
KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV 
SEKCIA VYSOKOHORSKEJ TURISTIKY 

 
Zápisnica zo zasadnutia VV Sekcie VhT KST dňa 15.3.2014 

na Čingove 
 

Prítomní: V. Jeremiáš, Š. Hudák, V. Gábriš, J. Kľučka, M. Pehanič, J. Ľupták, M. Šemrinec 
Hosť: M. Heinrich, podpredseda VV KST 

 
Program: 
1.Otvorenie 
2.Kontrola uznesení zo zasadnutia VV Sekcie VhT zo dňa 12.10.2013 v Zázrivej 3.Príprava 47.celoslovenského 
vysokohorského zrazu KST  T.Lomnica, 26.-29.6 2014 
4.Prijatie a rozdelenie úloh pre zabezpečenie 47.zrazu VhT 
5.Plnenie „Plánu aktivít Sekcie VhT“ v r.2014 
6.Príprava „ Aktívu regionálnych zástupcov VhT“, Vrútky ,5.4.2014 
7.Rôzne 
8.Diskusia 
9.Prijaté úlohy a uznesenia zo zasadnutia VV Sekcie VhT/KST 
 
 
1. Otvorenie urobil predseda Sekcie VhT p. Jeremiáš 
2.  Kontrolu previedol V. Jeremiáš, neudialo sa nič nepredvídané, uskutočnil sa festival „Ľudia a hory“ ,finančný 
rozpočet zostal vyrovnaný. Oznámil, že sa bude konať „Aktív regionálnych zástupcov VhT“. Vyzval M. Šemrinca na 
odovzdanie agendy „Základy VhT“, lebo nemal hodnotiacu správu za rok 2013. 
3.  Zraz VhT sa uskutoční v hoteli Morava, cena na deň je 12Eur + 1 euro miestny poplatok. Zmena nastala v tom, že 
keď je účastník ubytovaný na menej ako na 3 noci , platí  20eur na deň. Nahlasovanie prebieha cez recepciu, potom 
sa platí 50% záloha. 
V programe je v piatok 24.6. „Stretnutie inštruktorov VhT“ a po ňom premietnutie dokumentu o horách s 
besedou. Na sobotu je zabezpečená hudba na zábavu, bude sa predávať tombola. Vstupné nebude. V ponuke sú 
raňajky za 6eur – švédske stoly a večera za 4 eur jednotná.  
4. Odznaky na zraz sú zabezpečené, vybavuje J. Kľučka, budú v dvoch farbách –  
250+50 ks. Propagáciu v rozhlasových médiách zabezpečí Š. Hudák, v Krásach Slovenska V. Jeremiáš. 
5. Bežia podľa plánu, momentálne „Prechod zimnými roklinami Slovenského raja“, uskutočnila sa zimná časť školenia 
inštruktorov VhT v Žiarskej doline. 
6. Aktív  regionálnych zástupcov VhT sa uskutoční 5.4.2014 vo Vrútkach  - o 10.00hod v priestoroch  Združenej 
odbornej školy na Zelenej ulici. Prebehla kontrola navrhovaných kandidátov (údaje ,súhlas), namiesto M. Šemrinca 
bude navrhnutý iný kandidát .Ďalej platí aktivovať návrhy nových kandidátov do VV Sekcie VhT. Aktív bude po celý 
čas trvania viesť Š. Hudák. 
7. V. Jeremiáš oznámil, že v rokovaní s metodickou komisiou dospeli k dohode – naši lektori  spĺňajú kvalifikačné 
podmienky , na drahých lektorov z vysokých škôl, ktorí berú 50eur za hodinu KST peniaze nemá. Chýbajúca 
akreditácia bude. 
8. V diskusii sa hovorilo o stálych problémoch v kluboch, činnosti inštruktorov VhT, taktiež o celej situácii v KST pred 
novými voľbami. 
Hosť M. Heinrich podrobne podal správu o situácii vo VV KST z jeho pohľadu. Dôležitá bola informácia o súčasnom 
stave jednania VV KST o pohybe osôb v TANAPE. Nedošlo zatiaľ k nijakej dohode, materiál (petíciu), ktorý ponúka VV 
KST bude prezentovaný koncom marca v médiách – bude to ešte spresnené. 
9.  Nebolo prijaté žiadne uznesenie. 
10.  Záver urobil predseda Sekcie VhT KST  V. Jeremiáš, poďakoval všetkým za odvedenú prácu vo VV Sekcie VhT. 
 
 
Čingov ,15.3.2014                        Zapísal: Vladimír Gábriš 
                                                                      Tajomník Sekcie VhT KST 


