
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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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Zápisnica 

 zo zasadnutia výkonného výboru a aktívu cyklo sekcie KST 
dňa 02. marca 2019 (sobota) 

 v Likavke so začiatkom o 10:00 h. 
 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení:  Puncochář, Klimčík, Bellová, Rusnák                                                                                                                                 
 
 
PROGRAM: 

 

1. Otvorenie, odsúhlasenie programu 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

3. Návrh a voľba mandátovej komisie 

4. Návrh a voľba volebnej komisie 

5. Doplňujúca voľba členov VV CT KST 

6. Voľba delegáta za sekciu CT na Valné zhromaždenie KST 

7. Kontrola plnenia úloh, plán činnosti 

8. Správa o hospodárení sekcie 

9. Vyhodnotenie celoslovenského cyklozrazu vo Vinnom 

10. Informácia o 41. celoslovenskom cyklozraze v Ružomberku 

11. Informácie o metodike a inštruktorských kurzoch 

12. Informácie o klasifikácii a záznamníkoch 

13. Rôzne- ročenka, história, mládež 

14. Rôzne, pripomienky, návrhy, diskusia 

15. Uznesenie 

16. Záver 

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

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

pripomienky k programu neboli. 

Členovia aktívu schvaľujú program zasadnutia podľa pozvánky, za zapisovateľa určujú M. Čajku 
a overovateľa zápisnice P. Zolda                                                                                                                                            
ZA –12, proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené 
 



3. Voľba mandátovej komisie 

 

Členovia aktívu schvaľujú do mandátovej komisie M. Mormáka, R. Fajtu a J. Goliera                                                                                                                                             

ZA –11, proti - 0, zdržal sa – 1;  schválené 

 

4. Voľba volebnej komisie 

 

Členovia aktívu schvaľujú do volebnej komisie P. Zolda, J. Kassaia a J. Klanicu                                                                                                                                            

ZA –13, proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené 

 

5. Doplňujúca voľba členov do výkonného výboru cyklo sekcie 
 
P. Zold predniesol potrebu doplniť členov do VV CT KST. Je potrebné nezabúdať na históriu cykloturistiky na 
Slovensku a mapovať ju ďalej. Taktiež pribúda práca v sekcii, ktorá je dobrovoľná, ale potrebná. Aby sa 
zefektívnila činnosť, rozdelili sa úlohy jednotlivým členom výboru. P. Zold predstavil dvoch kandidátov G. 
Gazdu, ktorý by mal na starosti históriu a M. Čajka ml., ktorý by sa staral o metodiku a inštruktorske kurzy. Boli 
vyzvaní aj členovia aby podali pripomienky k návrhu. Prihlásil sa jedine M. Mormák s otázkou na predsedu 
sekcie a navrhovaného nového člena M. Čajku ako to budú mať vyriešené z členstvom v KST, keď ich klub RPO 
neprijal do KST. P. Čajka nato odpovedal, že počas tohto roku budú členmi iného klubu KST mimo región aby sa 
to upokojilo. Potom sa pristúpilo k doplňujúcej voľbe. 
 

Členovia aktívu schvaľujú do VV CT KST za nový členov G. Gazdu a M. Čajku ml.                                                                                                                                            

ZA –13, proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené 

 
6. Voľba delegáta za sekciu CT na Valné zhromaždenie KST 

 

Blíži sa VZ KST, ktoré sa uskutoční 29.-30.3.2019 v Žiline. Podľa smernice KST sekciu zastupuje predseda sekcie. P. Čajka 

je v tom čase služobne odcestovaný v zahraničí a je potrebné zvoliť zástupcu za sekciu na VZ. Navrhuje K. Klimčíka. 

 

Členovia aktívu schvaľujú ako zástupcu za sekciu na VZ KST do Žiliny v čase 29.-30.3.2019 Kamila Klimčíka                                                                                                                                            

ZA –13, proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené 

 

7. Kontrola plnenia úloh, plán činnosti 

 

Predseda sekcie prečítal správu činnosti a plnenie úloh sekcie za posledný rok. Taktiež predniesol plán činnosti 
na rok 2019. Podrobná správa je súčasť zápisnice. 
 
8. Správa o hospodárení sekcie 

 
Správu o hospodárení sekcie predniesol L. Bimbo. Všetky výdaje sú odsúhlasené ekonómkou KST a kópie 
zúčtovaní sa nachádzajú u predsedu sekcie. 
 
9. Vyhodnotenie celoslovenského cyklozrazu vo Vinnom 

 
Správu prečítal G. Gazda podľa organizátora zrazu KST Brzda Vinné Janka Vaľu. 
 
10. Informácia o 41. cyklo zraze 
 
P. Fajta nás oboznámil s prípravou celoslovenského cyklo zrazu KST v Ružomberku. Organizačný výbor sa už 
niekoľko krát stretol a v krátkom čase pripravil logo a návrh odznaku. Je pripravená štruktúra programu. 
Súčasťou programu bude aj výstava priebehu 40. Ročníkov cyklozrazov na Slovensku. Ubytovanie je riešené na 
internátoch, Samostatne v penziónoch. Prihlasovací formulár bude spustený začiatkom apríla. Pripravuje sa už 
aj buletín k zrazu. Novinkou bude propagovanie cyklo odznakov v buletíne a spúšťame projekt z mládežou na 
cyklo zrazoch. Veríme že sa to ujme. Pozvánka na zraz sa posiela oficiálne do Čiech, Poľska, Ukrajiny a UECT. 
 



11. Informácie o metodike a inštruktorských kurzoch 

 
Správu predniesol Čajka ml. ako nový člen výboru. Bol vytvorený nový aktualizovaný zoznam cvičiteľov a inštruktorov cyklo 
sekcie. Spolu z hrubou metodikou na nové školenia. Všetko bolo zaslané v termíne 20.12.2018 na metodickú komisiu. Sú 
nahlásení noví záujemcovia na kurzy inštruktora cykloturistiky I. a II.. Bohužiaľ doteraz sa nič nové v tomto smere neudialo. 
Je problém so spätnou väzbou z UMK. Určil sa termín na 4.5.2019 a 28.9.2019 na uskutočnenie preškoľovacieho stretnutia 
v teréne pre cvičiteľov a inštruktorov z pred roka 2017. Tiež bude v dohľadnej dobe zverejnený termín kurzu Inštruktora I. 
a II. 
 
12. Informácie o klasifikácii a záznamníkoch 

 
Za J. Puncochářa predniesol správu predseda sekcie. Sú obnovené a pripravené k tlači tri záznamníky a to Cesta 
okolo Sveta, Cyklovrcholy Slovenska a Slovenský cyklo odznak. M. Žilka pripravil pre širokú verejnosť novú 
cyklistickú motiváciu Okolo Slovenska. Vzory boli poslané na ústredie KST, ktoré ale nám boli poslané späť, vraj 
pre nedostatok času. Čo sa týka výkonnostnej cykloturistiky je potrebné motivovať ľudí v oddieloch. Zatiaľ 
najvýkonnejší oddiel a asi jediný za posledné tri roky je Dubník Prešov. Verím, že sa pridajú ďalšie. Tohto roku 
pokračujeme ďalej v záznamníkoch, pripravujeme jednoduchšiu verziu VOCT, propagáciu klasifikácie. 
 
P. Zold- bolo by vhodné hľadať nového nástupcu klasifikácie cykloturistiky 
p. Čajka- ak nemá čas propagačná komisia sa venovať našim požiadavkám, skúsme nájsť sponzora na tlač 
záznamníkoch 
 
13. Rôzne- ročenka, história, mládež 

 
P. Čajka- pripravuje sa bulletin k cykloturisickej sezóne, pravdepodobne v elektronickej podobe. Ak sa nájde 
sponzor, bude tlačený. Na koniec roka by sa mohla vydať cyklo ročenka z bohatším obsahom čo sa udialo za rok. 
P. Gazda- rozbehla sa spolupráca z E. Rusnákom a ďalšími na príprave knižky o krátkej histórie cyklozrazov a jej 
výstave na najbližšom cyklozraze v Ružomberku 
P. Čajka- Kamil Klimčík spolu z M. Čajkom ml. pripravujú projekt, štruktúru práce z mládežou, ktorý sa vyskúša 
taktiež na cyklozraze v Ružomberku.  
  
14. Rôzne, pripomienky, návrhy, diskusia 

 
p. Gazda- mali sme peknú hymnu cykloturistov- skúsiť ju opäť zhudobniť a propagovať /cez p. Bilského/ 
p.Hučko- čo robí VV KST, kde idú všetky peniaze, keď si nakoniec musíme všetko robiť sami a bez odmeny 
p. Čajka- rozbieha sa spolupráca z SCK 
p. Kassai- taktiež kde sú peniaze, KST je skostnatené, nevie sa prispôsobiť novým trendom, spejeme k zániku. 
p. Čajka ml.- je potrebné podchytiť mladých a viesť ich k organizovanej činnosti 
p. Mulík- cyklo značenie, problémy, čo bude? 
p. Gazda- za čias Haasa a Martišovej to fungovalo, samozrejme aj systém bol iný. Treba to oprášiť a motivovať 
nejakou odmenou, hlavne tých čo sa viac angažujú cez krúžky a dobrovoľnú činnosť v sekcii a regiónoch 
p. Čajka- je potrebné spoločne a urýchlene hľadať organizátora cyklo zrazu na rok 2020. Momentálne nemáme 
stále nikoho 
 
15. Uznesenie 
 
Uznesenie z aktívu je samostatná príloha zápisnice 
 
16. Záver 
 

Záverom predseda poďakoval všetkým členom aktívu za účasť a plnohodnotné riešenia, nápady a pripomienky. 
Približne o 14.00 hod.  bolo zasadnutie ukončené.  
Zapísal: M. Čajka a overil: P. Zold 
                                                                                                                                         Martin Čajka 

                                                                                                    predseda cyklo sekcie KST 


