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Zápisnica č. 1/2013 
zo zasadnutia Propagačnej komisie KST,  

konaného dňa 5. februára 2013 v Bratislave 
 

Prítomní: Katarína Martonová, Pavol Zajac, Soňa Mäkká, Dušan Valúch, Michal Hučko, 
Miroslav Mudrák 
 
Ospravedlnení: Vladimír Povoda, Ján Kľučka (odstúpil)  
 
Prizvaní: Peter Perhala (predseda KST), Zuzana Masaryková (kandidátka na kooptáciu do 
PK) 
 
Prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda PK D. Valúch, neskôr poverený predseda 
PK P. Zajac.  
 
Program podľa pozvánky: 

- 1. Prehľad aktivít a výstupov z PK za rok 2012 (D.Valúch) 
- 2. Zhodnotenie činnosti PK v roku 2012 a očakávania pre rok 2013 (P.Perhala) 
- 3. Konkretizácia hlavných úloh, termíny, súčinnosť  (D.Valúch) 
- 4. Rôzne  

 
Priebeh zasadnutia 
 
1. Zhrnutie roku 2012 
Na úvod zasadnutia predseda PK stručne zrekapituloval výsledky práce komisie za rok 2012 
a podiel jednotlivých členov PK na príprave hlavných výstupov. Poďakoval aktívnym členom 
PK. 
 
2. Hodnotenie činnosti PK v roku 2012 
Na stručný komentár D.Valúcha nadviazal podrobným hodnotením predseda KST P.Perhala. 
 

− Vyzdvihol prípravu nových propagačných materiálov

− P. Perhala informoval o projekte Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), kde je 
možnosť do 25.2. podať 

 (skladačka o vysokohorských 
chatách, všeobecná skladačka o KST). Spomenul, že by bolo vhodné skladačky o 
chatách distribuovať napr. na chaty, tiež skladačky o KST do regiónov. Ročne sa však 
dáva vyrobiť len 500 ks, čo je nepostačujúce. P.Perhala navrhol využívať rôzne 
projekty na získavanie finančných prostriedkov na propagáciu KST, z ktorých by sa 
o.i. financovala aj tlač propagačných materiálov. 

projekt propagácie

− P.Perhala vyzdvihol 

 (viac k projektru v ďalšom priebehu 
zasadania). Minulý rok sme touto cestou využili 1500 eur na prípravu Kalendára 
podujatí KST 2013. 

vynovenie Kalendára podujatí KST

− Zosumarizoval účasť KST na 

, výhrady sú k príliš tmavému 
obsahu (viac info k tomuto bodu v ďalšom priebehu zasadania).  

veľtrhoch cestovného ruchu. Zúčastnili sme sa na 
veľtrhu Regiontour v Brne, na pozvanie Klubu českých turistov, avšak bola by vhodná 
početnejšia účasť členov PK, ktorých sčasti suplovali iní členovia KST. Na veľtrhu 
Slovakiatour nemá KST stánok, využívať stánok partnera Dajama je jedna možnosť, i 
keď len malá, ďalej súčasť minuloročnej inzercie v Cestovnom lexikóne bola možnosť 
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umiestniť propagačné materiály na stánku vydavateľa Astor Slovakia. KST žiaľ nemá 
finančné prostriedky na prenájom vlastného stánku. Je možnosť vziať na veľtrhy aj 
turistické mapy, ktoré máme ešte v sklade od spolupráce s vydavateľstvom SHOCart, 
tiež je možné predávať Kalendár podujatí KST. Na stánku v Brne bol dopyt aj po 
kalendáriku a zozname ubytovania na Slovensku, chýbali propagačné materiály k 
letnému zrazu 2013. 

− P.Perhala vytkol PK neskoré reagovanie na podnety z VV

− V 

, napr. aj v súvislosti s 
nasadením bannerov na webovú stránku.  

časopise Krásy Slovenska

− P. Perhala pochválil P. Zajaca za 

 sa propagácia KST trochu zlepšila, len D.Valúch ako 
zástupca KST v redakčnej rade nestíha aj samotnú prípravu článkov, v čom by mohla 
pomôcť adeptka na prácu v PK Zuzana Masaryková, ktorá už niektoré články pre KST 
pripravovala.  

reedíciu čestných ocenení

− Pochválil nápad s 

 po grafickej stránke, na 
druhej strane sa podľa jeho názoru táto úloha časovo dosť naťahuje. 

posielaním PF partnerom KST

− KST minulý rok organizoval dve 

, len by to bolo vhodné riešiť s 
väčším časovým predstihom.  

konferencie

− Bolo by vhodné pripraviť ďalšie 

, jednu regionálnu Európskej asociácie 
turistiky, druhú o jazdeckej turistike. P. Perhala vyzdvihol vklad M. Hučka, ktorý na 
túto konferenciu pripravil aj katalóg, v minulosti tiež skladačku o jazdeckej turistike. 
Zároveň by P. Perhala privítal, keby sa M. Hučko viac zapájal aj do všeobecnej 
propagácie KST, nielen do vecí súvisiacich s jazdeckou turistikou.  

bannery o KST

− P. Perhala sa venoval 

. Malo to byť už minulý rok, táto 
úloha sa prenáša do tohto roka.  

problému s komunikáciou v rámci PK.

Ďalej kritizoval, že informácie od predsedu PK sa nedostávajú ďalej k jednotlivým 
členom PK. Predseda PK si vyberá jednotlivých členov na tú ktorú úlohu bez 
hlasovania či informovania ostatných členov PK.  

 Mal by sa pripraviť plán 
propagácie na každý kalendárny rok, toto absentuje. D. Valúch ho má predložiť na 
zasadanie VV, t.r. sa bude konať v marci. D. Valúch na tomto zasadaní vždy 
informácie predkladá, ale P. Perhala zdôrazňuje, že väčšina vecí, ktoré sa propaguje, 
vychádzajú od vedenia KST a nie zo samotnej komisie, pričom by to malo byť 
naopak.  Na druhej strane pochválil reagovanie PK na požiadavky, aj keď nie vždy 
promptne, ale napokon sú všetky požiadavky splnené. P. Perhala vytkol D.Valúchovi 
chýbajúce zápisnice z posledných zasadnutí PK. 

P. Perhala zdôraznil celkovú zaneprázdnenosť predsedu PK D. Valúcha, ktorý je 
zároveň aj generálnym sekretárom KST. Následkom tejto zaneprázdnenosti sa úlohy k 
členom PK nedostávajú v dostatočnom predstihu, ale na poslednú chvíľu, čo má 
vzhľadom na obmedzený voľný čas členov PK za následok neskoré odovzdávanie 
práce.  

− P.Perhala spomínal tohtoročné 140. výročie organizovanej turistiky

− Tento rok bude slávnostné 

 na Slovensku, 
ktoré si treba pripomenúť (viac k tomuto bodu v priebehu zasadania).  Návrh 
pamätného listu, rozdávať účastníkom významných podujatí t.r. 

otvorenie zrekonštruovanej Chaty pod Rysmi

− P. Perhala hodnotí pozitívne návrh P. Zajaca na výrobu 

. Zo strany 
PK v spolupráci so SHS JAMES sa očakáva pripravenie ocenení pre sponzorov a ľudí, 
ktorí prispeli k obnoveniu chaty, ďalej propagačné materiály a tiež program na 
slávnostné otvorenie chaty.  

magnetiek s motívom 
tatranských chát,

− Rovnako vyzdvihol ponuku P. Zajaca vyrobiť 
 ktoré môžu slúžiť ako propagačný predmet a tiež na predaj.  

informačné tabule na chaty o histórii 
chát.  
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− K jubileu 140 rokov by bolo treba pripraviť články

− V decembri sa uskutoční medzinárodná 

 do Krás Slovenska aj na našu 
webovú stránku.  

konferencia v Trnave

− P. Perhala informoval, že tento rok sa uskutoční 

, kde by mala tiež PK 
pomôcť (viac info v ďalšom priebehu zasadnutia).  

50. stretnutie čitateľov časopisu 
Krásy Slovenska

− Jubilejný 

. VV KST poveril PK, aby pripravila návrh odznaku a pamätného 
listu, so všeobecným zameraním, len so spomenutím 50. výročia. Úlohu VV uložil do 
31.1.2013. Doteraz bez spätnej väzby od PK.  

60. Celoslovenský zraz KST a 44. Stretnutie TOM

− P. Perhala vyjadril nádej, že ďalší ročník Kalendára podujatí KST 2014 bude zase o 
niečo ďalej. Tiež informoval o 

 sa detailne na tomto 
zasadnutí nemusí riešiť, ma vlastný OŠ, kde sa zapájajú aj viacerí členovia PK.  

príprave nového informačného systému

− P. Perhala rozobral návrh na opätovnú 

 na webe KST, 
ktorý by mal zjednodušiť posielanie prihlášok a iných informácií z regiónov.   

inzerciu KST v Cestovnom lexikone

− P. Perhala predniesol návrh na 

, s ktorým 
prišiel D. Valúch na návrh M. Hučka. P. Perhala prehodnotil svoj názor na inzerciu 
KST v tomto lexikóne, nakoľko minuloročnú inzerciu v sume 300 eur mal problém 
obhájiť vo vedení KST. Pri rokovaní s inštitúciami, od ktorých sa KST snaží získať 
peniaze, by to mohlo navodiť dojem, že KST nemá nárok pýtať financie, keď 
investuje takýmto spôsobom. Na druhej strane je tu aj zaradenie KST do lexikónu, 
ktorý sa podľa informácií od vydavateľa distribuuje na rôzne orgány cestovného 
ruchu, veľvyslanectvá a pod. Je to však pre KST finančný problém, podobne ako 
potenciálne prihlásenie KST do oblastných organizácií cestovného ruchu, kde sa však 
musia platiť členské príspevky. Preto treba riešiť propagáciu KST inými spôsobmi, 
napr. memorandami o spolupráci a participovať na projektoch s potenciálom získania 
financií od štátu.   

vytvorenie cenníka inzercie a reklamy na webovej 
stránke

 

 KST. Prišla opätovne ponuka z Geriavit Pharmaton na inzerciu na webstránke, 
zatiaľ bez dohody. 

Reakcie na vystúpenie P.Perhalu 
     

K.Martonová a S.Mäkká navrhli, aby sa k 140. výročiu organizovanej turistiky uskutočnilo aj 
podujatie

 

, ktoré by sa následne propagovalo aj cez tlačové správy, cez web KST, Krásy 
Slovenska atď. a zdôraznilo by sa aj prepojenie KST a Uhorského karpatského spolku (viac k 
tomuto bodu v ďalšom priebehu zasadania).  

K.Martonová vyjadrila kritiku k spôsobom komunikácie v rámci PK

 

, nakoľko členovia PK 
nie sú informovaní o všetkom. Tento problém pretrváva už z minulého roka a znižuje 
motiváciu k práci v PK.  

S.Mäkká vyjadrila počudovanie, že o potrebe pripraviť plán propagácie na rok 2013 ako 
projekt na BSK sa členovia PK dozvedajú 10 dní pred tým, ako sa má návrh projektu 
odovzdať

 

 na ústredie KST, čo je nepostačujúce na výrobu seriózneho projektu. Tiež 
kritizovala neskoré odovzdávanie informácií, príp. neinformovanie členov PK zo strany 
vedenia PK.  

D.Valúch vyjadril kritiku k príprave cenníka na web, ktorý podľa jeho vyjadrenia mala členka 
PK S.Mäkká pripraviť už pred dvoma rokmi. S.Mäkká vyjadrila prekvapenie, nakoľko táto 
úloha nebola zanesená v žiadnej zápisnici. Navyše S. Mäkká je členkou PK len niečo vyše 
roka.  



4 
 

 
S. Mäkká predniesla návrh na zaregistrovanie ochranných známok

 

 na názov Klub 
slovenských turistov a tiež na názvy chát, ktoré KST vlastní alebo spoluvlastní. Slúžili by 
jednak ako ochrana domén tatranských chát, tiež by sa dali získať financie od výrobcov 
suvenírov s motívmi tatranských chát vo forme licenčných poplatkov.  

Z. Masaryková vyjadrila návrh prípadnej výroby suvenírov

 

 na tatranské chaty priamo zo 
strany KST, aj v spolupráci s radovými členmi KST. 

P. Perhala pripomenul poverenie členov PK P. Zajaca, K. Martonovej a S. Mäkkej vytipovať 
na tatranských chatách vhodné umiestnenie inzercie
 

, vyhotovenie fotodokumentácie atď.  

K. Martonová navrhla častejšie zasadanie PK
 

 - raz za štvrť roka.  

M.Hučko vyjadril predstavu, že účasť KST na veľtrhoch

 

 CR by sa dala rozšíriť do viacerých 
stánkov, priestorov VÚC atď. P. Perhala informoval, že Slovenská agentúra pre cestovný ruch 
od spoluvystavovateľov vyberá poplatky. P.Zajac vyslovil názor, že by sme mali propagovať 
napr. vysokohorské chaty prostredníctvom makety chaty, nakoľko skladačky nie sú 
postačujúce na vyvolanie záujmu. Alebo pridať nápadnejšie propagačné materiály. 

M.Hučko informoval o dohodnutej spolupráci s časopisom Životný štýl a kôň a tiež Horse 
TV

 

. Časopis má náklad 30 000 a distribuuje sa aj v ČR. KST bude mať v každom čísle 
priestor 2 – 8 strán, primárne o jazdeckej tematike, avšak dajú sa tu propagovať aj iné témy, 
napr. horské chaty.  

M.Hučko vyjadril názor, že KST by mal inzerovať v Cestovnom lexikóne

S.Mäkká vyjadrila názor, že ak sa KST rozhodne inzerovať, treba to prerokovať v rámci celej 
komisie, čo sa nekonalo, a mať k dispozícii údaje o náklade, remitende, distribúcii, 
sociodemografické údaje o čitateľoch, konkurencii na trhu. Otázne je aj, či to KST v čase 
internetu a Google potrebuje, formát encyklopédie už dnes nie je taký aktuálny.  

, nakoľko je to 
podľa jeho skúseností vyhľadávaný formát a tiež viacjazyčný materiál. Ďalej spomenul, že 
vydavateľ lexikónu spracúva europrojekty a mohol by byť nápomocný KST pri vyhľadávaní a 
zrealizovaní týchto projektov pre KST.  

Uznesenie č. 1/2013: PK KST neodporúča KST inzerovať v Cestovnom lexikóne 2013/14.  
Hlasovanie:  
ZA: 2    PROTI: 3    ZDRŽAL SA: 1 
 
M.Hučko vysvetľoval príliš tmavé strany v Kalendári podujatí

 

 KST 2013 nesprávnym 
podkladom zo strany PK, určeným na iný typ papiera. Nasledovala ďalšia odborná diskusia o 
probléme s K. Martonovou a M. Mudrákom. Záver diskusie znel, že by tlačiareň mala ešte 
posielať nátlačky. 

3. Úlohy PK na rok 2013 
 
Sumár úloh PK na zasadnutí v písomnej podobe predložil odstupujúci predseda PK D.Valúch. 
Poverený predseda vyzval členov komisie, aby sa ujali jednotlivých úloh a zaviazali sa k čo 
najskorším reálnym termínom plnenia. Komisia prešla bod po bode všetky zapísané úlohy, 
zodpovednosť (prevažne konkrétna, u niektorých komplexných úloh kolektívna) a termíny 
boli prijaté nasledovne: 
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Vizuálna identita 

Dizajn manuál KST 
- dokončiť 
K. Martonová, T: 30.4.  
 
Vytvorenie sady diplomov v jednotnom grafickom štýle 
P. Zajac, K. Martonová, T: 15.2. 
 
Krabičky na odznaky 
- nájsť jednoduché, lacné krabičky, zakúpiť 
D. Valúch, T: 28.2. 
 
VIP hlavičkový papier 
 - rôzne verzie podľa príležitostí (pozvánky, kondolenie, blahoželania, poverenia) 
M. Mudrák, T: 28.2. 
 

 
Internetová stránka KST 

Pripomienky k dizajnu a členeniu 
S.Mäkká, M.Hučko, T: 28.2. 
 
Navrhnúť cenník inzercie 
S. Mäkká, T: 28.2. 
 
Pridelenie prístupového hesla, zaškolenie I. Ovečkovou na vkladanie obsahu 
S. Mäkká, T: po návrate I. Ovečkovej z liečenia 
 
Návrh rozsahu anglickej mutácie 
S. Mäkká, T: 30.4.  
 

 
Podujatia 

50. Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska 
- Návrh odznaku podujatia (názov, miesto, ročník, logá spoluorganizátorov) 
P. Zajac, T: 17.2. 
 
- Návrh magnetky s motívom jubilejného stretnutia 
P. Zajac, T: 22.3. 
 
- Návrhy do programu pre 50. stretnutie 
Všetci členovia PK, T: priebežne 
 
Výročie 140 rokov organizovanej turistiky na Slovensku 
- Návrh pamätného listu 
- Banner 
K. Martonová, T: 30.4. 
 
- kontaktovať novovznikajúcu RR KST Levoča - Kežmarok s návrhom podujatia – túra na 
Zbojnícku chatu 10.8. 2013 
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- prebrať s nimi program akcie 
- pripraviť tlačovú správu o akcii do médií a na web KST 
- pripraviť článok o histórii organizovanej turistiky do Krás Slovenska a na web KST 
S.Mäkká, Z. Masaryková, T: 30.4.2012 
 
Znovuotvorenie Chaty pod Rysmi 
Návrh na symbolické ocenenie sponzorov, darcov a dobrovoľníkov, ktorí prispeli k 
rekonštrukcii (Diplom? Kameň? Kategórie.) 
Všetci členovia PK, T: 15.3.  
 
Návrh upomienkového predmetu Chaty pod Rysmi 
(magnetka, nášivka, odznak, šatka, tričko, pripináčik na batoh) 
Všetci členovia PK, T: 15.3. , ďalšie úlohy podľa konkrétnych zadaní 
 
Výroba makety Chaty pod Rysmi 
P. Zajac, T: 31.5. 
 
Brožúra o histórii Chaty pod Rysmi 
P. Zajac, K. Martonová, S. Mäkká, Z. Masaryková, T: 30.6. 
 
Návrh programu pre otvorenie chaty 
Všetci členovia PK, T: 15.3.  
 
Deň otvorených dverí v sídle KST  
Návrh programu (od - do, guláš, archív na nahliadnutie, atď.) 
Všetci členovia PK, T: 15.7. 
 
Tlačová správa 
Z. Masaryková, T: 25.9. 
 
Konferencia Tradície a perspektívy organizovanej turistiky v strednej Európe 
- Návrh propagácie KST v rámci konferencie  
- Návrh výzdoby na konferencii (smerovníky, turistické značky ako orientačné prvky, bannery 
KST atď.) 
Všetci členovia PK, T: 30.9. 
 

 
Príprava publikácií 

Dotlač skladačky KST 
M. Mudrák, T: 28.2. 
 
Aktualizácia záznamníka Cesta hrdinov SNP 
M. Hučko, 28.2. 
 
Kalendár podujatí KST 2014 
- Poslať ponuky inzercie 
S. Mäkká, T:1.9. 
- Odkomunikovať inzerciu a poslať inzeráty na grafické spracovanie 
S. Mäkká , T: 15.10. 
- Spracovať prihlášky 
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P. Zajac, T: 30.10. 
- Grafické spracovanie 
P. Zajac, K. Martonová, T:30.10.  
 

 
Veľtrhy 

- Slovakiatour – zistiť možnosti prezentácie KST v stánkoch ďalších potenciálnych partnerov 
M. Hučko, T: 30.10. 
- Regiontour – podľa pozvánky z KČT 
 

 
Rôzne úlohy 

Vytvoriť návrh magnetiek s tematikou horských chát 
P. Zajac, T: 28.2. 
 
Infopanely do interiéru horských chát 
grafika 
P. Zajac, K. Martonová, M. Mudrák, T: 30.6. 
texty 
S.Mäkká, Z. Masaryková, T: 30.6. 
 
Vytipovať priestory na inzerciu na vysokohorských chatách, vytvorenie fotodokumentácie 
S. Mäkká, P. Zajac, K. Martonová, T: podľa možností, ideálne do letnej sezóny 
 
Písanie článkov a tlačových správ na web KST, do Životný štýl a kôň, Guest, Krásy 
Slovenska 
Zuzana Masaryková, T: priebežne 
 
Roll up bannery 
M. Hučko, T: 31.5. 
 
Návrh projektu pre BSK 
Kalendár podujatí 2014, pamätné listy, brožúry, magnetky, skladačky, web KST atď.  
D. Valúch, T:15.2. 
 
Návrh na zaregistrovanie ochrannej známky 
S. Mäkká, T: 15.3.  
 

 
SUMÁR ÚLOH PODĽA ČLENOV 

- Dizajn manuál KST 
K. Martonová 

- Vytvorenie sady diplomov v jednotnom grafickom štýle 
- Návrh pamätného listu a banner k 140. výročiu org. Turistiky  
(Uhorský karpatský spolok 1873) 
- Brožúra o histórii Chaty pod Rysmi 
- Kalendár podujatí KST 2014 – grafika 
- Infopanely do interiéru horských chát - grafika 
- Vytipovať priestory na inzerciu na vysokohorských chatách, vytvorenie fotodokumentácie 
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- Vytvorenie sady diplomov v jednotnom grafickom štýle 
P. Zajac 

- Návrh odznaku podujatia 50. stretnutie čitateľov KS 
- Návrh magnetky s motívom jubilejného stretnutia  
- Výroba makety Chaty pod Rysmi 
- Brožúra o histórii Chaty pod Rysmi 
- Kalendár podujatí KST 2014 – spracovanie 
- Vytvoriť návrh magnetiek s tematikou horských chát 
- Infopanely do interiéru horských chát - grafika 
- Vytipovať priestory na inzerciu na vysokohorských chatách, vytvorenie fotodokumentácie 
 

- Pripomienky k dizajnu a členeniu webu KST 
S. Mäkká 

- Navrhnúť cenník inzercie na web KST 
- Pridelenie prístupového hesla, zaškolenie I. Ovečkovou na vkladanie obsahu na web KST 
- Návrh rozsahu anglickej mutácie webstránky 
- Kontaktovať novovznikajúcu RR KST Levoča - Kežmarok s návrhom podujatia – túra na 
Zbojnícku chatu 10.8.2013 + prebrať s nimi program akcie + pripraviť tlačovú správu o akcii 
do médií a na web KST 
- Pripraviť článok o histórii organizovanej turistiky do Krás Slovenska a na web KST 
- Brožúra o histórii Chaty pod Rysmi 
- Kalendár podujatí KST 2014 - inzercia 
- Infopanely do interiéru horských chát – texty 
- Návrh na zaregistrovanie ochrannej známky 
- Vytipovať priestory na inzerciu na vysokohorských chatách, vytvorenie fotodokumentácie 
 

- Kontaktovať novovznikajúcu RR KST Levoča - Kežmarok s návrhom podujatia – túra na 
Zbojnícku chatu 10.8.2013 + prebrať s nimi program akcie + pripraviť tlačovú správu o akcii 
do médií a na web KST 

Z. Masaryková 

- Pripraviť článok o histórii organizovanej turistiky do Krás Slovenska a na web KST 
- Brožúra o histórii Chaty pod Rysmi 
- Tlačová správa k DOD 
- Infopanely do interiéru horských chát - texty 
- Písanie článkov a tlačových správ na web KST, do Životný štýl a kôň, Guest, Krásy 
Slovenska 
 

- Pripomienky k dizajnu a členeniu webu KST 
M. Hučko 

- Aktualizácia záznamníka Cesta hrdinov SNP 
- Slovakiatour – zistiť možnosti prezentácie KST v stánkoch ďalších potenciálnych partnerov 
- Roll up bannery 
 

- VIP hlavičkový papier 
M. Mudrák 

- Dotlač skladačky KST 
- Infopanely do interiéru horských chát – grafika 
 

- Krabičky na odznaky 
D. Valúch 
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- Návrh projektu pre BSK 
 

- Návrhy do programu pre 50. stretnutie čitateľov KS 
Všetci členovia PK 

- Návrh na symbolické ocenenie sponzorov, darcov a dobrovoľníkov, ktorí prispeli k 
rekonštrukcii Chaty pod Rysmi 
- Návrh upomienkového predmetu Chaty pod Rysmi 
- Návrh programu pre otvorenie Chaty pod Rysmi 
- Návrh programu na DOD KST 
- Návrh propagácie KST v rámci medzinárodnej konferencie v Trnave 
- Návrh výzdoby na konferencii 
 
4. Rôzne 
 
Personálne zmeny v rámci Propagačnej komisie 
 
Predseda PK D.Valúch prijal kritiku, ktorá zaznela na jeho spôsoby nedostatočnej 
komunikácie s jednotlivými členmi PK. Takýto riadiaci štýl odôvodnil tým, že je príliš 
vyťažený, nemá čas na diskusie, radšej úlohy priamo prideľuje. Pripustil, že je to pre členov 
PK demotivujúce  a má to za následok aj prieťahy v práci PK, ale ako zamestnanec je povinný 
uprednostňovať pracovné povinnosti generálneho sekretára. Prehlásil, že je pripravený 
odstúpiť z miesta predsedu komisie, ak je niekto  z  komisie ochotný ujať sa riadenia 
a koordinácie úloh PK a že bude naďalej pracovať ako radový člen PK, ak to stanovy KST 
umožňujú.   
Členovia komisie zobrali na vedomie  rozhodnutie D. Valúcha a po krátkej diskusii navrhli na 
čelo komisie Pavla Zajaca, ktorý to neodmietol. Následne v tajnom hlasovaní dostal P.Zajac 
podporu všetkých prítomných. P.Perhala upozornil, že interné rozhodnutie PK musí potvrdiť 
Ústredná rada, ktorá jedine je oprávnená schváliť P.Zajaca ako povereného predsedu PK do 
konca 4-ročného volebného obdobia. Potom, ak bude kandidovať a uspeje, stane sa riadne 
zvoleným predsedom PK. Podľa predsedu KST to nebráni tomu, aby sa P. Zajac ihneď ujal 
úloh ako poverený predseda PK. 
 
Člen PK Ján Kľučka sa pre zaneprázdnenosť vzdal členstva, urobil tak mailom predsedovi 
PK. Členovia propagačnej komisie berú na vedomie jeho odstúpenie.  
 
Členovia PK ďalej jednohlasne súhlasili  s návrhom predsedu KST na kooptáciu Zuzany 
Masarykovej, členky KST Lokomotíva Bratislava, do PK.  
 
Uznesenie č. 2/2013: PK KST odporúča ÚR KST v tajnom hlasovaní poveriť funkciou 
predsedu PK KST Pavla Zajaca na zvyšok funkčného obdobia.   
Hlasovanie:  
ZA: 6    PROTI: 0    ZDRŽAL SA: 0 
 
Zapísala:          Soňa Mäkká 
V Bratislave 5.2.2013 
 
 
Overil:          Pavol Zajac 
 


