
KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV 
SEKCIA VYSOKOHORSKEJ TURISTIKY 

 
Zápisnica zo zasadnutia VV  Sekcie VhT KST dňa 10.3.2012 na Čingove. 

 
Prítomní : Jeremiáš,  Hudák, Gábriš, Klučka   ,Pehanič  , Ľupták 
Ospravedlnený: Šemrinec 
Program :  1. Otvorenie 

2. Kontrola prijatých návrhov – opatrení a uznesení zo zasadnutia VV Sekcie VhT KST   
konaného  dňa 8.10.2011 vo Vrútkach.. 
3. Príprava 45. zrazu vysokohorských turistov KST v Tatranskej  Lomnici v dňoch 8.6. -    
1.7.2012 

                  4. Prijatie úloh a opatrení pre zabezpečenie priebehu 45. zrazu VhT. 
                  5. Plnenie podujatí podľa prijatého Plánu aktivít sekcie VhT KST v r.2011 
                  6. Plnenie aktivít podľa Plánu aktivít Sekcie VhT KST v r.2012 
                  7. Rôzne 
                  8. Prijaté úlohy a uznesenia zo zasadnutia VV Sekcie VhT KST 
                  9. Záver             
 
1. Otvorenie urobil predseda Sekcie VhT  p. Jeremiáš 
 
2. Kontrolu robil p. Jeremiáš postupne. 
 
3. na návrhu nového odznaku sa pracuje, bol dodaný návrh. VV ho prejednal a dohodlo sa, že  p. Jeremiáš 
a J. Kľučka  ho do termínu 26.3.2012 pripravia na výrobu. 
ubytovanie na zraz je zabezpečené v autocampe Tatranec v Tatranskej Lomnici. K dispozícii je hotel: 12x2 
izby, 8x3 izby + 2 apartmány – spolu 52 lôžok. 
Ďalej je tam 14 bungalovov - 6 miestnych, majú kuchyňu aj ohnisko. 
Ďalšie bývanie bude v ubytovni , vedúca je p. Viola Kapolková, malo by to kapacitne stačiť. Samozrejme , je 
možnosť stanovania – neobmedzene. 
Ubytovanie bude prevádzané výhradne cez p. Jeremiáša aby nevznikali chaotické situácie. 
V zálohe je ešte ubytovanie v Starej Lesnej. 
 
4.- Propozície na zraz zostávajú v pôvodnej podobe, nemenia sa. 
- Odznaky sú vo výrobe 250 + 50ks. 
- V tomto roku bude opäť zabezpečená projekcia na zraze, je tam veľká sála.( v piatok). 
- V sobotu večer sa koná tradičná zábava, skupinu zabezpečuje J. Ľupták. 
- sú pripravené dva prechody ku zrazu:  
1. Nízke Tatry , robia Liptovské Sliače – J.Ľupták 
2. Malá Fatra – J.Dlábik  
 
5. Od posledného  konania VV Sekcie VhT KST  bol na programe už len festival „Ľudia a hory“, informáciu 
podal Š. Hudák. Mal tradične vysokú úroveň , kinosála v Turčianskych Tepliciach bola plná, program bol 
naplnený na sto percent. 
 
6. V roku 2012 už prebehli „Rokliny Slovenského raja“, začal sa kurz cvičiteľov VhT  
 v Nízkych Tatrách, akcie idú podľa plánu. Neuskutoční sa  „ Aktív regionálnych zástupcov VhT“, VV KST 
neuvoľnil peniaze na preplatenie cestovného. 
 



7. Na kurzy sa treba prihlasovať priebežne v celom roku , sú veľké nárazy a nie každý sa dostane. Počty sú 
obmedzené, musí sa robiť poradovník. Treba to urobiť do konca kalendárneho roku. 
 
8. Ďaľšie stretnutie VV Sekcie VhT KST sa koná 19.5.2012 o 10.00 hod v Tatranskej Lomnici.(Tatranec). 
 
9. Predseda sekcie VhT  V. Jeremiáš poďakoval prítomným za účasť a prácu pre KST. 
 
 
 
Čingov , 10.3.2012                        Zapísal : Vladimír Gábriš 
                                                         Tajomník Sekcie VhT KST 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


