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            Príhovor  

 
Bicykel bol zostrojený mnoho rokov pred tým, ako boli postavené prvé autá, 

vlaky, lietadlá či rakety. Zdalo by sa, že spomenuté rýchlejšie a pohodlnejšie 
dopravné prostriedky vytlačia bicykel niekde do múzea ľudských dejín. Ale nestalo sa 
tak. Milióny ľudí v rôznych  krajinách sveta využívajú tento vynález či už ako dopravný 
prostriedok, na prevoz nákladov a či ako príjemného spoločníka pri túlaní sa krajinou 
počas víkendov a dovoleniek. Mnohým prináša uspokojenie v meraní si síl pri 
pretekoch či už horských alebo cestných bicyklov. Mnohí sa pýtajú, prečo sa títo ľudia 
radšej nevozia na autách, vlakoch, lanovkou alebo nevyužívajú lietadlá? Mňa sa tiež 
mnohí pýtajú, prečo šliapem 1000 km na bicykli, keď mám odvoz na dovolenku 
zaplatený? Odpoveď možno nájde ten, ktorý si vyskúša sadnúť do sedla bicykla , do 
brašní  zoberie pár  nevyhnutných vecí a začne putovať neznámou krajinou cítiac jej 
vôňu, vidiac jej krásu a spoznávajúc jej ľudí. Túžba po poznaní je človeku daná od 
prírody a putovanie na bicykli je jeden z príjemných  spôsobov na jej napĺňanie. 

V našej organizácii robíme všetko preto, aby sme  prispeli k príjemnému 
a bezpečnému pohybu všetkých priaznivcov  cykloturistiky. 

 Želám Vám veľa najazdených kilometrov na bicykli.  
 

    Ing. Miroslav Lakota 
podpredseda SCK Poľana 

                                 
 

Niečo o našej organizácii  
 
Slovenský cykloklub Poľana (skrátene SCK Poľana) so sídlom v Detve je 

mimovládna organizácia registrovaná ako občianske združenie a svoju činnosť 
vykonáva od r.1997. Vznikol ako združenie priaznivcov cykloturistiky s cieľom 
vytvárať podmienky pre jej rozvoj na Slovensku. Bol členom Slovenského cykloklubu 
(skrátene SCK) so sídlom  v Piešťanoch. 

Podnetom pre vznik našej organizácie bola realizácia  zaujímavého projektu: 
Návrh, legalizácia a značenie cyklotrás v regióne Podpoľanie. V spolupráci s mestom 
Detva sa nám podarilo vyznačiť 320 km cyklotrás na území Banskobystrického kraja. 
Okruh okolo Poľany – okruh určený pre horské bicykle v dĺžke 127 km bol v tom čase 
jedinečným produktom svojho druhu nielen na Slovensku. Slávnostne sme trasy 
otvorili 1.mája 1999 v Detve. Pokiaľ mali trasy  spĺňať svoj účel, nestačilo ich len 
vyznačiť, ale zabezpečiť ich údržbu, infraštruktúru, propagáciu, ich prijatie medzi 
verejnosťou. Od realizácie projektu prešlo už niekoľko rokov a my sme zrealizovali 
niekoľko ďalších projektov, naša činnosť sa rozšírila o ďalšie aktivity, ktoré postupne 
napĺňajú  poslanie klubu.       



 
 
 
              Poslanie SCK Poľana 

 
Poslaním klubu je vytvárať podmienky pre uspokojovanie záujmov občanov 

súvisiacich            s cykloturistikou a pohybom na bicykli, spolupracovať s vidieckymi 
a komunitnými mimovládnymi organizáciami,  prispievať k rozvoju územia, 
 podporovať zachovanie prírodných, kultúrnych a historických hodnôt na princípoch 
trvalo udržateľného rozvoja.  
 Našim cieľom je postupne realizovať a ponúkať ucelený produkt:  cyklotrasy 
- informačný systém – infraštruktúra - vzdelávanie a poradenstvo – práca 
s verejnosťou.      
 

O našich členoch 
 
Klub zakladala trojica nadšencov cykloturistiky, v tomto roku mal  45 členov. 

Členstvo v organizácii je individuálne (27 členov ) a rodinné (5 rodín). Najmladší člen 
klubu mal 3 roky, najstarší 47 rokov.  

Našimi členmi sú: aktívni cyklisti, pre ktorých je cyklistika príležitosťou na 
overenie si svojich športových schopností, cykloturisti – milovníci príjemných výletov 
do prírody v kruhu svojej rodiny alebo známych ale aj priaznivci, ktorí fandia 
cykloturistike alebo našim aktivitám, pochádzajúci z celého Slovenska. 

Máme ambíciu privítať v našich radoch nielen milovníkov cykloturistiky ale aj 
priaznivcov rozvojových programov organizácie. 
 Členovia SCK Poľana sa podieľajú na aktivitách klubu svojou účasťou na 
podujatiach alebo svojou aktívnou dobrovoľnou prácou za čo im patrí poďakovanie. 
 

                       
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Organizačná štruktúra 
 

Členská schôdza  je najvyšším orgánom klubu, schádza sa minimálne 1 krát do roka 
a rozhoduje o základných aktivitách klubu. 
 
Výbor  SCK Poľana je výkonným orgánom klubu, zodpovedá sa za svoju činnosť 
najvyššiemu orgánu, riadi činnosť klubu v obdobiach medzi zasadaniami Členskej 
schôdze, predseda a podpredseda sú štatutárnymi zástupcami organizácie 

 predseda     
Ing. Ján Ľupták,  
podieľa sa na príprave a realizácii programov a aktivít organizácie 

podpredseda 
Ing. Miroslav Lakota 
podieľa sa na návrhoch vedenia cyklotrás,  na realizácii ich  

značenia a údržby  
tajomník  

 Ing. Elena Jankovičová 
 profesionálny pracovník SCK Poľana, zabezpečuje plnenie 

programov a finančné zabezpečenie organizácie 
 

Revízna komisia    je kontrolným orgánom, dohliada na správnosť hospodárenia 
a činnosti  klubu 

členovia  
             Ing. Beáta Lakotová 
     Ing. Roman Podhradský 

  
Zamestnanci 
V tomto roku nám pomáhala s prácou v Informačnom centre a s vedením účtovníctva 
Alena Hustá. 
 
Programy organizácie  

 
1. podpora rozvoja cykloturistiky a aktívneho pohybu verejnosti 

� organizovanie športových podujatí na regionálnej alebo celoslovenskej 
úrovni pre členov klubu a verejnosť 

� vytváranie podmienok pre rozvoj cykloturistiky - legislatíva, značenie 
a údržba trás,  zásady správania sa cykloturistov v prírode, poradenstvo pre 
záujemcov o rozvoj cykloturistiky 

2. ekonomický rozvoj regiónu 
� rozvoj cestovného ruchu                                       
� tvorba prostredia pre „iniciatívu a spoluprácu „     

                                                                            



 
 
Zrealizované aktivity v roku 2001  
 
Podpora rozvoja cykloturistiky a aktívneho pohybu verejnosti 
V zmysle poslania našej organizácie pripravujeme cykloturistické podujatia 
a venujeme sa dlhodobo tvorbe podmienok pre rozvoj cykloturistiky v súlade 
s ochranou prírody. 
 
Organizovanie športových podujatí  
                                                                          

� sezónu sme zahájili  tradične 3. ročníkom stretnutia cykloturistov na 
Kostolnej za účasti cyklistov z celého Slovenska     

� medzinárodný deň detí sme oslávili s malými cyklistami jazdou zručnosti 
a ovocnou odmenou 

� zorganizovali sme 1. ročník Horský cyklomaratón Detva za účasti 63 
pretekárov z celého  Slovenska, veríme, že pretek horských cyklistov sa 
stane u nás tradíciou    

� sezónu sme ukončili regionálnym stretnutím cykloturistov Podpoľania, 
Horehronia a Gemera na Lome nad Rimavicou 

� počas sezóny sa uskutočnili mnohé menšie cykloturistické výlety podľa 
kalendára akcií 

 

                                                                               
 
 
 
 
Vytváranie podmienok pre rozvoj cykloturistiky - legislatíva, značenie a údržba 
trás, poradenstvo pre záujemcov o rozvoj cykloturis tiky  

� zrealizovali sme údržbu  maľovaného značenia a cyklosmeroviek 110 km 
cyklotrás      

� vypracovali sme návrh, rekognoskáciu a maľované značenie časti 
Rudohorskej cyklomagistrály  Látky -  Jelšava, Kokava nad Rimavicou – 
Utekáč v dĺžke 79 km 

� zrealizovali sme rekognoskáciu trasy v povodí Hrona, spracovanie 
dokumentácie a textácie 

� začali sme vytvárať Fond údržby a opráv cyklotrás, oslovili sme 26 obcí, 
ktorými cyklotrasy BB kraja prechádzajú, podporiť tento fond sa však 
rozhodli len 2 obce – Lieskovec a Poniky 



� spracovali sme podklady opatrení pre Regionálny operačný program 
Banskobystrického kraja v oblasti rozvoja cykloturistickej infraštruktúry. 

� zorganizovali sme v Detve školenie: Účtovníctvo pre mimovládne 
organizácie, pre kluby SCK a miestne MVO  

� zorganizovali sme preškolenie značkárov SCK na Detvianskej Hute 
� prevádzkovali sme klubovú internetovú stránku 

www.cyklopolana.slovanet.sk, kde sústreďujeme informácie o činnosti našej 
organizácie 

                                                                         
Ekonomický rozvoj regiónu 
 
Rozvoj cestovného ruchu  

Cykloturistika je súčasťou rozvoja cestovného ruchu, práve preto je nám táto 
oblasť blízka. Podporujeme rozvoj vidieckej turistiky a ekoturistických aktivít s cieľom 
zvýšenia návštevnosti regiónu, vzájomnej spolupráce poskytovateľov služieb, 
ľudových a remeselných výrobcov, združení, ktoré pripravujú zaujímavé podujatia pre 
verejnosť, dať príležitosť miestnym ľuďom na sebarealizáciu, samozamestnanie 
a zlepšenie kvality života.      

                                                            
 

 
� zabezpečovali sme už druhý rok prevádzku Informačného centra a v rámci 

neho poskytujeme pre obyvateľov regiónu Podpoľanie a jeho návštevníkov: 
informácie o pozoruhodnostiach, dianí a službách regiónu, sprostredkovanie 
ubytovania, informácie o autobusových spojeniach, predaj výrobkov našich 
ľudových výrobcov, máp, suvenírov, poskytovanie kancelárskych služieb,  

� predpredaj vstupeniek, poradenstvo pre záujemcov o budovanie cyklotrás 
� v spolupráci s mimovládnymi organizáciami Vydra Čierny Balog a Hucul klub 

Lom nad Rimavicou sme pripravili konkrétny program pre aktívne prežitie 
voľného času „Vrchárske putovanie“, určený návštevníkom Podpoľania 
a Veporských vrchov. Tento produkt zaháji svoju prvú sezónu v r.2002    



� s cieľom informovať, ale súčasne pestovať u ľudí vzťah k prírode, ozrejmiť 
cyklistickej verejnosti systém cykloturistického značenia, pripomenúť 
cyklistom zásady správania sa na bicykli, ktoré súvisia s ich bezpečnosťou 
a vzťahu k prírode sme sprevádzkovali  internetovú stránku 
www.polana.slovanet.sk             

� spracovali sme a vydali cykloturistického mapového sprievodcu „Cyklotrasy 
a turistické trasy Podpoľania“     

                                                                                            
 
 
 
 
 
Tvorba prostredia pre „iniciatívu a spoluprácu „  

 
Rozvoj a napredovanie sa u nás spája s aktívnou prácou a vzájomnou 

spoluprácou. Prax však ukazuje, že tieto zdanlivo samozrejmosti sú často 
neprekonateľnými prekážkami a stretávame sa s nezáujmom a kritikou práce iných. 
Chceme prispieť k zmene tejto situácie. 
 

                                                                               
 

� stali sme sa členom Vidieckeho parlamentu a uviedli sme do činnosti 
Komunikačné centrum Vidieckeho parlamentu v Detve, čím sme začali 
realizovať nový program organizácie. Jeho cieľom je napomáhať vzniku 
nových občianskych iniciatív v regióne prostredníctvom poradenskej činnosti 
pri tvorbe rozvojových programov organizácii, pri písaní projektov, stať sa 
„klubovňou„ mimovládnych  organizácií v našom regióne, sprostredkovávať 
dôležité informácie pre ich činnosť, spolupracovať s Vidieckym parlamentom 
a sprostredkovávať informácie o našom území.   

� Aktívne sme sa zapojili do tvorby rozvojových dokumentov mesta a okresu 
Detva   

 
 



 
Finančná správa za rok 2001 
 
PRÍJMY                                      
                    
Zostatok z roku 2000 594 968,00 
Granty 141 200,00 
Dotácie 29 625,00 
Členské 4 935,00 
Sponzorské 32 000,00 
Príjmy z hlavnej činnosti 318 833,00 
Príjmy z vlastnej činnosti 20 990,00 
Príjmy z majetku 3 737,00 
Ostatné 52,00 
Príjmy celkom  1 146 340,00 
 
VÝDAJE 
 
Mzdy                                                                                    30 027,00 
Odvody                            15 081,00 
Honoráre                         108 000,00 
Výdaje na hlavnú činnosť       652 479,00 
Prevádzkové náklady spolu                                                180 710,00 
z toho: nájom                                                                        12 000,00 
             komunikačné                                                            27 687,00 
             kancelárske potreby                                                            17 481,00 
             cestovné                                                                    38 805,00 
             poštovné                                                                     5 388,00 
             bankové                                                                      2 722,00 
             ostatné prevádzkové náklady                                            76 626,00 
Nákup tovaru                            7 506,00 
Ostatné výdaje                                      23 362,00 
Výdaje celkom                                                         1 017 165,00 
                   
MAJETOK  
 
Peniaze                                                                                   2 352,00 
Bankové účty            126 820,00 
Spolu                                                                                   129 172,00 
 
Pohľadávky 152 000,00 
Záväzky  92,00 
 
Výročnú správu sme vydali vďaka finančnej podpore v rámci programu Tvoja 

Zem, 
ktorý zabezpečuje Nadácia Ekopolis a ETP-S a financuje United States Agency for 

International Development spolu s ďalšími súkromnými i verejnými darcami 



Za spoluprácu a podporu ďakujeme 
 
mimovládnym organizáciám  
Vydra Čierny Balog 
Hucul klub Lom nad Rimavicou 
Vidiecky parlament Liptovský Hrádok 
Komunikačné centrá Vidieckeho parlamentu 
Jantárová cesta Banská Štiavnica 
Koordinačné združenie mikroregiónu Podpoľanie 
CVNO Banská Bystrica 
Turčianska bicyklová skupina JUS v Martine 
SCK Záhorák Malacky, SCK Hont Krupina, SCK Hamrik B.Štiavnica, SCK Ďumbier 
Podbrezová, SCK Cyklotour Súľov, SCK Rimava Rimavská Sobota 
Združenie Detva pre 3. tisícročie  
 
nadáciám  
Ekopolis Banská Bystrica 
Nadácia pre podporu občianskych aktivít Bratislava 
ETP Slovensko  
Nadácia Otvorenej spoločnosti Bratislava  
 
samosprávam  
Mestský úrad v Detve 
Podpolianske múzeum v Detve 
Obecný úrad Lieskovec 
Obecný úrad Poniky 
Mestské a obecné úrady mikroregiónu Podpoľanie - Detvianska Huta, Horný 
Tisovník, Hriňová, Dúbravy, Klokoč, Korytárky, Kriváň, Látky, Podkriváň, Slatinské 
Lazy, Stará Huta,  Stožok, Vígľaš, Vígľašská Huta - Kalinka  
Obecné úrady Lom nad Rimavicou, Drábsko, Sihla 
 
štátnym organizáciám  
Okresný úrad Detva 
Národný úrad práce, Okresný úrad práce Detva 
Správa CHKO Poľana 
Lesný závod Kriváň 
 
podnikateľským subjektom 
Slovanet, s.r.o. 
Hotel Detva, s.r.o. 
OPS Franko, PPS TSN s.r.o., PPS Vesta International spol. s r.o., Stavostroj Pstruša, 
Papuča M.Vrťo,  XYLO s.r.o., Golmeko spol s r.o., Ing. Ivan Androvič – ANDA, OPS 
Ďaloga, I.M.A.D.I. Trans, Ján Petrinec Petribud, MENTON a.s. Hriňová, TOMS Ján 
Murín, Stavebný materiál Šufliarsky, Pekáreň Mravec, D+D Hydraulik Kriváň, 
Autoškola Lihocký, Autoškola Gonda, Pizzéria Golian, J. Pozník  Jánošík, J.Śiandor 
František Becher ml. 
RAR Zvolen 
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