Príloha ku príkaznej zmluve
Výpis z Vykonávacieho predpisu KST č.10/2011 Náhrady v turistickom značení :
čl. 2
Značkárska činnosť a jej finančné zabezpečenie

1. Značkári vykonávajú svoju činnosť v súlade s plánom práce príslušnej KZ RR KST, resp. OKZ
podľa pokynov jej predsedu a v súlade s rozpočtom Sekcie značenia KST.
2. Po ukončení stanovenej úlohy ohlási vedúci značkárskej skupiny do 15 dní na
predpísaných tlačivách značkársky výkon predsedovi KZ RR KST, resp. predsedovi OKZ,
ktorý svojím podpisom potvrdí správnosť údajov o uskutočnenom výkone. Zároveň vedúci
značkárskej skupiny odošle predsedovi KZ RR KST, resp. predsedovi OKZ súbor fotografií
dokumentujúcich vykonanie prác v elektronickej forme. Všetky tlačivá (hlásenia a doklady o
zakúpení značkárskeho materiálu) predseda KZ RR KST, resp. predseda OKZ zašle na
sekretariát KST a fotografie zašle e-mailom na e-mailovú adresu povereného člena Sekcie
značenia KST.
čl. 4
Fotografická dokumentácia vykonaných prác
1. Podmienkou preplatenia vykonaných značkárskych prác je ich fotografická dokumentácia v
elektronickej forme.
2. Každá vykonaná práca musí byť zdokladovaná fotografiami zobrazujúcimi stav TZT, resp.
turistického informačného miesta (TIM) pred vykonaním práce a tiež po vykonaní práce.
3.Spôsob fotografickej dokumentácie:
1. Obnovu značkovania a rušenie značkovania je potrebné dokladovať fotografiou značky
pred a po značkárskom výkone. Počet fotografií je závislý od dĺžky TZT a je stanovený v
prílohe tohto vykonávacieho predpisu. Zároveň musí byť odfotografovaný každý
smerovník, ktorý sa na predmetnom obnovovanom úseku TZT nachádza, tak, aby boli
čitateľné všetky smerovky a tabuľky na smerovníku (najmenej 1 fotografia každého
smerovníka).
2. Údržbu smerovníka, údržbu kola, stavbu smerovníka, stavbu kola, demontáž kovového
smerovníka, demontáž kovového značkárskeho kolíka a montáž smeroviek a tabuliek je
potrebné dokladovať najmenej 1 fotografiou pred značkárskym výkonom a 1 fotografiou
po značkárskom výkone predmetného TIM tak, aby bol čitateľný text smeroviek a tabuliek.
3. Iné práce v teréne (Ďalej len IPT.) je potrebné dokladovať primeraným počtom fotografií pred
značkárskym výkonom a po ňom. Počet fotografií závisí od rozsahu IPT a od počtu hodín
vykonanej práce.
Všetky zaslané fotografie musia byť označené. Spôsob označenia fotografií je stanovený v
prílohe tohto vykonávacieho predpisu.
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Príloha k §4 ods.3.1.)
Počet dvojíc fotografií turistickej značky (starý a nový stav) v závislosti od dĺžky TZT, na ktorej sa
vykonávajú značkárske práce :
Km TZT

0 - 2 km

2,1 - 4 km

4,1 – 8 km

Počet
dvojíc
fotografií

2 (0)

3 (1)

4 (2)

8,1 – 12 km 12,1 – 18 km nad 18 km

6 (2)

7 (3)

8 (3)

Pozn. : Číslo v zátvorke udáva, koľko dvojíc fotografií značky (starý a nový stav) je možné
nahradiť jednou fotografiou značkára pri práci (maľovaní značky).
Okrem toho musí byť priložená min. 1 fotografia každého smerovníka – aktuálny stav (tak,
aby boli čitateľné všetky smerovky a tabuľky), nachádzajúceho sa na predmetnej TZT.
Príloha k §4 ods.4
Označovanie fotografií
1. označovanie fotografií pre OBZ, RUZ sa skladá z označenia :
a) komisie značenia RR KST, resp. OKZ dvomi písmenami,
b) čísla TZT,
c) poradového čísla dvojice fotografií (za pomlčkou),
d) písmena s (starý stav) alebo n (nový stav).
príklad : ZV2657-1s
znamená – komisia značenia Zvolen, TZT 2657, prvá dvojica fotografií, starý stav,

ZV2657-1n
znamená – komisia značenia Zvolen, TZT 2657, prvá dvojica fotografií, nový stav,
- ak číslo TZT obsahuje aj písmeno (úsek TZT) – napr. BR0801m-2s
komisia značenia Brezno, TZT 0801m, druhá dvojica fotografií, starý stav.
Okrem toho je potrebné označiť všetky vyfotografované TIM na značkovanej trase, a to napr.
BR0801mTIM1, BR0801mTIM2,... Číslovať postupne v smere postupu značkovania.
2. označovanie fotografií pre značkárske práce vykonávané na TIM, resp.značkárskych kolíkoch
sa skladá z označenia :
a) komisie značenia RR KST, resp. OKZ dvomi písmenami,
b) čísla TZT najvyššej priority farby,
c) písmen „TIM“ pre smerovník, resp „ZK“ pre značkársky kôl
c) poradového čísla fotografie TIM, resp. zn.kolíka. Ak musí byť TIM odfotografovaný viackrát
(aby boli čitateľné všetky smerovky a tabuľky), pripájajú sa za číslo písmená malej abecedy
(a,b,c,d,...), označujúce pohľad na TIM,
d) písmena s (starý stav) alebo n (nový stav).
napr. NM0705bTIM1as
3. označovanie fotografií pre iné práce v teréne
označenie sa skladá z :
a) komisie značenia RR

KST, resp. OKZ dvomi písmenami,
b) čísla TZT, na ktorej sa práce vykonávajú
c) písmen „IPT“
d) poradového čísla fotografie
e) písmen s (starý stav) alebo n (nový stav)
napr. BB2622IPT1s
Doporučená veľkosť fotografií 200 – 500 kB.

