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CHARITATÍVNY 2021
Šport bol, je a vždy bude spojivom, ktoré dokáže spojiť 

množstvo ľudí k spoločnej snahe za dosiahnutím jedného cieľa.

V našom prípade je primárnym cieľom nášho podujatia spojiť 

dobrých ľudí z rôznych kútov Slovenska a charitatívnou jazdou Naprieč 

Slovenskom pomôcť niekomu, kto to potrebuje viac ako my. Kto má 

menej šťastia ako my. Kto nemôže športovať ako my. Koho osud nechal 

na pokraji síl, fyzických aj mentálnych. Každoročnou jazdou tak ponúkneme 

výťažok z projektu niekomu, kto to bude potrebovať.

V tomto roku našu pomoc potrebuje Alica. 17-ročná študentka navštevuje strednú 

školu v Dubnici nad Váhom. Donedávna žila s dlhoročne chorým otcom, ktorý 

prednedávnom zomrel a dievča zostalo samo. O matku prišla už v mladšom 

veku. Stredoškoláčka tak zostala na všetko sama- nájomné, stravu, oblečenie 

a školské potreby si bude musieť  hradiť  sama, minimálne dovtedy, kým jej 

nepriznajú nárokovateľné dávky.
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ŠPORTOVÝ

Výzva pre hobby cyklistov ako sa patrí. Prejsť na bicykli naprieč celým 

Slovenskom z najzápadnejšej obce Slovenska do najvýchodnejšej. 

Záhorská Ves a Nová Sedlica. To sú obce, ktoré spojíme pomyselným 

písmenom „S“ na mape v štyroch etapách. Prejazdíme spolu 650 km

a nastúpame viac ako 6.700 metrov. Fyzická aj mentálna výzva pre každého 

hobby cyklistu. Fyzicky to môže zažiť s nami každý hobby cyklista, ktorý má rád 

výzvy a chce aj svojim pohybom pomôcť...

PROPAGAČNÝ

Športový turizmus je celosvetovo jedna z najväčších 

možností propagácie každej krajiny a podpory jej 

ekonomiky. Slovensko je krajina s obrovským potenciálom 

v cestovnom ruchu a cyklistika je v našej krajine stále len vo 

svojich začiatkoch. Tento projekt ponúka vďaka aplikácii ROUVY 

a etapám Naprieč Slovenskom aktívnu formu spoznávania našej 

krajiny pre viac ako 600 tisíc nadšencov cyklistiky registrovaných v 

ROUVY App. 

Denne aj niekoľko krát tak budú môcť cyklistický nadšenci objavovať krásy 

Slovenska so sedla svojho trenažéra v reálne natočenom prostredí a v reálnej 

záťaži...  až kým sa raz k nám na Slovensko vyberú priamo sami.
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etapa 1

Dĺžka etapy: 163 km

Celkové prevýšenie: 1.348 m

Najvyšší bod: 527 m n.m.

28. október 2021

Záhorská Ves - Lozorno - Pezinská 

Baba - Pezinok - Modra - Trnava - 

Hlohovec - Nitra - Vráble - Levice

etapa 2

Dĺžka etapy: 163 km

Celkové prevýšenie: 1.891 m

Najvyšší bod: 757 m n.m.

29. október 2021

Levice - Štiavnicke Bane - Banská 

Štiavnica - Svätý Anton - Zvolen - 

Banská Bystrica - Brezno Rohožná

etapa 3

Dĺžka etapy: 167 km

Celkové prevýšenie: 2.534 m

Najvyšší bod: 1.354 m n.m.

30. október 2021

Brezno - Čertovica - Východná - 

Štrbské Pleso - Vysoké Tatry - Poprad 

- Levoča - Branisko - Fričovce

etapa 4

Dĺžka etapy: 157 km

Celkové prevýšenie: 1.005 m

Najvyšší bod: 499 m n.m.

31. október 2021

Fričovce - Prešov - Vranov nad Topľou 

- Humenné - Snina - Príslop - Ulič - 

Nová Sedlica
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miesta na trase

Záhorská Ves - najzápadnejšie položená obec na Slovensku

Modra - mesto keramiky, vína a Ľudovíta Štúra

Trnava - najstaršie slobodné kráľovské mesto

Nitra - mesto kniežaťa Pribinu

B. Štiavnica - mesto striebra, Svetové kultúrne dedičstvo UNESCO

B. Bystrica - srdce Slovenska

Východná - miesto najväčšieho folklórneho festivalu na Slovensku

Štrbské Pleso - centrum turizmu a zimných športov

Levoča - Svetové kultúrne dedičstvo UNESCO

Spišský hrad - Svetové kultúrne dedičstvo UNESCO

Prešov - metropola Šariša

Stakčín - pamätník oslobodenia, brána do Národného parku Poloniny

Ulič - miniskanzen miniatúr drevených kostolíkov

Nová Sedlica - najvýchodnejšie položená obec na Slovensku
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