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SLOVENSKÝ CYKLOKLUB
Slovenský cykloklub je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 1994 ako prvá organizácia, ktorá sa začala
zaoberať značením cykloturistických trás. Poslaním SCK zakotveným priamo v stanovách od jeho založenia
je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v súvislosti s pohybovou aktivitou na bicykli
a podieľať sa na vytváraní podmienok pre pohyb na bicykli pre širokú verejnosť.
V roku 2019 oslavuje SCK 25. výročie vzniku.

Značkárska činnosť
Z organizácie nadšencov sa naša organizácia vypracovala na profesionálnu organizáciou, ktorá sa zaoberá
vytváraním siete cykloturistických trás na Slovensku. Pôsobí ako národný koordinátor celoslovenskej siete,
pričom vedie celoslovenský register legálne povolených cykloturistických trás, vykonáva odborné
poradenstvo pri plánovaní, rekognoskácii, legalizácii a značení cykloturistických trás, ktoré spĺňajú všetky
parametre v zmysle platných slovenských zákonov a noriem.
SCK má spolu so svojimi pobočkami a spolupracujúcimi organizáciami v správe viac ako 15 000 km
vyznačených a legálne povolených cykloturistických trás. V rokoch 1997-2000 SCK spracoval a vydal štátnu
normu STN 01 8028 „Cykloturistické značenie“, ktorá rieši rozdelenie trás, určuje tvar, rozmery, farby a spôsob
použitia prvkov cykloturistických trás. Nevzťahuje sa na pásové značenie chodníkov a zón pre cyklistov
v intraviláne miest a obcí v zmysle dopravného značenia. Jej novelizovaná verzia z roku 2014 je platná
na Slovensku dodnes.

ECF
SCK je riadnym členom Európskej cyklistickej federácie (ECF) so sídlom v Bruseli od roku 1997. Je to akási malá
Európska únia pre cyklistov. Zastupuje tam záujmy cykloturistov a Slovenska a taktiež pôsobí ako koordinátor
siete EuroVelo na Slovensku. Projekt EuroVelo má za cieľ vybudovať kvalitnú sieť medzinárodných diaľkových
cyklotrás, v súčasnosti je plánovaných a realizovaných 15 trás.

Klubová činnosť
Členstvo v Slovenskom cykloklube je možné získať prihlásením sa za člena v niektorom z regionálnych klubov
alebo individuálnym členstvom.
Slovenský cykloklub združuje 14 klubov z celého Slovenska a ľudí všetkých vekových aj výkonnostných skupín,
mladých i starších či rôznych profesií, ktorí radi jazdia na bicykli a majú radosť z pohybu v prírode, z fyzického
pohybu a chcú spoznávať zaujímavé miesta svojho okolia i druhých regiónov Slovenska i zahraničia.
Sieť klubov SCK sa zaoberá značením cyklotrás na Slovensku, organizovaním cykloakcií a cyklopodujatí
a inými doplnkovými činnosťami.
Hlavným podujatím tejto siete cykloklubov je Národný zraz cykloturistov. Uskutočňoval sa každoročne vždy
na inom mieste Slovenska na prelome mája a júna, pričom sa pravidelne striedali regióny západného,
stredného a východného Slovenska.

KLUBY
Západné Slovensko
SCK Bicyglo Trnava
predseda: Marián Kasala
e-mail: kasala.marian@gmail.com
SCK Bicyglo Trnava bolo založené v júni 2000. Poslaním klubu
je rozvoj cykloturistiky vo svojom regióne, návrhy, značenie,
údržba a propagácia cyklotrás. Hlavným cieľom
je združovanie ľudí, ktorým učaroval bicykel a príroda.
Každoročne klub organizuje niekoľko športových podujatí
spojených s pobytom v prírode pre členov klubu a širokú
verejnosť a zúčastňuje sa na podujatiach, prostredníctvom
ktorých členovia spoznávajú krásy Slovenska i zahraničia,
nie len zo sedla bicykla. Príkladom je aj každoročná
cykloexpedícia do niektorej z okolitých krajín (napr.
Rumunsko, Španielsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Francúzsko,
Korzika, Nórsko).
SCK Bicyglo Trnava spolupracuje s viacerými organizáciami
a inštitúciami akým je aj mesto Trnava v rámci projektu
EKOCITY. Dôležitou súčasťou činnosti klubu je aj tvorba
a údržba cyklotrás v Trnavskom regióne, propagácia
cyklotrás a cykloturistiky v médiách regionálneho, ale aj
národného charakteru a poskytovanie informácií o týchto
cyklotrasách.

Malokarpatský cykloklub
predseda: Igor Naništa
e-mail: nanista.i@gmail.com
Malokarpatský cykloklub je partia
amatérskych cyklistov - nadšencov,
vyznávačov cykloturistiky, ktorí majú
spoločný cieľ: relaxačnú cyklistiku
a spoznávanie krajiny zo sedla bicykla.
Poslaním klubu je motivovať svojich členov
a sympatizantov stráviť čo najviac času
v sedle bicykla nie preto, aby sa nabehalo
čo najviac kilometrov, ale aby čas
strávený na bicykli bol prínosom
pre duševnú pohodu a aby sa spojil pohyb
na čerstvom vzduchu s poznávaním
prírody a jej krás v spoločnosti dobrej
partie.
Začiatkom každého leta organizuje klub akciu masového charakteru Karpaty Tour,
ktorej trasa dlhá 125 km pretkáva pohorie Malých Karpát. Okrem toho členovia
klubu radi objavujú krásy myjavských kopaníc, Bielych Karpát, Javorníkov, Tatier
a vôbec každého krásneho kúta našej krajiny, ale aj za riekou Moravou krásy Českej
republiky, rakúske Neusiedlerske jazero či krajiny ako Korzika, Sardínia, Sicília, Elba,..).
Každý, koho srdce bije pre takýto životný štýl, je u v Malokarpatskom cykloklube
vítaný.

SCK Záhorák - Malacky
predseda: Marcel Bulla
e-mail: sckzahorak@gmail.com

SCK Stará Turá
predseda: Peter Ištoňa
e-mail: tavernikmk@centrum.sk
Slovenský cykloklub v Starej Turej bol založený v roku 1998 ako
prvá pobočka ústredia v Piešťanoch. V rokoch 1999-2000
v spolupráci s ďalšími partnermi SCK Stará Turá realizovala
projekt PHARE CREDO „Cykloturistické a turistické trasy
v pohraničí SR-ČR“. V cykloturistickej oblasti sa pravidelne
zúčastňuje na národných zrazoch cykloturistov po celom
Slovensku a realizujú každoročný plán cyklopodujatí. Okrem
cyklovýletov na Slovensku a v blízkom okolí vyrazili aj
do zahraničia (oblasť Južných Čiech, oblasť Pálavských
vrchov,..).
Kopaničiarsky región je optimálnou oblasťou pre rozvoj
cykloturistiky - dlhé doliny do oblasti Bielych a Malých Karpát
s asfaltovými alebo spevnenými cestami, pomerne nízka
premávka áut, proly vhodné pre náročných, ale aj menej
náročných cykloturistov. Pre MTB je tu hustá sieť
udržiavaných lesných ciest. Dominantou je Kopaničiarska
cyklomagistrála, ktorá spája Považie so Záhorím.
Na hraničných prechodoch Nová Bošáca a Vrbovce je
napojená na sieť moravských cyklotrás. Postupne sa buduje
komplexná
infraštruktúra
pre rozvoj
cestovného
ruchu klub
teší, že má
na tom svoj
podiel.

SCK Slovenský cykloklub Záhorák vznikol a bol zaregistrovaný
v roku 2000 ako občianske združenie. Členskú základňu tvoria
cykloturisti prevažne z Malaciek a okolia, ale i z Bratislavy,
z Brodského a Galanty. Na akciách, ktoré usporadúvajú radi
privítajú aj nečlenov cykloklubu, priaznivcov bicykla
a zdravého pohybu, ľudí spoločného zamerania, ktorí radi
nadväzujú priateľské kontakty a spolu spoznávajú kultúru,
históriu a prírodné krásy Záhoria a blízkeho okolia, ale aj
Moravy či Rakúska. Organizovaním akcií, športovým relaxom
sa snaží klub prispieť k vylepšovaniu vzťahu cykloturistov
k prírode, upevňovať zdravie, kondíciu a psychickú pohodu
účastníkov cyklovýletov a cyklojázd.

Stredné Slovensko
SCK Cyklotour Súľov
predseda: Slavomír Strečanský
e-mail: cyklotour@cyklotour.sk
SCK CYKLO TOUR Súľov je občianskym združením s právnou
subjektivitou a vzniklo v septembri roku 2000. Jeho poslaním
je podieľanie sa na vytváraní podmienok pre pohyb
na bicykli, legalizácia, značenie a údržba cyklotrás,
poskytovanie informácií o službách cestovného ruchu a
organizovanie podujatí.
V roku 2000 sa klub v rámci projektu Phare Credo, ktorého
navrhovateľom bola SCK Stará Turá, odborným garantom
SCK Piešťany a partnerom Obec Súľov - Hradná, podieľal
na značení cyklotrás v oblasti Súľovských skál. V roku 2003
klub opäť v spolupráci s obcou Súľov a SCK Piešťany vyznačil
ďaľšie kilometre cyklotrás v oblasti Javorníkov. Klub
organizuje aj významný MTB maratón AUTHOR ŠKODA
bikemaratón
Súľovské
skaly.

SCK Ďumbier - Brezno
predseda: Peter Kirdaj
e-mail: demetra@szm.sk
Poslaním SCK Ďumbier je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov
v súvislosti s pohybovou aktivitou na bicykli, vytvárať podmienky na upevňovanie
ich zdravia, zvyšovania telesnej a duševnej zdatnosti a výkonnosti.
Klub začínal v roku 1997 ešte ako SCK Podbrezová, v roku 2001 sa premenoval podľa
najvyššieho vrchu Nízkych Tatier - Ďumbiera na Slovenský cykloklub Ďumbier.
Nosnými akciami klubu sú tzv. „víkendovky“, ktoré začínajú v marci a končia
zamykaním bicyklov v novembri.
Z ďalších akcií sú to dvojdňové a viac
denné cyklotúry za poznávaním v rámci
Slovenska, ale aj zahraničné
cyklozájazdy po Európe ako napríklad
zájazdy na ostrovy Elba, Brač, Sardíniu,
z pevniny Chalkidiky v Grécku, kaňon
Verdon vo Francúzsku či české Krušné
hory a Šumavu.

SCK Liptov
predseda: Tomáš Štreit
e-mail: lillysportrk@gmail.com

SCK Magnezit Jelšava
predseda: Pavol Mlákay
e-mail: pavol.mlakay@zoznam.sk
Slovenský cykloklub Magnezit Jelšava bol založený v roku
2000 ako občianske združenie. Činnosť klubu je zameraná
na propagáciu cyklistiky, účasť na cestných a MTB
pretekoch v rámci Slovenska, ktorých sa aktívne zúčastňuje
8 členov, ďalej cykloturistiku, značenie trás a práci
s mládežou. Magnezit Jelšava tiež organizuje Banícku
časovku, jeden pretek v rámci Východoslovenskej
cyklistickej ligy a v minulosti klub organizoval Národnú
cyklistickú súťaž pre žiakov základných a stredných škôl
o pohár A. Tkáča - olympijského víťaza v rámci okresu
Revúca. Klub pomáha aj pri projektovaní cykloturistických
trás inými klubmi v okolí (SCK Ďumbier - Brezno).

SCK reg.stredisko Turzovka
predseda: Vladimír Pekár
e-mail: vladimirpekar@centrum.sk

SCK Rimava
predseda: Štefan Maksi
e-mail: maksi@pobox.sk
Slovenský cykloklub Rimava bol založený cyklistickými
nadšencami v roku 1999 ako bezpríspevková organizácia.
Hlavnou aktivitou cykloklubu je účasť na športových
podujatiach a organizovanie cykloturistických programov.
Od roku 2012 poskytujú sprievodcovské služby pre široký
okruh verejnosti v tuzemsku i v zahraničí. Ponuka
sprievodcovania zahŕňa ľahké potulky mestami, horskú
turistiku s batohom ako aj cykloturistické výlety rôznych
náročností.
Usporadúvajú cykloturistické akcie podľa aktuálneho
kalendára, každoročne 15 až 20 s rôznou náročnosťou.
Počet členov za jednotlivé ročníky sa pohybuje okolo 20.
V roku 2000 si prvýkrát obliekli vlastný klubový dres
v zelenožltých farbách.

SCK regionálne stredisko Turzovka vzniklo v roku 1996. K činnosti
klubu možno zaradiť projekt Kysuckej cyklomagistrály, projekt
cykloturistických trás v Rajeckej doline, Cyklofanatik či
Cyklocesty Makov. Klub v minulosti organizoval dva Národné
zrazy cykloturistov, zúčastnil sa seriálu podujatí na horských
bicykloch - MTB Kysuce či Cyklistickej dvojčasovke na Semeteši.
Klub sa tiež venuje značeniu a údržbe cykloturistických trás
v regiónoch Kysuce a Rajecká dolina, podieľal sa na realizácii
projektu Obnova a údržba cykloturistických trás a peších
turistických trás na území Žilinského samosprávneho kraja
a Inovácii Žilinského kraja 2009 v rámci regionálneho rozvoja
vďaka ktorému
d o s t a l k l u b
ocenenie za prínos
v cestovnom ruchu.

Východné Slovensko

SCK Poprad
predseda: Milan Garčár
e-mail: garmilan9@gmail.com
Slovenský cykloklub Poprad vznikol v roku 1997. Počas
pôsobenia klubu členovia prebicyklovali nie len rôzne kúty
Slovenska, ale aj Rakúska, Francúzska či Poľska. Jeden
z členov ako samotár precestoval na bicykli skoro celú
západnú časť Európy. Okrem samotného bicyklovania sa
klub zaoberal aj legalizáciou a značením cykloturistických
trás najmä v širšom okolí Popradu. V roku 2017 bol klub
po mnohých rokoch opäť obnovený dvojicou Garčár a
Majchrovič, ktorí stáli aj pri zrode klubu. Dnes je v záujme
mesta, aby bola činnosť tohto klubu znova aktívnou
súčasťou diania v Poprade a okolí.

SCK Slovenský kras
predseda: Alexander Derda
e-mail: derda.scksk@centrum.sk
SCK SK so sídlom v Gemerskej Hôrke je
dobrovoľné združenie občanov, ktoré
vzniklo v roku 1999 za účelom vytvorenia
podmienok pre rozvoj cykloturizmu
v Slovenskom krase a v turistickom regióne
Gemer v úzkej súčinnosti s SCK Piešťany.
Spočiatku bola činnosť zameraná
na návrh, legalizovanie a vyznačenie
cykloturistických trás.
SCK Slovenský kras organizuje ročne
minimálne 4 stále akcie - CYKLOKRAS,
KARSTVELO, GEMERSKÁ ŽUPA NA
KOLESÁCH a ZLATÝ KRAS.
Klub inicioval tiež vznik informačnej kancelárie „Brány krasu“, ktorú prevádzkuje
za pomoci Penziónu Skalná ruža. SCK Slovenský kras si vytvoril vlastnú bicyklovú
skupinu, ktorá nosí aj reprezentačné dresy.
Silnou stránkou SCK Slovenský kras je schopnosť korektne spolupracovať, zapájať
a spájať rôzne inštitúcie pre spoločný cieľ.

SCK Šariš - Prešov
predseda: Daniel Bača
e-mail: daniel.baca@sck-saris.sk
SCK Šariš - Prešov je samostatným dobrovoľným združením
občanov s právnou subjektivitou a vznikol v roku 1999. Jeho
poslaním je predovšetkým podporovať záujem ľudí o pohyb
na bicykli organizovaním cykloturistických a športových
podujatí a taktiež značenie cykloturistických trás. Za dobu
svojej činnosti klub usporiadal množstvo cykloturistických
akcií, z ktorých sa niektoré stali tradičnými: Otvorenie
cyklosezóny, Burza bicyklov a súčiastok , Okolím Prešova,
Okolo Domaše, Slanskou cyklomagistrálou za zlatým zrnkom,
Jazda mieru na Zlatú Baňu (toto tradičné podujatie rozšírili
o cyklotúru), Slanský cyklomaratón.
Klub organizuje aj ďalšie neformálne cyklojazdy v bližšom
aj vzdialenejšom okolí Prešova, ale členovia spoločne
navštívili napríklad aj ostrovy Elba a Brač či Makarsku.
SCK Šariš – Prešov sa venuje tiež legalizácii a značeniu
cykloturistických trás v okolí Prešova, propagácii regiónu
a cykloturistiky.

Členské poplatky na rok 2019
· 10 € dospelý
· 8 € dieťa, študent (do 26 rokov)
a dôchodca
· 7 € rodina (na osobu)

Nové preukazy
Novinkou je aj inovovaný vizuál členského preukazu.
Preukaz bude vyrábaný digitálne vo forme PVC karty
s rozmerom občianskeho/vodičského preukazu
alebo bežnej zľavovej karty.
Personalizáciu zabezpečí Slovenský cykloklub, tj. údaje o členovi a fotka bude spracovaná
elektronicky a následne hotové nové preukazy distribuované členom do klubov
alebo samostatným členom zaslané na adresu bydliska. Preukaz bude platný len s validačnou
známkou z príslušného roku.

PREHĽAD ZLIAV
Park miniatúr
Podolie

Zľava 10 % z ceny vstupného v zmysle aktuálneho cenníka
platného v čase poskytnutia zľavy
Zľava 35 % z ceny pripravovaných nápojov

Parksnow
Donovaly

Celodenný lístok na lanovku TELEMIX za 12 € pre cyklistov
Zľava 10 % z ceny spiatočného lístka pre dospelú osobu na
lanovku TELEMIX Nová Hoľa

MTBiker

Biker

Zaradenie člena SCK medzi VIP klientov MTBikera

Ročné predplatné časopisov BIKER + CYKLISTIKA ZA 18,90 €

Beh
Súľovskými
skalami

Bikefest
maratón

Bratislavský
MTB maratón

Zľava 3 € na štartovné pre člena SCK

Zľava na štartovné 2 € na Bikefest maratóne

Zľava na štartovné 2 € na Bratislavskom MTB maratóne

Penzión Pltník
Pieniny

Zľava 10 % z pultovej ceny ubytovania
Zľava 20 % na splav na pltiach
Zľava 10 % v požičovni športových potrieb (kanoe,
kajaky, rafty, bicykle)
kontakt: info@penzionpltnik.sk, +421 915 890 937

Penzión Svätopluk

Urban Center

Cyklistická
rekreačná chalupa

Zľava 10 % na ubytovanie v penzióne
kontakt: objednavky@svatopluk.info, +421 948 870 202

Zľava 10 % z platby v Café Silvia
Zľava 25 % na ubytovanie v apartmánoch Urban
Center v mesiacoch apríl, máj, október, november
Zľava 15 % na ubytovanie v mesiacoch jún
a september
Zľava 25 % na ubytovanie s dĺžkou trvania 4 a viac
dní
kontakt: murban@stonline.sk, +421 915 258 757

Zľava 10 % zo sumy pobytu - minimálne 3 noci
s rezerváciou vopred
kontakt: jan.payerchin@gmail.com, +421 915 034 436

Vyplnenú a podpísanú prihlášku pošlite spolu s fotografiou na hore uvedenú adresu
alebo e-mailom.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, dátum
narodenia, telefón, e-mailová adresa, fotograa, prípadne ďaľšie údaje potrebné k
uplatňovaniu členských výhod.

Užitočné stránky:
www.bikefest.sk
www.biker.sk
www.bratislavskymtbmaraton.sk
www.cyklistickarekreacnachalupa.sk
www.cykloportal.sk
www.cykloklub.sk
www.cyklotour.sk
www.mtbiker.sk
www.parkminiatur.sk
www.parksnow.sk/zima
www.penzionpltnik.sk
www.svatopluk.info

SLOVENSKÝ CYKLOKLUB
kontakt:

+421 910 645 443
office@cykloklub.sk

kancelária:

K lodenici 2, Piešťany

korešpondencia:

P.O.Box B-2
921 01 Piešťany
Námestie slobody 1716/6
921 01 Piešťany

sídlo:

