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

___________________________________________________________________________
č. 03/2018
Vybavuje: M. Čajka
V Prešove, dňa 16.12.2018
7 členov výkonného výboru
3 prizvaní

Zápisnica
zo zasadnutia výkonného výboru cyklo sekcie KST
dňa 16. decembra 2018 (nedeľa)
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: p. M. Čajka jr., p. G. Gazda, člen výboru 41. cyklo zrazu z R RK

Program schválený podľa pozvánky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie, odsúhlasenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Kontrola plnenia uznesení- p. Čajka
Návrh nových členov do cyklo sekcie, doplňujúce voľby do VV CT KST- p.Čajka
Informácia o 41. cyklo zraze- p. Fajta
VOCT a cyklo odznaky- p.Puncochář, p. Čajka, p. Žilka, p. Fajta
Inštruktori, obnova preukazov, jednotný zoznam, metodika- p. Čajka, p. Čajka jr.
Akcie na rok 2019
Rôzne
Diskusia
11. Záver

Krátko po 9.00 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 12/2018: Výkonný výbor schvaľuje program zasadnutia podľa pozvánky, za zapisovateľa určuje M. Čajku
a overovateľa zápisnice P. Zolda
ZA – 5, proti - 0, zdržal sa – 0; schválené

3. Kontrola plnenia uznesení VV CT KST
a) splnené uznesenia:
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
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.
U 7/2018: Výkonný výbor schvaľuje pozvanie predsedu SCK p. Hlatkého za účelom možností spolupráce
v cykloturistike z KST na najbližšie stretnutie. Pozvánka predsedovi SCK p. Hlatkému išla. Pozvanie prijal, príde
na januárové zasadanie výboru našej sekcie.
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.
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.
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.
4. Návrh nových členov cyklo sekcie, doplňujúce voľby do VV CT KST
Návrh z minulej schôdze P. Zolda - Martin Čajka ml. a návrh M. Čajku- Gabriel Gazda. Zároveň p. M Čajka
navrhuje rozdelenie úloh- funkcií jednotlivým členom VV CT KST pre účinnejšiu spoluprácu členov výboru a to:
Martin Čajka- predseda, Peter Zold- podpredseda, Ladislav Bimbo- hospodár, Ján Puncochář- klasifikátor,
Róbert Fajta- propagácia, Kamil Klimčík- mládež, Milan Žilka- značenie a v prípade rozšírenia výboru CT Martin
Čajka jr.- metodik, Gabriel Gazda- historik.
U 13/2018: Výkonný výbor schvaľuje návrh na doplnenie VV CT KST na najbližšom aktíve cyklo sekcie o
Martina Čajku jr. a Gabriela Gazdu. Výkonný výbor schvaľuje rozdelenie úloh členom výboru v znení: Martin
Čajka- predseda, Peter Zold- podpredseda, Ladislav Bimbo- hospodár, Ján Puncochář- klasifikátor, Róbert
Fajta- propagácia, Kamil Klimčík- mládež, Milan Žilka- značenie. A nečlenom výboru Martin Čajka jr.metodik, Gabriel Gazda- historik.
ZA – 6, proti - 0, zdržal sa – 0; schválené
U 14/2018: Výkonný výbor schvaľuje Gabriela Gazdu ako zástupcu do sekcie histórie za sekciu cyklo turistiky.
ZA – 6, proti - 0, zdržal sa – 0; schválené
5. Informácia o 41. cyklo zraze
p. Čajka- dostali sme návrh od p. Lešeka Jánskeho z klubu KČT Hodslavice z Moravy, že by radi a ochotne
zorganizovali celoslovenský cyklo zraz v Beskydoch na Morave v prípade ak nenájdeme organizátora medzi
vlastnými klubmi. Bolo by vhodné aby sa už začalo s hľadaním organizátora ďalších cyklo zrazov a všetci
členovia boli nápomocní. Odovzdal poverovací dekrét na organizovanie 41. CCZ KST.

Pavel Lupták- člen Regionálnej rady Ružomberok a člen organizačného štábu 41. CCZ KST / organizátor zimného
zrazu v Ružomberku/. Oboznámil nás, že boli už oslovení primátor Ružomberka, poslanci MsÚ a VUC. Budú
nápomocní k našej cyklo akcii. V prvom rade sa chystajú podpísať dohody o spolupráce ešte do konca tohto
roka.
p. Fajta- člen organizačného štábu 41. CCZ KST poprosil členov VV CT KST o pomoc pri organizovaní zrazu
p. Čajka- požiadal o základné údaje, aby mohol propagovať akciu na webe KST a taktiež medzi regiónmi KST.
Navrhol, aby do programu zrazu zaradili po prvý krát hry pre deti, kde bude nápomocný.
Výkonný výbor berie na vedomie správu o príprave 41. ročníka cyklo zrazu členmi organizačného štábu.
6. VOCT a cyklo odznaky
p. Bimbo- odovzdal pozdrav a správu od p. Puncochářa. Doniesol na ukážku platné odznaky, ktoré sa nafotili na
web pre motiváciu. Rozdal denník a odznak „Slovenský cyklo odznak“ na pripomienkovanie. Podal správu
o stave výkonnostnej kvalifikácie za roky 2010 až 2018:
ZC I. st. obtiažnosti: Jana Vitališová, Peter Kunec- KPT Prešov. ZC III. st. obtiažnosti: Čajka Martin, Čajka Martin
ml. a Dvorščák Milan z Dubník Prešov.
VOCT:
Stupeň
III.

II.
I.

Meno
Vitališová Jana
Kunec Peter
Čajka Martin
Čajka Martin ml.
Dvorščák Milan
Petrik Marián
Baka Miroslav
Mormák Miroslav

Oddiel
KPT Prešov
KPT Prešov
Dubník Prešov
Dubník Prešov
Dubník Prešov
Horal Kojšov
Beskyd Svidník
ZVL Prešov

Číslo
01/17
02/17
03/17
04/17
05/17
01/18
01/18
01/17

Dátum
31.05.17
31.05.17
31.12.17
31.12.17
31.12.17
30.04.18
30.04.18
31.05.17

Km
2 643
2 643
2 648
2 629
2 639
2 914
7 944
15 612

p. Bimbo- donesiesol staré denníky Cyklovrcholy Slovenska a Cyklovrcholy ČSSR.
p. Čajka- navrhol zjednodušiť VOCT pre súčasnú dobu. Poprosil aby členovia zaslali svoje návrhy a po spracovaní
bude oznámené kvalifikačnej komisii návrh zmeny.
R. Fajta, M. Žilka a M. Čajka oboznámili so stavom pripravenosti denníkov- denník Cesta okolo sveta, denník
Okolo Slovenska a denník Cyklovrcholy Slovenska. Termín ostáva do 26.1.2019.
Výkonný výbor berie na vedomie správu o výkonnosti v cyklo turistike a pripravovaných denníkoch.
7. 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
a zároveň konečný zoznam s návrhom pre UMK. Informácia bola zverejnená na webe KST v zložke cyklo sekcii,
email s informáciou bol zaslaný zástupcom cyklo sekcií v regiónoch a predsedom regiónov KST a jednotlivým
predsedom OaK podľa posledného zoznamu zverejneného na webe KST. Z 327 poslaných emailov predsedom
OaK sa 32 vrátilo ako nesprávnych a desiati odpísali. Následne bol zaslaný email aj predsedom regiónov
a zástupcom cyklo sekcie. Z 50 emailov sa ozvalo len zopár predsedov a zástupcov regiónov. Bohužiaľ musel
skonštatovať, že ak turistiku robíme dobrovoľne to znamená že to chceme robiť. A ak to chceme robiť mali by
sme byť viac aktívny a aspoň odpisovať na korešpondenciu. Je to základná slušnosť výchovy. Konečný zoznam je
prílohou zápisnice.
p. Čajka junior- predstavil obsahovo vypracovaný návrh na praktické školenia Inštruktorov cyklo turistiky I., II.,
a III. stupňa. Dokument je tiež prílohou zápisnice. Pracuje už na podrobnom vypracovaní metodiky na školenie
inštruktorov.

p. Čajka- obe dokumenty budú zaslané v termíne 20.12.2018, hlavne z vysvetlením k zoznamu inštruktorov
a cvičiteľov.
U 15/2018: Výkonný výbor schvaľuje aktuálny zoznam inštruktorov a cvičiteľov cyklo turistiky k dátumu
16.12.2018 s konečnou platnosťou. Tento zoznam sa posiela na vedomie UMK KST v termíne 20.12.2018.
Zároveň sa schvaľuje skrátený návrh metodiky na školenie praktickej časti Inštruktora cykloturistiky I., II.,
a III. stupňa. Dokument sa taktiež zasiela na UMK KST 20.12.2018.
ZA – 6, proti – 0, zdržal sa – 0; schválené
8. Akcie na rok 2019
p. Čajka- s potešením sa z oslovených klubov poniektoré ozvali. Poslali zoznam akcií do spoločného kalendára
cykloturistiky. Môžeme pripraviť a obnoviť ročenku cykloturistiky.
p. Gazda- priniesol a zapožičal staré ročenky a materiály, tiež porozprával niečo z histórie cykloturistiky
Výkonný výbor s potešením berie na vedomie prípravu ročenky z akciami klubov cyklo turistiky na rok 2019
a zaslanými návrhmi.
9. Rôzne a 10. Diskusia
p. Fajta- k mládeži dal postreh, že Ministerstvo školstva spolu z políciou organizuje na ZŠ súťaž z názvom
„Bezpečnosť na bicykli“ v termíne apríl- máj. Bolo by vhodné z našej strany nadviazať spoluprácu. Tým by bola
veľká možnosť sa zviditeľniť medzi mládežou a školstvom.
p. Gazda- poznamenal, že na Ústredí KST by mala byť kniha Cyklo mládež staršieho dáta.
p. Klimčík- požiadal o pomoc M. Čajku jr. pri návrhu práce z mládežou. P. M. Čajka jr. pomoc prisľúbil.
p. Čajka- Po dlhých oslovovaniach pamätníkov histórie cykloturistiky sa posunuli niektoré pripravované
informácie aj na cyklo sekciu. Ako sekcia chceme dať dokopy knihu o začiatkoch a súčasnosti cykloturistiky, no
je problém zohnať materiály. Z emailu od pána Herchla sme sa dozvedeli, že chystá vydať knihu z histórie
cykloturistiky v roku 2019. Bohužiaľ nikto z výboru a opýtaných pamätníkov nebol doteraz kontaktovaní. Po
schválení zápisnice z sekcie histórie máme byť do konca roka oslovený s touto ich činnosťou. Boli by sme radi
aby sa bez vedomia výboru cyklosekcie takéto dokumenty nevydávali.
11. Záver
Záverom predseda poďakoval členom výboru za účasť a plnohodnotné riešenia. A tiež za zapálenosť do obnovy
cyklo turistiky. Približne o 12.00 hod. bolo zasadnutie ukončené s poďakovaním za poskytnutie priestorov na
zasadnutie a presunom na slávnostný koncoročný Mikulášsky obed. Predseda všetkým poprial pokojné sviatky,
veľa osobných úspechov do Nového roka a mnoho šťastných kilometrov.
Zapísal: M. Čajka a overil: P. Zold

Martin Čajka
predseda cyklo sekcie KST

