
Zápisnica č. 2/2012 
zo zasadnutia Propagačnej komisie KST,  

konaného dňa 6. septembra 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. Aktuálne úlohy PK, stav (D.Valúch) 
- 2. Príprava kalendára 2013, termíny, rozdelenie úloh (D. Valúch) 
- 3. Námety PK pre zlepšenia na webe  (D.Valúch) 
- 4. Rôzne  

 
Priebeh zasadnutia 
 
1.Aktuálne úlohy 
 
Info-skladačka KST s oddeliteľnou prihláškou, riešitelia Miro Mudrák, Soňa Mäkká 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Sada diplomov pre ocenenia KST – požadovaný je návrh inovácie celej sady diplomov pre čestné 
ocenenia KST (Čestné uznanie, Strieborný odznak, Zlatý odznak, Ďakovný list, Plaketa Alojza 
Lutonského, Medaila Miloša Janošku) 
Riešitelia: Paľo Zajac, Katarína Martonová; KT: 25.09.12 
 
Propagačné bannery -  požadovaný je návrh celej sady rôzne zameraných propagačných bannerov 
KST, s témami jednotlivých presunov, mládeže, značenia, v podobnom grafickom štýle.  
Do konca roku pripraviť 5 rôznych vizuálov ( sekcie ) ?  
1 banner pre konferenciu JT 
3 stojany 
Riešitelia: Paľo Zajac, Katarína Martonová, Michal Hučko 
 
Deň otvorených dverí v sídle KST, 27.9. 
Pripraviť tlačovú správu (Dušan) a program – celá PK. 
 
Dizajn manuál 
- cieľom je mať logo KST k dispozícii (na stiahnutie), pre všetky aplikácie, pre všetky príležitosti, 
pre všetkých partnerov. 
Riešitelia: Katka Martonová, Paľo Zajac 
KT: 30.12.2012 
 
Zástavy KST pre regionálne rady – návrhy pripravila Katka, už sú vyrobené, budú rozdané na 
zasadnutí  Ústrednej rady v Prešove, 21.9.12 
 
 



2. Kalendár podujatí KST 2013 
 
Náklad: 2 000 ks 
Zmeny v obsahu: 

- Rýchly prehľad podujatí na úvod triediť len chronologicky, po mesiacoch 
- doplniť o info o sekciách a regiónoch 
- upozornenie na skrátený termín uzávierky prihlášok do kalendára 2014 

Nutné:  
-osloviť predsedov RR, vyžiadať informácie o regiónoch 
- osloviť predsedov sekcií, vyžiadať informácie o sekciách 
Na RR aj sekcie poslať modelový text (Dušan). 
Modelový text pre regióny pripravia o bratislavskom regióne Soňa a Dušan. 
Modelový text pre sekcie pripraví o sekcii jazdeckej turistiky predseda SJT Mišo Hučko. 
Úvodný príhovor predsedu pripravia  Paľo a Dušan 
Hlavné podujatia, slovenské aj od niektorých zahraničných partnerov (KČT, MTSZ) dodá Š.Kuiš, 
hlavné podujatia ÖTK a PTTK vyžiada DV, významné podujatia (slovenské) dodá  Š.Kuiš.  
Spracovanie prihlášok podujatí : Paľo Zajac 
Inzercia: Soňa, Dušan 
Zhotovenie predtlačového pdf: Katka Martonová 
Korektúry – prisľúbil Peter Perhala 
 
 
3. Rôzne  
Interiér chát KST ako propagačná príležitosť 

- pripraviť návrh propagačného využitia interiéru, zameranie: 
- propagácia KST na chatách 
- propagácia samotnej chaty, jej história 
- usmernenie inzercie tretích strán ( kde áno, kde nie, cenník, formáty ) 

Riešitelia: Paľo, Dušan Soňa,  KT: 04.12. 
 
Ako spropagujeme ukončenie rekonštrukcie Chaty pod Rysmi? 
 
Príprava návrhu pohľadnice KST pf 2013 – bude aktuálne (Katka) 
 
Návrh kartičkového kalendárika KST 2013 - nebude aktuálne 
 
Návrh skladačiek o činnosti jednotlivých sekcii KST - podľa vzoru JT, ostatné sekcie sa nemajú 
k činu.  
 
Príprava nových publikácií, resp. reedícia starších publikácii, využívaných ako propagačný 
materiál (kniha A. Guldana o histórii značenia, aktualizovaný záznamník Cesta hrdinov SNP, 
učebné texty, ktoré si bude vyžadovať re-akreditácia ) 
 
Krabička na odznak KST – vyhľadať a vybrať z ponuky na internete (Dušan), 
 
Pozvánka pre VIP hostí – vybrať a zakúpiť slávnostný papier, pripraviť zjednodušenú hlavičku,  
 
Bedeker ENELu – desať geograficky členených kapitol  
Tip na turistický poldeň, deň, víkend ? Nie turistické podujatia, ale 2 – 3 turistické ciele 
Spracuje Soňa, podklady môžu dodať i ostaní členovia PK KST. 
 
Účasť na veľtrhoch/výstavách so zameraním na turistiku: 



Brno ? Ak veľtrh vôbec bude, a ak príde opäť pozvanie na stánok KČT 
Bratislava  - riešiť cez SACR 
Nitra ? Kontakty má Mišo Hučko 
 
 
4. Návrhy na zlepšenie web stránok KST 
 (z hľadiska obsahu, funkcionality, vzhľadu, inzercie tretích strán) 
Téma pre pokročilý čas presunutá na ďalšie zasadnutie PK.  
 
 
 
 
Zapísal: Dušan Valúch 
 
v Bratislave, 6.9.2012 
 
 
 
 


