (Nórsko) a Atény (Grécko) (dĺžka medzinárodnej cyklotrasy je cca 6 tis. km).  

5. Príprava objektov pri cyklotrase pre získanie medzinárodného certifikátu „VITAJTE 

CYKLISTI!”, ktorú bude realizovať nezisková organizácia Jantárová cesta z vlastných zdrojov. 

6. propagácia a marketing, vrátane označenia trasy, vytvorenie webových stránok, 

spoločného propagačného hesla, príprava materiálov pre cyklistov, organizácia podujatí a 

pod., 

Vďaka týmto opatreniam vznikne koherentný a integrovaný slovensko-poľský turistický 

produkt na báze kultúrnych a prírodných hodnôt každého projektového partnera, ktorý bude 

generovať výhody pre každého z nich 

Aktivita č.1 Výstavba EuroVelo11 pozdĺž brehov Popradu v úseku Muszyna – Mníšek nad 

Popradom a vytýčenie a označenie úseku EV11 Prešov – Malý Lipník v komplexnom 

systéme cykloturistických informácií. 

 1. Tvorba (výstavba, opravy a označenia) trasy s dl. 28,17 km v úseku Muszyna – Mníšek nad 

Popradom a značenie trasy 

od Malého Lipníka do Prešova v dl. 71,83 km. 
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V rámci projektu sa plánuje výstavba cykloturistickej trasy s spevneným povrchom (čiastočne 

asfalt, čiastočne minerálna drvina) s parametrami spĺňajúcimi pravidlá EV.Na novobudovanej 

trase sa plánuje: 

-výstavba 2 nových lávok (Legnava–Milik, Andrzejówka-Ługi–Malý Lipník) 

-výstavba.1 Odpočinkových miest pre cyklistov-Milik 

-úprava existujúceho obecného objektu v Sulíne pre potreby vytvorenia turistického 

infocentra. 

Začiatok trasy je naplánovaný v areáli železničnej stanice v Muszyne. Trasa bude ďalej 

pokračovať cez Zapopradie – v smere hranice a ďalej do Legnavy, následne nová lávka do 

Milika (PL), následne novoprojektovanými cestami v smere Andrzejówky, v časti Ługi trasa 

prekročí Poprad do obce Malý Lipník (SK), následne cez Sulín do Mníška nad Popradom. 

2. Značenie – v súlade so štandardmi EV-71,83 km existujúcej cesty s nízkou intenzitou 

prevádzky prechádzajúcou cez obce: M.Lipník-Plavnica-Lipany-Sabinov-V.Šariš-Prešov a 

budovaných VP a P1 28,17 km (Muszyna-Mníšek). 

3. Montáž 30 informačných tabúľ v celom priebehu budovanej a značenej trasy vo všetkých 

obciach, cez ktoré bude trasa prechádzať, obsahujúcich mapy, informácie o pamiatkach a 

prírode v na danom mieste, kilometráž po ďalšie uzly. 

4. investorský dozor.   

 

Termín realizácie 01.07.2018-30.06.2020  
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Informačné centrum Sulín 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 


