
KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV 
SEKCIA VYSOKOHORSKEJ TURISTIKY 

 
Zápisnica zo zhromaždenia inštruktorov VhT KST dňa 26.6.2015 

v hoteli Morava – Tatranská Lomnica. 
 

 Program: 

  

1.Otvorenie , podpredseda VV sekcie VhT 

2.Aktuality v činnosti VV sekcie VhT, predseda sekcie 

3.Vzdelávanie v sekcii VhT, informácia o výmene preukazu inštruktora VhT, metodik 

sekcie 

4.Rôzne 

 5.Diskusia 

6.Záver 

 

1.Otvorenie urobil podpredseda sekcie VhT Štefan Hudák 

 

2.V.Jeremiáš podal informáciu o nezdarenej petícii , bolo na to málo času  , je treba 

ďalej na to myslieť. Výbor Sekcie VhT pracuje spoľahlivo, nie sú sťažnosti. 

Momentálne sa v spolupráci s ÚMK  tvoria nové učebné texty pre školenia. Máme 

nového člena VV Sekcie VhT, Mikuláša Letavaya, vykonáva funkciu metodika. 

 

3.M.Letavay oboznámil prítomných o pripravovanej výmene preukazov inštruktorov 

VhT, kde je potrebná  fotografia v digitánej podobe o veľkosti 20 – 61kb.Je potrebné 

podať aj žiadosť na výmenu preukazu podpísanú predsedom  klubu kde inštruktor 

pôsobí. Celé znenie bolo poslané na regionálne rady, treba sa o to zaujímať. 

 

4.Rôzne - Gábriš – sú prostriedky na uskutočnenie seminára inštruktorov VhT, bude 

daná informácia . 

 

5.Diskusia 

 

- V.Chrapčiak – ako budú fungovať Základy VhT? 

 - sú pokyny HZS platné aj pre nás? – odpovedal V.Jeremiáš. - Áno. 

- Dragúň – bolo by potrebné venovať viac času na výcvik detí na cvičných skalách, 

hlavne tam , kde sú na to dobré podmienky. 

-je potrebné vyškoliť nových cvičiteľov tam, kde ich je málo. 

- Kubla – ako bude vyzerať seminár pre inštr.VhT –koľko dní ?- 3 dni. 

- G.Fronc – budú nové preukazy podľa novej smernice? – V.Jeremiáš –áno. 

- Hudák – evidencie inštruktorov VhT – kedy bude?- odpovedal V.Gábriš – je to priama 

úloha z VV KST. Do konca roka 2015.-  

6. Záver urobil predseda sekcie VhT KST p. Vojtech Jeremiáš , poďakoval prítomným 

za účasť a ich prácu v prospech členov KST. 

 

Tatranská Lomnica                                           zapísal: Vladimír Gábriš 

26.6.2015                                                             tajomník sekcie VhT KST     


