
Zápisnica č. 1/2012 
zo zasadnutia Propagačnej komisie KST,  

konaného dňa 27. marca 2012 v Bratislave 
 

Prítomní: Katarína Martonová, Pavol Zajac, Soňa Mäkká, Dušan Valúch, Michal Hučko, Miroslav 
Mudrák 
 
Ospravedlnení: Vladimír Povoda, Ján Kľučka  
 
Prizvaní: Peter Perhala, predseda KST 
 
Prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda PK D. Valúch.  
 
Program podľa pozvánky: 

- 1. Kontrola úloh PK, stav (D.Valúch) 
- 2. súčinnosť propagačnej komisie (D. Valúch) 
- 3. aktuálne úlohy PK  (D.Valúch) 
- 4. nové námety 
- 5. Rôzne  

Pripomienky, ani doplňujúce návrhy k navrhnutému programu neboli 
 
Priebeh zasadnutia 
 
Predseda PK poďakoval za súčinnosť tým čo sa zapájajú do práce PK najviac – Paľovi Zajacovi a 
Katke Martonovej, ocenil aj prínos ďalších členov – Soni Mäkkej, Mira Mudráka a Michala Hučka, 
kritizoval pasivitu Jana Kľučku, ktorý by mal zvážiť zotrvanie v PK ak nemá možnosť aktívne sa 
podielať na plnení úloh PK. 
 
aktuálne úlohy: 

- banner na konferenciu ERA; riešitelia: obsah DV, grafika KM 
- banner KST;  riešiteľ- autor návrhu PZ 
- skladačka KST, riešitelia: obsah SM, grafika MM 
- samolepka Priateľ turistiky – Partner KST; riešiteľ  – autor návrhu PZ 
- príprava kalendára podujatí KST 2013; riešitelia – alternatívne buď doterajší interný tím PK 

(PZ, SM, DV, KM), alebo „na kľúč“ dodá ISMC.  
- web – stále je čo zlepšovať 
- tlačové správy; DV 
- zápis v lexikóne (dnes bol odsúhlasený text); DV 

 
nové požiadavky: 

- vlajky – jednotné vlajky KST pre regionálne rady; návrhy pripravia KM a MM  
- diplomy – zjednotiť a zmodernizovať grafiku; návrh pripraví PZ 
- kalendáriky s tématikou presunov, mládeže, značenia; využitie na veľtrhoch. 

Mohli by vzniknúť ako sprievodný produkt skladačiek sekcií (použiť tú istú grafiku) 
- uverejňovanie inzercie tretích strán (na webe, v kalendári podujatí, na chatách)  
- imidžový film (spot) – dokáže vyrobiť niekto z okruhu členov, resp. priaznivcov KST? 
- Spropagovanie oficiálneho otvorenia Chaty pod Rysmi po rekonštrukcii (diplom ?) 

 
 
Najurgentnejšie úlohy PK:  
banner pre regionálnu konferenciu ERA-EWV-FERP – zadanie: 



banner jednoduchý a elegantný (biely podklad), mal by byť čitateľný na 10-15 m, má obsahovať: 
-  dvojjazyčný názov podujatia (ENG/SK): 
„North-Eastern Regional ERA-EWV-FERP Meeting 2012“ 
„Regionálna konferencia severovýchodnej divízie Európskej asociácie turistických klubov ERA – 
EWV-FERP“ 
-  termín a miesto konania: Bratislava, 13.-15. apríla 2012 
-  štátny znak hostiteľskej krajiny (SR) – stačí keď bude súčasťou loga ministerstva, nemusí byť 2x 
-  logá organizátora (ERA), spoluorganizátora ( KST), orgánov a inštitúcii, ktoré poskytli 
konferencii záštitu  (Mesto Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj-BSK, Ministerstvo dopravy, 
Slovenská agentúra pre cestovný ruch – SACR); doplniť logo ENELu  
Poznámka: Logá poskytovateľov záštity sú na weboch: www.region-bsk.sk; www.bratislava.sk;  
www.mindop.sk; www.sacr.sk; logo ERA-EWV-FERP  aj logo ENEL-u je na webe KST.  
 
Tvar banneru 

a) na stojato – šírka 80 výška 200 cm (text by mal byť sústredený v horných dvoch tretinách 
plochy) 

b) na šírku  (klasický transparent) 60 x 250 cm, prípadne 50 x 300 cm 
Termín úlohy bol 15.3.2013, riešenie mešká, do konferencie zostáva 14 dní!  
 
skladačka KST  

- korigovať obsah 
- členské písať presne 
- zľavy – doplniť ATOM, KČT 

 
Samolepka Priateľ turistiky – partner KST  
T: 30.04. 
 
Kalendár podujatí KST 2013 – PK  prediskutovala návrh, ktorý pripravil p. Gálik, ISMC. 
Záver: bude sa aj naďalej robiť interne, ISMC zabezpečí len tlač kalendára. 
 
Skladačky sekcii – opätovne vyzvať sekcie aby dodali texty a fotky ;   
Z: DV, T: 30.06. 
 
Diplomy – ide o Ďakovný list, Čestné uznanie, diplomy ku Zlatému a Striebornému odznaku KST, 
diplomy k udeleniu Plakety A.Lutonského  a Medaile M.Janošku. 
Z: PZ, T: 30.06 
 
 
 
Zapísal: Dušan Valúch 
 
V Bratislave 27.3.2012 
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