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 Sekcia značenia zasadala pravidelne – 6 x za rok.  
 Na požiadanie predsedu SZ KST, VV KST už na svojom zasadaní 12.3.2011 rozhodol o 
uvoľnení prvej zálohovej časti dotácie do regiónov pre priame práce v teréne vo výške 6700 EUR a 
tým umožnil včasné začatie značkárskych prác už v jarných mesiacoch. Podľa plánu pravidelnej 
obnovy značenia bolo potrebné obnoviť 4.652 km TZT. 
Situáciu nám značne skomplikovala novela zákonov, pretože činnosť značkárov sa musela začať 
realizovať na dohody o vykonaní práce – celkove sme museli prihlásiť 304 značkárov a pomocných 
značkárov, čo spôsobilo problémy nielen v sekcii, ale aj sekretariátu KST a podpredsedkyni pre 
ekonomiku. 
 V júni 2011 sme sa dozvedeli, že po 16 rokoch sa KST konečne podarilo získať od 
ministerstva školstva vyššiu účelovú dotáciu na značenie TZT, a to 52 600 EUR so 
spolufinancovaním KST plus  5 260 EUR (10 %). 
 Bol to rok tvrdej značkárskej práce, pretože získané prostriedky bolo potrebné účelne využiť 
za pomerne krátke obdobie – júl až október. Práce boli 31.10.2011 ukončené, v súčasnosti prebieha 
zúčtovanie prác a vyplácanie značkárov (cestovné príkazy).  
 Okrem priamych prác v teréne sa dotácia využila hlavne na materiálne zabezpečenie 
značenia, čo vzhľadom na trvalý nedostatok peňazí bolo v minulosti značne obmedzené. Pre 
regióny sa vyrobilo 144 ks smerovníkov  v hodnote cca 7000 EUR a ku dnešnému dňu 1400 
smeroviek a TMN v hodnote 18000 EUR. 
 Okrem toho KST realizovala na základe uzatvorenej Dohody medzi KST a SCK obnovu 
značenia peších TZT v regiónoch Martin, Liptovský Mikuláš a Orava v celkovej dĺžke 235,7 km v 
hodnote 4460 EUR z prostriedkov VUC Zilina.  
 Sekcia značenia KST v termíne 11. - 13.mája 2011 uskutočnila  školenie značkárov, na 
ktorom bolo vyškolených 16 značkárov a v septembri sa uskutočnilo ešte školenie značkárov v 
Senici, ktoré si RR KST hradila so svojich vlastných prostriedkov, kde sa vyškolilo 7 značkárov 
regiónu. 
 Vzhľadom na zrušenie vojenského priestoru v Levočských vrchoch začala SZ v roku 2011 
pracovať na rozšírení TZT do tejto oblasti. 
 Okrem toho Sekcia značenia KST nadviazala spoluprácu so združením Freemap na 
digitalizáciu turistických máp a ich internetové zverejnenie a KST uzatvorilo Dohodu so Štátnymi 
lesmi SR o spolupráci a podpore značkovania.   
 
 
        Ing.Eva Škutová 
                  predseda SZ KST 


