
Zápisnica 

z rokovania zástupcov Klubu slovenských turistov (KST) 

a organizácie Mária Út Egyesület (MUTKE – Maďarsko) 

(Bratislava, 10. mája 2012) 

 

Prítomní: 

KST: (prosím dopísať) 

MUTKE: Dr. Szabó Tamás, Dr. Molnár András, Ing. Ondrej Török.  

 

1. Úvod, vzájomné predstavenie sa 

 

1.1. Zástupcovia MUTKE poďakovali za možnosť konzultácie. 

Predstavili sieť pútnických ciest, Stredoeurópsku mariánsku cestu, 

ktorá obopína Strednú Európu v 7 štátoch. Načrtli poslanie a 

charizmu projektu a odovzdali jeho vytlačenú prezentáciu zhotovenú 

v programe Power Point. Zároveň predstavili jestvujúcu 

medzinárodnú spoluprácu, ktorá sa týka Stredoeurópskej 

mariánskej cesty. 

1.2. Predseda KST predstavil organizáciu KST, ktorá je ako jediná 

zastrešujúca turistická organizácia na Slovensku a má 16 000 

členov. Táto organizácia zodpovedá a má oprávnenie na 

zriaďovanie, akreditáciu, značkovanie a údržbu turistických trás. 

 

2. Definovanie cieľov 

 

2.1. Zástupcovia MUTKE prišli na rokovanie za účelom vytvorenia 

spolupráce. Navrhli nasledovné hlavné oblasti spolupráce: 

- stanovenie princípov systematickej spolupráce medzi KST a 

MUTKE; 

- prvá konzultácia o možných a požadovaných trasách cez 

Slovensko: 

Czestochowa – Marianka - Mariazell;  

Czestochowa – Staré Hory - Budapest (cez región Hont); 

Czestochowa – Levoča - Máriapócs; 



- zosúladenie jestvujúcej medzinárodnej mariánskej 

turistickej trasy I 23 medzi Levočou a Mariankou  

a Stredoeurópskej mariánskej cesty; 

- vytvorenie spolupráce pre vytváranie a značkovanie 

pútnických trás, pre organizáciu služieb a marketing. 

2.2 Prvoradým cieľom KST je, aby v každom prípade, čo sa týka 

jednotlivých trás, systému turistického značenia a realizácie značkovania, 

bola dodržaná platná štátna norma a vždy bolo vopred konzultované 

s KST.  KST nesúhlasí so zavedením novej turistickej značky 

Stredoeurópskej mariánskej cesty. Odporúča osadenie informačných tabúľ 

v jednotlivých uzloch pútnických trás (posvätné miesta, kostoly, cirkevné 

budovy atď.) Na týchto tabuliach by bolo možné zobraziť okrem iného aj 

logo Stredoeurópskej mariánskej cesty. Smer pútnických trás by bolo 

možné definovať pomocou jestvujúcich turistických značiek. Taktiež by 

bolo možné, aby tá ktorá mariánska púť by mala vlastný názov (napr. Púť 

Paulínou), pričom tento názov by bol uvedený v záhlaví turistickej 

smerovky resp. tabuľky. 

Pri dodržaní vyššie uvedených podmienok je otvorený KST pre spoluprácu 

a je pripravený na vytvorenie zmluvného strategického partnerstva. 

Zo strany KST bola prezentovaná turistická trasa cez Slovensko, ktorá 

povedie v úseku Domica - Slovenský raj – Levoča – Vyšné Ružbachy 

smerom do Poľskej republiky. 

 

3. Dojednania 

 

3.1. Strany budú spolupracovať vo vybudovaní a promócii siete 

pútnických trás Stredoeurópskej mariánskej cesty; 

3.2. KST súhlasí, že pri realizácii projektu na Slovensku, budú 

partnermi MUTKE členovia skautských organizácii pôsobiacich na 

Slovensku. Zároveň požaduje, aby bola striktne dodržaná platná 

legislatíva súvisiaca so značkovaním a správou turistických trás;   

Rámcová zmluva spolupráce bude definovaná tak, aby obsahovala 

nasledovné princípy:   

- prvoradosť odborných podmienok KST pre stanovenie trás 

a systematizáciu značenia, 

- metodické usmernenie KST pre značkovanie. 

3.3. Strany sa okrem iného dohodli aj o nasledovnom, čo bude 

taktiež obsahom rámcovej zmluvy:  

- KST a MUTKE stanoví oprávnených zástupcov pre 

podávanie stanoviska o spolupráci,  



- pri stanovení jednotlivých trás Stredoeurópskej mariánskej 

cesty na Slovensku, sa bude vychádzať z princípu, aby tieto 

trasy boli predovšetkým pútnickými trasami;  

- sieť pútnických trás bude využívať jestvujúce turistické 

trasy. Tento systém sa podľa potreby doplní pri zohľadnení 

platnej legislatívy;  

- trasy stanovené vzájomnou dohodou budú fyzicky prejdené 

a zamerané súradnicami GPS; 

- KST si vyhradzuje právo na značkovanie, správu a údržbu 

dohodnutých trás, v tejto činnosti však bude úzko 

spolupracovať so zástupcami Stredoeurópskej mariánskej 

cesty; 

- pozdĺž pútnických trás podnikne KST v spolupráci so 

zástupcami Stredoeurópskej mariánskej cesty, kroky pre 

zabezpečenie ubytovania a iných služieb pre pútnikov; 

- strany vyvinú aktivity za účelom zabezpečenia finančných 

zdrojov pre zabezpečenie a posilnenie spolupráce;  

- strany sa zaväzujú, že budú zodpovedne prezentovať 

Stredoeurópsku mariánsku cestu ako aj vzájomnú 

spoluprácu pred štátnymi inštitúciami; 

- strany spoločne vypracujú marketingový program pre 

popularizáciu Stredoeurópskej mariánskej cesty na 

Slovensku; 

- strany sa budú podieľať na zorganizovaní spoločných pútí za 

účelom prehĺbenia každodennej spolupráce dvoch národov 

ako aj ich vzájomného uznania a lásky. 

 

4. Výsledok počiatočného rokovania o vzájomnej spolupráci bude 

podchytený v zápisnici, ktorá bude vyhotovená dvojjazyčne. Toto je 

prvá zápisnica, ktorá popisuje rokovanie z 10. mája 2012. Zápisnicu 

vyhotoví MUTKE.  

 

5. Na základe vzájomne odsúhlaseného obsahu zápisnice z rokovania 

strany pripravia a uzatvoria zmluvu o spolupráci. Návrh zmluvy 

pripraví MUTKE.   

 

     …………………………………                                 …………………………… 

  za KST         za MUTKE 

V Bratislave, 10.5.2012 


