CYKLOKLUB POĽANA
Výročná správa 2002

2. aktivity napomáhajúce rozvoju cestovného ruchu v regióne
Podpoľanie
3. aktivity napomáhajúce rozvoju iniciatívy a spolupráce , ktoré
napomáhajú rozvoju regiónu

Poslanie Cykloklubu Poľana
Poslaním CKP je prispievať k rozvoju regiónu, podporovať
zachovanie prírodných, kultúrnych a historických hodnôt na princípoch
trvalo udržateľného rozvoja. Vytvárať podmienky pre rozvoj
ekoturistických aktívít súvisiacich s pohybom v prírode, najmä
cykloturistiky, v záujme upevňovania zdravia a zdravého životného štýlu
občanov.

Programy organizácie

Niečo o našej organizácii
Cykloklub Poľana (ďalej CKP) so sídlom v Detve je samostatným
dobrovoľným občianskym združením v zmysle zákona 83/90 Zb., má
právnu subjektivitu, je zaregistrované na MV SR dňa 16.3.1999. Svoju
činnosť vyvíjala už od decembra 1997.
Poslaním CKP je prispievať k rozvoju regiónu, podporovať
zachovanie prírodných, kultúrnych a historických hodnôt na princípoch
trvalo udržateľného rozvoja. Vytvárať podmienky pre rozvoj
ekoturistických aktívít súvisiacich s pohybom v prírode, najmä
cykloturistiky, v záujme upevňovania zdravia a zdravého životného štýlu
občanov.
Rozsah a zameranie činností našej organizácie sa počas rokov svojej
existencie formoval a v tomto čase sa sústreďuje na 3 základné oblasti
činnosti.
1. aktivity súvisiace s budovaním podmienok pre rozvoj cykloturistiky

1. vytváranie podmienok pre rozvoj cykloturistiky
 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. aktivity na podporu rozvoja regiónu Podpoľanie
 rozvoj cestovného ruchu – Vrchárske putovanie
 tvorba prostredia pre „iniciatívu a spoluprácu „

O našich členoch
Klub zakladala trojica nadšencov cykloturistiky, v tomto roku mal
60 členov. Členstvo v organizácii je individuálne a rodinné . Najmladší
člen klubu mal 4 roky, najstarší 48 rokov.
Členovia CKP 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 CKP je výkonným orgánom klubu, zodpovedá sa za svoju činnosť
najvyššiemu orgánu, riadi činnosť klubu v obdobiach medzi zasadaniami
Členskej schôdze. Štatutármi našej organizácie sú
predseda
a podpredseda.
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
Revízna komisia
je kontrolným orgánom, dohliada na správnosť
hospodárenia a činnosti klubu
členovia
Ing. Roman Podhradský
Ing. Beáta Lakotová

Zrealizované aktivity v roku 2002
Tvorba podmienok pre rozvoj cykloturistiky
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
☻ Otváranie cykloturistickej sezóny - 4. stretnutie cyklistov
z celého Slovenska na Kostolnej (máj)
☻ Medzinárodný deň detí cyklopopoludnie pre malých
cykloturistov (jún)
☻ 3. ročník Horského cyklomaratónu Detva (jún)

☻ Zúčastnili sme sa športovej súťaže pre základné školy pod
názvom DNES MY
☻ Počas sezóny sa uskutočnili mnohé menšie cykloturistické
výlety podľa kalendára akcií
Legislatíva, značenie a údržba trás, poradenstvo pre záujemcov o rozvoj
cykloturistiky
☻ Aj v tomto roku sme sa postarali o údržbu 130 km cyklotrás a
pripravili ich na novú sezónu
☻ Spracovali sme podklady a pripomienkovali nový zákon
O ochrane prírody a krajiny
☻ Vydali sme súhrnnú publikáciu pre záujemcov o návrh
a značenie ekotrás „Do prírody zdravo, bezpečne a šetrne“
☻ Spracovali
sme
návrh
vedenia
mimoúrovňového
cyklochodníka mestom Detva, pre zvýšenie bezpečnosti
užívateľov bicykla v našom meste.
☻ Spracovali sme návrh umiestnenia oddychových zón v meste,
vedenia cyklistických okruhov zdravia
☻ aktualizovali
sme
internetovú
stránku
klubu:
www.cyklopolana.slovanet.sk

Aktivity na podporu rozvoja regiónu Podpoľanie
Rozvoj cestovného ruchu – Vrchárske putovanie
Vrchárske putovanie – ponuka programov pre aktívne strávenie
voľného času na vidieku, má za sebou prvú sezónu. Čo sa nám
podarilo?
☻ zvýšila sa návštevnosť nášho Informačného centra, v rámci
ktorého poskytujeme služby
pre obyvateľov regiónu
Podpoľanie a jeho návštevníkov zo Slovenska i zahraničia.
Služby sme rozšírili o predaj suvenírov miestnych výrobcov.
Naďalej poskytujeme informácie o pozoruhodnostiach, dianí
a službách regiónu, sprostredkovanie ubytovania, informácie
o autobusových spojeniach, máp, suvenírov, poskytovanie
kancelárskych služieb.

☻ vybudovali sme základ pre tvorbu internetovej stránky
www.putovanie.sk pre produkt Vrchárske putovanie
☻ 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 propagačný materiál pre Mikroregión
Podpoľanie

Tvorba prostredia pre „iniciatívu a spoluprácu „
☻ Prevádzkujeme Komunikačné centrum Vidieckeho
parlamentu, ktorého úlohy sú:
- napomáhať tvorbe rozvojových programov pre obce a mestá
regiónu
- zabezpečovať poradenstvo a tvorbu projektov pre získavania
finančných prostriedkov
- získavať a distribuovať informácie dôležité pre rozvoj regiónu
- prezentovať región
☻ Podieľali sme sa na spracovaní rozvojového
dokumentu mesta Detva, spracovanie oblasti „Rozvoj
cestovného ruchu“

Na realizácii aktivít organizácie sa podieľali :
Ing. Elena Jankovičová – projektový manažér
Ing. Zdenka Podhradská – finančný manažér
Martina Spodniaková – manažér pre cestovný ruch

Finančná správa za rok 2002
PRÍJMY
Zostatok z roku 2001
Granty
Dotácie
Členské
Sponzorské
Príjmy z vlastnej činnosti
Príjmy z majetku
Príjmy celkom

129 173
712 186
162 988
4 900
70 000
43 633
4 138
1 127 018

VÝDAJE
Mzdy
Odvody
Výdaje na hlavnú činnosť
Prevádzkové náklady spolu
Ostatné výdaje
Výdaje celkom

137 009
39 395
600 783
121 625
59 872
958 684

MAJETOK
Peniaze
Bankové účty
Spolu
Pohľadávky
Záväzky

26 157
170 017
196 174
0
0

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

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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