
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

KLUB   SLOVENSKÝCH  TURISTOV 
                                                        CYKLO  SEKCIA 

 

                   SK 831 03 BRATISLAVA 3, ZÁBORSKÉHO 33, 

          IČO: 00688312, DIČ: 2020898935,  IČ DPH: SK 2020898935

Tel.: predseda cyklo sekcie  +421/918 320 953,   sekretár:+421/2/44451121 

e-mail: cajka.martin@gmail.com,  ustredie@kst.sk,  www.kst.sk 
___________________________________________________________________________ 
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7 členov výkonného výboru 
3 prizvaní 
 

 
 
 

Zápisnica 

 zo zasadnutia výkonného výboru cyklo sekcie KST  
dňa 10.  februára 2019 (nedeľa) 

 v Likavke so začiatkom o 10:00 h. 
 
 
 
Prítomní: Čajka- PO, Žilka- PP, Fajta- RK, Klimčík- TS, Bimbo BA,  
Neprítomní:  Puncochář-BA, Zold- ZH - ospravedlnený                                                                                                                                     
Prizvaní: p. M. Čajka jr., p. G. Gazda, predseda SCK p.Hlatký 
 
 
Program schválený podľa pozvánky: 
 

1.   Otvorenie, odsúhlasenie programu 
2.   Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 
3.   Spolupráca z SCK- p. Hlatký  
4.   Kontrola plnenia uznesení- p. Čajka  
5.   Informácia o 41. cyklo zraze-  p. Fajta 
6.   VOCT a cyklo odznaky- p.Puncochář, p. Čajka, p. Žilka, p. Fajta 
7.   Inštruktori, metodika, kurzy- p. Čajka jr. 
8.   Informácie z ústredia a sekcie histórie 
9.   Akcie na rok 2019- ročenka   
10.   Rôzne 
11.   Diskusia 
12.   Záver 

 

 
Krátko po 10.00 hod. M. Čajka privítal účastníkov zasadnutia a  zároveň požiadal členov VV o ďalšie prípadné 

pripomienky resp. doplnenie programu uvedeného na pozvánke. Proti zmene poradia neboli námietky, ďalšie 

pripomienky k programu neboli. 

U 1/2019:  Výkonný výbor schvaľuje program zasadnutia podľa pozvánky, za zapisovateľa určuje M. Čajku 
a overovateľa zápisnice M. Žilka                                                                                                                                          
ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené 
 



3. Spolupráca z SCK 

Predseda SCK p. Hlatký nadviazal telefonicky kontakt s p. Čajkom a navrhol možnosť spolupráce. Na základe 

tohto telefonického rozhovoru bol pozvaný na VV CT KST do Likavky. Na poslednú chvíľu pre pracovné 

záležitosti v zahraničí sa ospravedlnil. Zaslal pre začiatok v emaily svoju predstavu. Podrobnejšie nám ju 

predstaví na najbližšej schôdzi. Obsah emailu- možnosti spolupráce: spoločné akcie do budúcna, vzájomná 

propagácia akcií, možnosť spoločného zrazu, benefity pre členov SCK a KST vzájomné. Urobili prvý ústretový 

krok, že posunuli tohtoročný cyklozraz na jún. 

 

Výkonný výbor cyklo sekcie berie na vedomie obsah tejto ponuky a očakáva predsedu SCK na osobnom 

stretnutí na výkonnom výbore. 

 

 

4. Kontrola plnenia uznesení VV CT KST 

a) splnené uznesenia:   
U 10/2018: Výkonný výbor schvaľuje ocenenia v znení pre: Peter Zöld, Ladislav Bimbo, Kamil Klimčík a Ján  Vaľo 

na Strieborný odznak, Róbert Fajta a Milan Žilka na Zlatý odznak, Gabriel Gazda na Lutonského odznak. Čestné 

uznanie KST organizátorom jubilejného zrazu ktorých určí p. Vaľo a Cykloklubu Nižná.- zaslané po L. Bimbovi 

10.2.2019 na  sekretariát KST p. I. Ovečkovej. 

 
b) uznesenia presunuté medzi dlhodobé úlohy:  

U 3/2018: Výkonný výbor schvaľuje posun termínu zrazov na predposledný augustový víkend od roku 2020 

U 8/2018: Výkonný výbor schvaľuje a ukladá predsedovi kontaktovať a nadviazať dialóg s cyklo sekciami 

organizácií okolitých krajín.  

U 9/2018: Výkonný výbor schvaľuje vyššie navrhnuté termíny stretnutí  VV CT KST za smerodajné. 

 

c) uznesenia v sledovaní:  

U 6/2018: Výkonný výbor schvaľuje finančnú odmenu na obnovu denníkov najneskôr do 26.1.2019 po 80€ pre 

p. Fajtu, p. Žilku a p. Čajku ak splnia danú úlohu- záznamník p. Fajtu a p. Žilku odovzdaný a zaslaný na ústredie 

KST k nahliadnutiu 10.2.2019. Záznamník p. Čajku bude skompletizovaný a odovzdaný na výbore 4.3.2019. 

U 11/2018: Výkonný výbor ukladá prípravu zásad organizovania cyklo zrazov podľa uznesenia VV KST č.44/2017 

predsedovi cyklo sekcie za pomoci p. Vaľa a p. Kuiša do januárového zasadania VV CT KST- predĺžené na májové 

stretnutie výboru CT KST. 

 

 

5.    Informácia o 41. cyklo zraze 
 
p. Fajta nás oboznámil s prípravou celoslovenského cyklo zrazu KST. Organizačný výbor sa už niekoľko krát 
stretol a v krátkom čase pripravil logo a program akcie. Odovzdal predsedovi sekcie menovací dekrét  za člena 
do organizačného tímu. Trasy sú viac menej naplánované, momentálne riešia prihlasovací formulár, propagáciu 
a financie. Zatiaľ úrady spolupracujú. Hlavný problém je z bezpečnosťou na ceste. Okres Ružomberok nemá 
dostatok ciest II. a III. triedy, no polícia bude v tomto veľmi nápomocná. Pripravuje sa už aj buletín k zrazu. 
P. Bimbo navrhol aby sa na zraze propagovali cyklo záznamníky. P. Čajka požiadal organizačný tím, aby vyčlenili 
2 strany v buletíne na túto propagáciu. RR Ružomberok nemá dostatok inštruktorov cykloturistiky. Preto p. 
Čajka navrhuje urobiť 2-3 týždne pred zrazom krátke základné školenie organizátorov o bezpečnosti a pravidiel 
v cykloturistike. Taktiež ponúka aktívnu pomoc spolu s M. Čajkom jr. a P. Zoldom priamo v teréne pri vedení 
jednotlivých etáp. Spomenul, že je tu možnosť účasti na zraze cykloturistov z Francúzska, Nemecka a Belgicka. 
Minulého roku sme boli požiadaní o zaslanie termínu s lokalitou zrazu, a možným prihlásením sa. Treba tiež 
uskutočniť cyklo súťaž pre mladých cykloturistov. 
 

Výkonný výbor berie na vedomie správu o príprave 41. ročníka cyklo zrazu p. Fajtom. 



6. VOCT a cyklo odznaky 

 
p. Bimbo- odovzdal pozdrav a správu od p. Puncochářa.  Odovzdal ďalšie 2 stupne VOCT získané členmi klubu 
Dubník z Prešova: Z. Flaška bronz a M. Dvorščák striebro. Zatiaľ je to najvýkonnejší klub v KST v cykloturistike. 
 
p. Čajka- v zjednodušení VOCT pre súčasnú dobu budeme prejednávať na výbore po valnom zhromaždení KST.   
R. Fajta- predstavil upravený denník Okolo Slovenska. Doplní sa ešte logo KST na prvú vnútornú stranu. Je 
pripravený na tlač. Posiela sa na oboznámenie a ústredie KST. 
M. Žilka- taktiež predstavil denník pripravený na tlač a posiela sa na oboznámenie na ústredie KST. Je ešte 
možnosť, že sa linky mapových trás prerobia na QR kódy.  
M. Čajka- oboznámili so stavom pripravenosti denníka Cyklovrcholy Slovenska- vrcholy sú rozšírené, denník je 
pripravený na tlač. Je potrebné dokončiť prílohu z mapami a popisom možných výstupov. Vrcholy sú v stave 
kontroly, aby neboli v rozpore zo zákonom o ochrane prírody.  Termín sa posúva na 2.3.2019. 
 
p.Čajka- p. Puncochář telefonicky oboznámil členov výboru, že na VV KST požiadal o výrobu odznakov Slovenský 
cyklo odznak, ktorý poskytol L. Bimbo. Táto požiadavka bola posunutá na propagačnú komisiu s tromi 
možnosťami, a to: návrh úplne nového, iný materiál, alebo len úprava textu KST za ČSZTV. 
 
U 2/2019:  Výkonný výbor schvaľuje návrh riešenia odznaku Slovenska, aby ostal pôvodný tvar a obsah. Je 

potrebné aktualizovať názvy KST za ČSZTV a zvýrazniť obrysy na odznaku farbou. Zároveň by bolo vhodné 

upraviť záznamník do pôvodnej zelenej farby /retro štýl/ a zabezpečiť jeho tlač do cyklo zrazu 2019.                                                                                                                                                                      

ZA – 5, proti – 0, zdržal sa – 0;  schválený 
  
 
Výkonný výbor berie na vedomie zvyšné správy o záznamníkoch v cyklo turistike. 

 

 

7. Inštruktori, metodika, kurzy 
 
p. Čajka jr.- zoznam inštruktorov a cvičiteľov, ktorý sa ohlásili do stanoveného termínu zaslal na učebno 
metodickú komisiu v termíne, ktorý bol nimi daný a to 20.12.2018. Od tohto dátumu sa z UMK doteraz neozvali 
ani jemu a ani predsedovi sekcie. Hlásia sa záujemcovia na školenie inštruktorov I. a II. stupňa. Zoznam sa tvorí, 
no bohužiaľ nevieme žiadne bližšie termíny na teoretickú časť školenia, ktorú musí vykonať VŠ. Navrhuje 
usporiadať krátke praktické školenie cvičiteľov a inštruktorov z pred roka 2018, ktorí sú na zaslanom zozname pre 
UMK. 
 
U 3/2019:  Výkonný výbor schvaľuje návrh preškolenia cvičiteľov a inštruktorov z pred roka 2018. Bude sa 

konať v dvoch jednodňových termínoch ako praktická cyklo vychádzka z poučením. 1. Termín je 4.5.2019 

v Ružomberku pri akcii otváranie  sezóny na Cyklokorytničke. 2. Termín 28.9.2019 v ..................................                                                                                                                                                                     

ZA – 5, proti – 0, zdržal sa – 0;  schválený 
 
 
8. Informácie z ústredia a sekcie histórie 
 
p. Čajka- oboznámil členov výboru podľa zápisnice VV KST zo znením z poslednej schôdze z januára 2019. Hlavne 
uznesenia 17/2018, 18/2018, bod 5.3 a bod 5.16. Rozprúdila sa búrlivá debata k bodu 5.3 a bodu 5.16 
 
Výkonný výbor berie z nespokojnosťou na vedomie správy z ústredia a žiada o vzájomnú komunikáciu medzi 
VV KST, komisiami KST a sekciami.   
 

 

 



9. Akcie na rok 2019- ročenka 
 
p. Čajka- príprava ročenky 2019 je stále v príprave, mala by byť prezentovaná na aktíve v marci 
a distribuovaná od Valného zhromaždenia KST v marci 2019. 
 

Výkonný výbor berie správu na vedomie o príprave ročenky. 
 
10. Rôzne a Diskusia 
 
p. Klimčík- požiadal o pomoc M. Čajku jr. pri príprave súťaží na cyklo zraz. 
                    Chce poslať obežník na regionálne rady a zástupcom cyklosekcie ohľadne práce z mládežou. 
 
p. Čajka- Navrhuje zvolať schôdzu VV CT KST na 2.3.2019 na 9:00 a aktív CT KST na 10:00 do Likavky 
z potvrdením účasti členov. 
 
U 4/2019:  Výkonný výbor schvaľuje návrh a zvoláva schôdzu VV CT KST na 2.3.2019 na 9:00  hodinu a aktív 
CT KST na 10:00 hodinu do Likavky z potvrdením účasti členov. Hlavný bod programu je voľba nových členov 
výboru, voľba zástupcu na VZ KST, činnosť výboru za rok, prezentácia záznamníkov, zrazu a novej metodiky 
odborníkov v športe. 
                                                                                                                                                                    

ZA – 5, proti – 0, zdržal sa – 0;  schválený 

 
p. Čajka- presúva sa schôdza výboru z aprílového termínu na preškoľovací kurz 4.5.2019 
 
11. Záver 
 

Záverom predseda poďakoval členom výboru za účasť a plnohodnotné riešenia a nápady. Približne o 13.00 hod.  
bolo zasadnutie ukončené s poďakovaním za poskytnutie priestorov.  
Zapísal: M. Čajka a overil: M. Žilka 
 
 
Zápisnicu overil: Milan Žilka                                                                                              
 
 
 

                                                                                               Martin Čajka 
                                                                                                    predseda cyklo sekcie KST 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


