
Správa o činnosti Sekcie značenia KST  
rok  2012 

 
 Sekcia značenia zasadala pravidelne 6x za rok + jedno mimoriadne zasadnutie sekcie zvolal  
predseda KST Peter Perhala. 
            V sekcii pracuje 6 členov + p. Gregorička ktorý ešte nie je do SZ kooptovaný. 
            V Súčinnosti s vyše 300 aktívnymi značkármi sa v roku 2012 sekcia značenia KST (ďalej 
len SZ KST) starala o 14 048 km peších  a 360 km lyžiarskych turistických značených trás (ďalej 
len TZT) na území celej SR ( s výnimkou územia TANAP-u).    V rámci plánu trojročnej obnovy 
sme potrebovali obnoviť značkovanie a uskutočniť práce spojené so značkovaním (výmena 
zhrdzavených a vandalmi zničených smeroviek a tabuliek miestneho názvu, údržba smerovníkov, 
presekávanie zarastajúcej vegetácie ap.) na 1/3 týchto trás, teda na 4.802 km siete TZT. Na tieto 
práce sme vypracovali a predložili projekt na MŠ SR vo výške 128.000 EUR. V rámci účelovej 
dotácie na značenie TZT sme od MŠ SR obdŕžali sumu 79.500 EUR, čo znamená nárast výšky 
dotácie oproti roku 2011 (rok 2011 – 52.600 EUR ), ale voči požadovanej sume 128.000 EUR je to 
len 62,11 % potrebných prostriedkov.  Tieto finančné prostriedky sú nedostačujúce a sú dôvodom 
postupného chátrania turistických značených trás na Slovensku. Aj keď po dlhej dobe bolo 
obnovených všetkých 4802 plánovaných turistických trás na rok 2012, ale nepodarilo sa obnoviť 
veľa zanedbaných trás z predchádzajúcich rokov. 
 
            Na požiadanie SZ KST, VV KST už na svojom zasadaní v marci rozhodol o uvoľnení prvej 
zálohovej časti dotácie do regiónov pre priame práce v teréne vo výške 6.700,- Eur a tým umožnil 
včasné začatie značkárskych prác už v jarných mesiacoch.  
 
 Celý priebeh značkárskych prác bol v priebehu roku 2012 do značnej miery narušený tým, 
že dotácia z MŠ prišla až v druhej polovici júla.  
 
 Uskutočnili sme výrobu a následnú výmenu v teréne 400 ks smeroviek a tabuliek miestneho 
názvu. Osadilo sa 86 nových smerovníkov a 44 značkárskych kolov. Vykonala sa však výmena 
smeroviek a tabuliek miestneho názvu ktoré sa nestihli vymeniť z dôvodu zlého počasia na jeseň 
2011. ( v roku 2011 vyrobených 1780 ks )  
 
            Ďalšie finančné prostriedky sa získali od VUC banská Bystrica vo výške 4.965,- Eur , 
účelovo pre Revúcu, Vyhne a Banskú Štiavnicu a prispela aj nadácia Ekopolis + niektoré dediny a 
mestá. Tieto finančné prostriedky získavajú priamo predsedovia jednotlivých komisií značenia pri 
regionálnych a okresných radách.  Škoda že naša spolupráca s VUC Žilina ktorá začala v roku 2011 
bola narušená vonkajšími vplyvmi. Napriek spracovaniu rozsáhleho projektu bola podpora nulová, 
alebo minimálna. 
 
            Sekcia značenia mala v priebehu celého roka  problémy s počítačovým programom 
turistického značenia ktorý je zastaralý a v nových počítačoch nefunkčný. Tento program je 
základom evidencie všetkých turistických trás.   
 
            Začali sa značkovať v teréne aj Levočské Vrchy ( bývalý vojenský priestor ), aj keď len 
obmedzene - problémy s povolenkami. 
 
            V októbri bolo uskutočnené dlho odkladané základné školenie značkárov. Vyškolených 20 
značkárov. 
 
            V roku 2012 sme prešli na nový systém zúčtovania prác ktoré napomáha k sledovaniu a 
dokumentovaniu vykonaných prác. Zrušil sa systém cestovných príkazov a nahradil do spôsob 
hlásení a fotografovania. 
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