
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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 
1 prizvaný 
 

 

Zápisnica 

 zo zasadnutia výkonného výboru cyklo sekcie KST  
dňa 17.  novembra 2018 (sobota) 
 v Likavke so začiatkom o 9:00 h. 

 
 
Prítomní: Čajka- PO, Žilka- PP, Fajta- RK, Klimčík- TS, Zold- ZH, Bimbo BA,                                                                          
Neprítomní: Puncochář-BA- ospravedlnený                                                                                                                                       
Prizvaní: Vaľo Ján- KST Brzda Vinné 
 
Program schválený podľa pozvánky: 
 

1.   Otvorenie, odsúhlasenie programu 
2.   Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 
3.   Kontrola plnenia uznesení z aktívu reg. zástupcov CT sekcie v Likavke 2018 
4.   Hospodárenie a informácia o financiách na rok 2019 
5.   Vyhodnotenie 40.  cyklo zrazu vo Vinnom 
6.   Informácia o 41. cyklo zraze 
7.   Zákon o športe 
8.   Inštruktori, obnova preukazov, jednotný zoznam   
9.   VOCT a cyklo odznaky  
10.   Cyklo značenie a cyklo doprava 
11.   KČT, PTTK, OTK, MTSZ, SCK a UECT 
12.   Ročenka cyklo zrazov 
13.   Archív z cyklo sekcie 
14.   Program stretnutí výboru a aktívov na roky 2018/2019 
15.   Oceňovanie členov 
16.   Diskusia 
17.   Uznesenie 
18.   Záver 

 
Krátko po 9.00 hod. M. Čajka privítal účastníkov zasadnutia a požiadal o plodný dialóg pre obsahovo bohatý 

program, 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 2/2018:  Výkonný výbor schvaľuje program zasadnutia podľa pozvánky, za zapisovateľa určuje M. Čajku 
a overovateľa zápisnice P. Zolda                                                                                                                                          
ZA – 6, proti - 0, zdržal sa –0;  schválené 
 



3. Kontrola plnenia uznesení VV CT KST 

a) splnené uznesenia:  účasť delegáta na Valnom zhromaždení KST- podaná správa; aktualizácie na webe v cyklo 
sekcii- predseda osobne zadáva na web KST; doplnená zápisnica na web KST;  nadviazaný kontakt z UECT- účasť 
predsedu na Európskom cyklo zraze v Poľskom Staszowe, vedenie UECT prišli na zraz do Vinného 
b) uznesenia presunuté do prílohy medzi dlhodobé úlohy: žiadne nové 

c) uznesenia v sledovaní: zoznamy inštruktorov, ocenenia členov, turistické denníky 

 

4. Hospodárenie a informácia o financiách na rok 2019-  

p. Bimbo- podal správu: rozpočet na rok 2018 bol 800€ na administratívu, 1000€ na školenia a 500€ na zraz, 

ktorý bol na VZ KST v Martine navýšený na 700€. Doteraz bolo vyčerpané 320,89€ na administratívu, 0€ na 

školenia a 700€ na zraz vo Vinnom. 

p. Čajka- podľa uznesenia VV KST 188/2014- požiadavky sekcii o financie stále do 31.8. v roku- bol nahlásený 

návrh rozpočtu na VV KST pani Krištofovej podľa roku 2018 z miernym navýšením kvôli rozbehu cyklo sekcie 

a to: 900€ administratívu, 1000€ na školenie a semináre a 700€ dotovanie cyklo zrazu. 

 

Výkonný výbor berie na vedomie správu a návrh rozpočtu na rok 2019 

 
5.  Vyhodnotenie 40.  cyklo zrazu vo Vinnom 
Informácia podaná p. Vaľom z KST Brzda Vinné, správa je súčasťou zápisnice ako príloha č.1 
p. Klimčík- pripomienka k stretávaniu sa členov cyklo sekcie na zrazoch- veľmi zaostáva  
 
Výkonný výbor berie na vedomie správu vyhodnotenia 40. ročníka cyklo zrazu a pripomienku 

 
6.  Informácia o 41. cyklo zraze  
p. Čajka- momentálne žiadny klub ani RR KST sa neprihlásila na usporiadanie 41. ročníka. Predbežne sa prihlásil 
p. Fajta za RR KST Ružomberok, no bohužiaľ kandidatúru zastavili pre novembrové komunálne voľby. Ani po 
úspešných voľbách v Ružomberku nepotvrdili usporiadanie cyklo zrazu. 29.11.2018 majú RR KST v Ružomberku 
kde majú definitívne rozhodnúť. Predseda oslovil počas roka s pomocou p. Kuiša aj iné oddiely ako Svidník, 
Zlaté Moravce a Dunajskú Stredu. Aj by chceli- trasy majú pripravené,  ale problémy sú z ubytovaním alebo 
s predsedami RR KST.  Podľa uznesenia VV KST 42/2016- sa majú potvrdiť aktivity sekcií do 30.9. v danom roku 
a z tohto dôvodu predseda potvrdil termín 41. zrazu na 29.8.-1.9.2019.  
Predseda vyzval členov výboru, aby spoločne oslovovali kluby k usporiadaniu zrazov.                                              

P. Zold- aby sa nečakalo na Ružomberok a oslovil sa Svidník, alebo Zlaté Moravce spolu z Topoľčiankami.                   

 
U 3/2018: Výkonný výbor schvaľuje posun termínu zrazov na predposledný augustový víkend od roku 2020                                           
ZA – 6, proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené 
 

7. Zákon o športe 

 
p. Čajka- podal správu z metodickej komisie z 10.10.2018-  ako NŠO môžeme vzdelávať a určovať nové 
kvalifikácie /značenie a TOM/. Všeobecná časť ostáva na Vysokých školách a prax v rámci KST. Do učebno-
metodickej komisie za jednotlivé sekcie je potrebné zvoliť zástupcu- metodika. Terajšie inštruktórske 
akreditácie platia do 9.6.2019. Po novom sa v blízkej budúcnosti musí viesť organizovaná turistická akcia 
športovým odborníkom /aspoň inštruktor I. stupňa/. Inštruktórsky kurz platí doživotne, ale ako KST si určíme 
malé podmienky / ak odíde z KST končí platnosť, alebo budú obnovovacie semináre cca po 5 rokoch/. 
Je vhodné vymeniť preukazy na úroveň EU / ako má sekcia VHT/. Zoznam lektorov starých na preklopenie 
a zoznam nových do 20.12.2018. Treba pripraviť študijné osnovy do 20.12.2018. Príprava lektorského zboru. 
Bola prečítaná aj zápisnica a dokument z UMK., príloha č. 2 a 3.  
p. Zold- navrhol aby do výboru bol prijatý mladý človek a na starosti mal metodiku. Ten by mal priniesť do cyklo 
sekcie nový vietor. Navrhol Martina Čajku ml., ktorý zaujal na inštruktorskom kurze aj školiteľa prof.  Martina 
Bélasa svojou 40 stranovou záverečnou prácou podľa ktorej bude vyučovať študentov na VŠ v Bratislave. 
 



U 4/2018: Výkonný výbor schvaľuje Martina Čajku ako metodika do komisie UMK za cyklo sekciu a zároveň 
mu napomáhal s prácou Martin Čajka mladší a ukázal svoje danosti 
ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 1;  schválené 
 
8. Inštruktori, obnova preukazov, jednotný zoznam  
 
p. Čajka- podľa uznesenia VV KST 17/2018 a zápisnice UMK je termín zaslania aktuálneho a zároveň konečného 
zoznamu inštruktorov a cvičiteľov cykloturistiky do 20.12.2018 z konečnou platnosťou. Bol predložený aktuálny  
zoznam. Treba okamžite osloviť RR KST na Slovensku a jednotlivé kluby KST aby doplnili zoznam z aktuálnymi 
údajmi do 15.12.2018, inak sa ruší ich platnosť. Odobrené UMK, VV KST a VV CT KST  

 
U 5/2018: Výkonný výbor schvaľuje spísať zoznam inštruktorov a cvičiteľov cyklo turistiky do 15.12.2018 

s konečnou platnosťou. Oslovenie, vpísanie do zoznamu a zaslanie na UMK má na starosti p. Čajka.                                                                                                                                                                          

ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 1;  schválené 

9. VOCT a cyklo odznaky 
 
p. Čajka- VV KST nie je spokojný z obnovou cyklo denníkov, ktoré sa už ťahá cca od roku 2015.  Ani od aktívu 
z apríla 2018 nenastala žiadna zmena. Doteraz nenastala zmena u Cesta okolo sveta, Cyklo vrcholy Slovenska, 
Záznamník Slovenského cykloturistického odznaku a nového denníka Okolo Slovenska. Komisia propagácie je 
pripravená a ochotná vyriešiť tlač denníkov a výrobu odznakov. Ak máme problém z ich prípravou, navrhuje určiť 
konkrétny dátum a finančnú odmenu na ich spracovanie pre propagačnú komisiu podľa postupu VV KST pri 
denník Hrady a zámky Slovenska. 
p. Bimbo- na decembrové zasadnutie donesie staré denníky Cyklovrcholy Slovenska a Cyklovrcholy ČSSR  
p. Fajta- má ešte pečiatku z cyklovrcholov Slovenska, prinesie na vzor na decembrové zasadanie, kto má zvyšné? 
p. Puncochářovi bolo volané aby na decembrové zasadnutie doniesol odznaky z VOCT, Cyklovrcholov a SK cyklo 
p. Čajka- navrhol nový VOCT pre súčasnú dobu, pre výkonnostne slabších, konkrétny návrh podá v decembri 
Návrh na obnovu denníkov: 
R. Fajta- denník Cesta okolo sveta, termín najneskôr do 26.1.2019, odmena 80€ 
M. Žilka- denník Okolo Slovenska, termín najneskôr do 26.1.2019, odmena 80€ 
M. Čajka- denník Cyklovrcholy Slovenska, termín najneskôr do 26.1.2019, odmena 80€ 
 

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.                                                                                                                                                                                             

ZA – 6, proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené 

10. Cyklo značenie a cyklo doprava- p.Puncochář , p. Čajka 
p. Čajka- na cyklo značenie v KST sa vedú dvoje názorov- jeden je, že treba nadviazať spoluprácu z SCK, ktoré sa 
odtrhlo od KST a venuje sa značeniu. Druhý názor je, že nespolupracovať z SCK. Posledné školenie cyklo 
značkárov sa uskutočnilo v Bratislave v 2010. Ak sme sa stali NŠO, mali by sme to aspoň mať vo vykonávacích 
predpisoch, aj keď sa tomu momentálne nevenujeme. Na VV KST 10.10.2018 bolo uložené komisii značkárov pani 
Škutovej a p. Puncochářovi aby to zapracovali do dokumentov. 
p. Fajta a p. Bimbo vysvetlili vzťahy z minulosti pre oddelení sa SCK od KST 
p. Klimčík taktiež pripomenul najstaršiu cyklo akciu na Slovensku Okolo Tatier, ktorá bola pod hlavičkou KST a tiež 
sa organizátori oddelili od KST. Je to najväčšia cyklo akcia na Slovensku, účasť cca 1200 cyklistov počas 
víkendovky. Snaží sa o znovu zaradenie klubu a akcie pod KST. Ostatní členovia výboru z týmto názorom súhlasili 
a v blízkej budúcnosti sa to bude riešiť 
p. Žilka- s cyklo značením je to horšie, nevie sa koľkých máme cyklo značkárov, vie to zistiť 
P. Čajka- navrhuje pripraviť brožúru z pravidlami pohybu cyklo turistov v lesoch a na cestných komunikáciách 
 
Výkonný výbor berie na vedomie prípravu brožúry, zaradenie akcie Okolo SK pod KST a zoznam značkárov 
 

U 7/2018: Výkonný výbor schvaľuje pozvanie predsedu SCK p. Hlatkého za účelom možností spolupráce 

v cykloturistike z KST na najbližšie stretnutie 

 ZA – 6, proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené 



11. Spolupráca z KČT, PTTK, OTK, MTSZ, SCK a UECT 
 
p. Čajka- bolo by vhodné nadviazať spoluprácu z  cyklo sekciami v organizáciách ako KČT, PTTK, OTK, MTSZ a 

Ukrajiny. Navzájom sa pozvať, poprípade zorganizovať cyklo zrazy. 

p. Klimčík- bolo by to zaujímavé, aj keby sa zverejňovali iné zrazy na stránke KST- na  Ukrajine júl, Česko v máji, 

p. Čajka- na vedomie Európsky cyklozraz UECT- Portugalsko 29.6.-6.7.2019. Na naše zrazy budú chodiť asi aj 

cykloturisti z členských krajín UECT. Cyklozraz KČT v máji 2019, 24.-28.7.2019 zraz na Ukrajine v  Truskavci.  

 

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

organizácií okolitých krajín.  

ZA – 6, proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené 

 
12. Ročenka cyklo zrazov 
 

p. Čajka- po získaní informácii, že vraj v minulosti bola vydávaná ročenka cyklosekcie a časopis Cykloturistika 
navrhujem obnoviť vydávanie takejto ročenky ako aktivitu cyklosekcie. Na začiatok môžeme len elektronicky a po 
uchytení sa medzi turistami aj tlačou. Obsahovo by mala mať správy z akcií predošlého roka, cyklo novinkami, 
plánmi na nový rok s aktuálnymi cyklo akciami klubov KST. Nájsť aj sponzorov za reklamu.  
  

Výkonný výbor berie na vedomie obnovu ročenky a zriadenie redakčnej rady v blízkej budúcnosti 

 
13. Archív z cyklo sekcie 
 
p. Čajka- pán Gazda navrhol ročenku ako historickú spomienku, čo by zaujímavé, ešte na poslednom aktíve. 
Navrhol spracovať a vytlačiť ročenku z cyklo zrazov, disponuje z archívom starým 20 rokov !!!! Zápisnica 01/2018 
bod č.14. 
p. Fajta- materiáli by mali mať aj p. Bilský, p. Rusnák, p. Martišová /p. Bilský odovzdal materiály p. Herchlovi/ 
p. Klimčík- klub z Nižnej a klub p. Gazdu patria medzi najstaršie. Navrhuje p. Gazdu do výboru cyklo sekcie a na 
starosť pridelenie histórie.  
p. Zold- súhlasí s návrhom p. Klimčíka, ale zdôrazňuje že výbor má mať nepárny počet a je potrebné navrhnúť 
ešte jedného člena. Bolo by vhodné to vyvážiť mladou krvou a navrhuje Martina Čajku mladšieho. Treba ich 
pozvať už na decembrové zasadnutie.  
 
Výkonný výbor berie na vedomie vydať históriu cykloturistiky knižne za podpory p. Gazdu. Taktiež rozšíriť 

výkonný výbor cyklo sekcie o dvoch ľudí a to p. Gazda a p. Čajka ml. a pozvať ich na najbližšie zasadanie VV 

CT KST.  

 
14. Program stretnutí výboru a aktívov na roky 2018/2019 
 
U 13/2018: Výkonný výbor schvaľuje termíny stretnutí VV CT KST, aktívu CT KST a školení 

Termíny: 
VV CT KST- 16.12.2018   
VV CT KST- 26.1.2019  
Aktív CT KST- 2.3.2019  
VV KST- 27.4.2019 
VV na cyklo zraze- 30.8.2019  
VV CT KST- 16.11.2019 
 
Výkonný výbor berie na vedomie, že treba urýchlene motivovať členov KST a usporiadať školenie 
inštruktorov- teória spoločná s ostatnými presunovými prostriedkami- marec a november 2019. Praktickú 
časť spojiť inštruktora spojiť podľa pokynov metodika. 



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

ZA – 6, proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené 

 
15. Oceňovanie členov 
 
V zápisnici 01/2018 v bode 14. je uvedený návrh p. Rusnáka-  navrhol na ocenenie členov z CT sekcie za ich 
činnosť:     Peter Zöld- Strieborný odznak 
                    Ladislav Bimbo- Strieborný odznak 
                    Róbert Fajta- Zlatý odznak 
                    Ernest Rusnák-  Lutonského odznak 
Z dôvodu nehlasovania sa k tomuto bodu vraciame.  
Z dôvodu už udelenia Lutonského odznaku na VZ KST 2018 pre p. Rusnáka, sa návrh preňho berie späť. 
Návrhy na doplnenie ocenenia: 
p. Klimčík- navrhuje p. Gazdu na Lutonského odznak za jeho celoživotnú prácu v cykloturistike 
p. Bimbo- navrhuje p. Klimčíka  na Strieborný odznak za jeho prácu vo výbore a  cykloturistike 
p. Zold- navrhuje p. Žilku na Zlatý odznak 
p. Čajka- navrhuje p. Vaľu na Strieborný odznak za kvalitne a precízne pripravený jubilejný cyklo zraz 
              - taktiež navrhuje čestné uznanie KST organizátorom jubilejného zrazu menovite, ktorý určí p. Vaľo 
p. Klimčík- navrhuje udeliť čestné uznanie KST organizátorovi Cykloklub Nižná za organizovanie najstaršej 
cykloturistickej akcie Okolo Tatier 
 
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. 

ZA – 6, proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené 

 
16. Diskusia 
 
p. Čajka- dôležité uznesenie VV KST   44/2017- pripraviť zásady organizovania zrazov /Gabriš/, je potrebné 
pripraviť takýto dokument. Š. Kuiš a J. Vaľo, organizátor posledného zrazu sú ochotní pomôcť pri jeho príprave, 
nakoľko sa dosť zmenili zákony pri organizovaní cyklo podujatí.  
p. Vaľo- zákony sú nové, platné od mája 2018. Je potrebné povolenie na použitie komunikácie pre políciu ak je 
v pelotóne viac ako 100 cyklistov, horšie je, ak to ide cez dva VUC, ak cez okresy, treba tiež od každého /ODI, 
KDI/, zvýraznené trasy alebo čísla, čo to je /cyklo prejazd/, termín a čas, zhotoviteľ- organizátor 
Stanovisko- KDI, ODI, slovenská správa ciest I. trieda,  a VUC II. a III. trieda, urbariát, lesy a samosprávy. 
 
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. 

ZA – 6, proti - 0, zdržal sa – 0;  schválené 

 

p. Čajka- v máji bola podaná sťažnosť na cyklo sekciu p. Fiľakovským z RR Prešov o voľbe predsedu. Podľa 

výsledkov šetrenia kontrolná komisia túto sťažnosť zamieta. 

 

 

Záverom predseda poďakoval členom výboru za trpezlivosť a konštruktívne riešenia. Približne o 15.00 hod.  
bolo zasadnutie ukončené s poďakovaním za účasť a za poskytnutie priestorov na  zasadnutie. 
 
Zapísal: M. Čajka a overil: P. Zold 
 
 
                                                                                                                                  Martin Čajka  

                                                                                     predseda cyklo sekcie KST  


