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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 aktivít súvisiacich s pohybom v prírode, najmä 
cykloturistiky, v záujme upevňovania  zdravia a zdravého životného štýlu 
občanov. 
 

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. 
  

Rozsah a zameranie činností našej organizácie sa počas rokov svojej 
existencie rozšíril, čo bolo dôvodom na založenie neziskovej organizácie 
poskytujúcej verejnoprospešné služby Komunikačné Centrum Detva n.o., 
ktorej zakladateľom je Cykloklub Poľana. Vznikom tejto organizácie sa 
Cykloklub Poľana viac začal zameriavať na činnosť spojenú s rozvojom 
cykloturistiky a podporou rozvoja cestovného ruchu.  Napriek snahe 
preniesť výkon činností zameraných na regionálny rozvoj na novú 
organizáciu, aj v tomto roku ešte aj Cykloklub Poľana niektoré realizoval.  
 

 Programy organizácie 
 

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 
� podpora rozvoja cestovného ruchu – Vrchárske putovanie 
� strategické plánovanie, príprava územia na možnosť čerpania 

fondov EÚ 
 

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

30 členov. Členstvo v organizácii je individuálne  a rodinné .  
 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 manažmente programov organizácie, 
spracovaní a realizácii projektov 

• podpredseda 
Ing. Miroslav Lakota 
podieľa sa na návrhoch vedenia cyklotrás,  na realizácii ich  značenia 
a údržby 

• tajomník 
Ing. Elena Jankovičová 
Podieľa sa na príprave a manažmente projektov, realizácii aktivít 
organizácii  

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

členovia  
Ing. Roman Podhradský 
Ing. Beáta Lakotová 

 
 

Zrealizované aktivity v roku 2004 
 

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  

☻ Snow cyklo show na Poľane –2.ročník preteku v zjazde na 
snehu (február 2004) 

☻ Účasť v štafete Posolstvo Slovenska olympijským Aténam 
☻ 4. ročník Horského cyklomaratónu Detva (jún) 
☻ Počas sezóny sa uskutočnili 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 150 km cyklotrás a 
pripravili ich na novú sezónu 

☻ Členovia našej organizácie sa podieľli na návrhu a 
spracovaní vedenie cyklotrás v mikroregióne Teplý Vrch 

☻ Vytvorili sme novú internetovú prezentáciu organizácie  
www.cyklo.sk/klub 

 

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 ďalšiu sezónu. Čo sa nám 
podarilo? 
Vďaka získanej grantovej podpore v tomto roku sa nám v oblasti 
cestovného ruchu podarilo zrealizovať  nové aktivity, ktoré produkt opäť 
zviditeľnia 

☻ Pokračovali sme v prevádzke Informačného centra v Detve, 
napriek zmene prevádzkových priestorov (nevhodná poloha) 
a problémami so získaním pracovníka pre Informačné 
centrum, sme chod „informačky“ zabezpečili v potrebnej 
kvalite. V závere roka sa nám podarilo získať a upraviť  
vhodné priestory pre realizáciu informačných aktivít, a táto 
činnosť v najbližšej sezóne nadobudne nový kvalitatívny 
rozmer. 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. 

☻ Neustále rozširujeme a aktualizujeme informácie na 
www.putovanie.sk, ktorá je dôležitým propagačným médiom 
pre podporu predaja produktu Vrchárske putovanie. Začali 
sme pripravovať rezervačný systém pre turistov, ktorý bude 
slúžiť našej kancelárii ale aj posilní komunikáciu 
s poskytovateľmi ubytovania v území 

☻ Zúčastnili sme sa na medzinárodných výstavách CR – 
Bratislava, Brno, Nitra, Praha 

☻ Vydali sme nové propagačné materiály územia okolo Poľany 
– Turistickú mapy Poľany, regionálny Kalendár podujatí, 
pohľadnice, informačné letáky, propagačné CD, 



zabezpečujeme propagáciu územia prostredníctvom médii 
(rozhlas, televízia, noviny, časopisy) 

☻ Úzko spolupracujeme s podnikateľmi v CR v našom území 
a zabezpečujeme vzájomnú komunikáciu a informovanosť 
s cieľom spoločne rozvíjať cestovný ruch 

☻ Pripravili sme nové ponuky pre turistov v území so zameraním 
na špecifiká územia: bryndziarstvo, skalolezectvo, cyklistikta 

 
 

Strategické plánovanie, príprava územia na možnosť čerpania 
fondov EÚ 

 
☻ CKP spracovalo projekt pre Koordinačné združenie obcí 
mikroregiónu Podpoľanie so zameraním na prípravu územia na 
čerpanie fondov EU. Naša organizácia bola partnerom 
projektu. V rámci realizácie projektu sa nám podarilo podporiť 
činnosť Komunikačného centra, ktorého hlavným poslaním je 
zabezpečovať prístup k informáciám širokej verejnosti, 
napomáhať tvorbe rozvojových programov pre obce a mestá 
regiónu, zabezpečovať poradenstvo a tvorbu projektov pre 
získavanie finančných prostriedkov,  prezentovať región 
☻ pracovníci organizácie sa zapájajú do tvorby koncepcií, 
rozvojových zámerov územia 
☻ Napomáhali sme pri organizačnom aj finančnom 
manažmente projektov organizácii v Podpoľaní 

 

Na realizácii aktivít organizácie sa podieľali  : 
 
Ing. Ján Ľupták – projektový manažér, fundraising, zabezpečenie 
informačného centra 
Ing. Elena Jankovičová – projektový manažér, fundraising 
Ing. Zdenka Podhradská – finančný manažér 
Ing. Ganka Šušlíková – pracovník pre cestovný ruch 
 
Množstvo dobrovoľníkov, členov a  sympatizantov organizácie 
 
 
 
 

Podporené projekty v roku 2004 
 
Podpora rozvoja cestovného ruchu v Podpoľaní 
Cieľ projektu: 
Podpora samofinancovania neziskovej organizácie realizáciou aktivít 
v oblasti cestovného ruchu 
Podporila: Vzdelávacie nadácia Jána Husa, 300 000 Sk 
 
Skvalitnenie a rozvoj produktu vidieckeho horského turizmu Vrchárske 
putovanie  
Cieľ projektu: 
Zefektívnenie komplexného produktu vidieckeho turizmu v rozsiahlom 
území regiónu okolo Poľany 
Projekt sa realizoval v partnerstve s o.z. : Vydra Čierny Balog, Hucul klub 
Lom n/Rim, Vospolok Ponická Huta 
Podporila: Európske spoločenstvo, 33 525.- Euro 
Projekt  bude ukončený v roku 2005  
 
Trust program Ekonomické vzdelávanie pre finančny manažment MVO 
Cieľ projektu: 
Zvýšenie profesijnej úrovne finančného manažmnetu organizácie 
Podporila: Vzdelávacie nadácia Jána Husa, 25 000 Sk 
 
Horský cyklomaratón Detva 2004 
Cieľ projektu: 
Organizácia celoslovenského preteku horských cyklistov v Detve 
Podporilo: Ministerstvo školstva SR, 30 000 Sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Finančná správa za rok 2004 
Náklady    
Materiálové náklady 181 136,00 
Nakupované služby 478 511,00 
Osobné náklady 35 490,00 
Prevádzková réžia 35 959,00 
Ostatné náklady 40 749,00 
Spolu  771 845,00 
    

Výnosy    
Služby CKP 158 910,00 
Ostatné výnosy 37 805,00 
Členské 813,00 
Dotácie  187 140,00 

Granty právnických osôb 440 192,00 

Dary fyzických osôb 1 500,00 

2%prijatej dane  21 990,00 
Spolu  848 350,00 
  

Majetok    
Dlhodobý hmotný majetok 29 892,00 
Zásoby 11 512,00 
Pohľadávky 40 949,00 
Finančný majetok 859 413,00 
Prechodné účty 1 924,00 
Spolu  943 690,00 
    

Zdroje krytia    
Základné imanie 215 458,00 
Hosp.výsledok min.rokov 5 254,00 

Hosp.výsledok bež.obdobia 76 505,00 
Záväzky 10 204,00 
Prechodné účty 636 269,00 
Spolu  943 690,00 

Za spoluprácu a podporu ďakujeme 
 
mimovládnym organizáciám 
Vydra, Čierny Balog 
Hucul klub, Lom nad Rimavicou 
Vospolok, Ponická Huta 
Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 
Občianske združenie Ozveny, Hrachovo 
Jantárová cesta, B.Štiavnica 
 
nadáciám: 
Ekopolis Banská Bystrica 
Vzdelávacia nadácia Jána Husa 
Nadácia pre deti Slovenska 
 
samosprávam 
Mestský úrad v Detve 
Banskobystrický samosprávny kraj 
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  
Podpolianske múzeum v Detve 
Poslancom BB SK za okres Detva 
Pracovníkom oddelenia pre rozvoj cestovného ruchu BB SK 
 
štátnym organizáciám 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
Správa CHKO Poľana 
Lesný závod Kriváň 
 
podnikateľským subjektom 
Ranč pod Bukmi – Látky Čechánky, Horský Hotel Poľana, Penzión Zlatý 
Dukát Zvolenská Slatina, Hotel Detva, s.r.o. 
Slovanet, s.r.o. 
PPS TSN s.r.o., XYLO s.r.o., OPS Franko, František Becher ml. 
 
 
Vydal v roku  2005: Cykloklub Poľana, Námestie mieru 31, 962 12 Detva, 
telefón/fax: 045/ 5457692, e-mail: dt@putovanie.sk 


