
KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV 
SEKCIA VYSOKOHORSKEJ TURISTIKY 

 
Zápisnica zo zasadnutia VV Sekcie VhT KST dňa 14.3.2015 

na Čingove 

 
Prítomní: Jeremiáš,Hudák,Gábriš,Kľučka,Pehanič, Letavay 

Ospravedlnený: Ľupták 

 

Program: 

1.Otvorenie 

2.Kontrola uznesení zo zasadnutia VV Sekcie -VhT/ 11.10.2014, Zázrivá 

3.Plnenie plánu aktivít Sekcie VhT v r.2015 

4..Príprava 48.celoslovenského vysokohorského zrazu KST, Tatr.Lomnica – 

25.6.-28.6.215 

5.Prijatie a rozdelenie úloh pre zabezpečenie 48. Zrazu VhT. 

 6.Návrh a schválenie prevedenia zoznamov inštruktorov VhT a „Základy VhT“ 

5.Správa o činnosti Sekcie VhT v r.2014 

7.Rôzne 

8.Diskusia 

9.Uznesenie a úlohy zo zasadnutia VV Sekcie VhT KST 

10.Záver 

 

1.Otvorenie urobil predseda Sekcie VhT p.Jeremiáš 

 

2a3 bod predniesol a vyhodnotil p.Jeremiáš. Všetko prebieha podľa plánu, zimný 

prechod roklinami Slovenského raja – zatiaľ bolo splnených 58 odznakov, prebehla aj 

zimná časť školenie cvičiteľov VhT na chate MRŠ.Prítomných bolo 23 absolventov.  

Chýba nové tlačivo“ Osvedčenie o absolvovaní kurzu.“ 

 

4.Príprava 48.zrazu VhT 

- bola dôkladne prejednaná organizačná smernica 48. Zrazu VhT 

 - odznaky – budú v terajšej podobe, 300ks  v dvoch farbách, 250ks+50ks, výrobu 

a prevedenie zabezpečuje J.Kľučka. 

- poplatok účastníkov – 5Eur 

- otvorenie bude 25.6.2015 vo vestibule hotela Morava o 20.00hod 

- bude zabezpečené premietanie – „ Himaláje „M.Gablík 

-prezentácia na zraze, 25.6 – J.Kľučka  od 12.00.hod, 26.6.- V.Gábriš,  

27.6.- dobrovoľník 

 

5. 

- bude  country hudba zo Spišskej Novej Vsi – V.Jeremiáš 

- bude zabezpečená tombola, kto môže prispieť, bude veľmi vítaný. 

- bude taktiež stretnutie inštruktorov VhT, na ňom bude urobený prieskum o konaní 

seminára v Alpách a vo Vysokých Tatrách. -V.Gábriš. 

- propagáciu v médiách zabezpečí Š.Hudák – v RTVS, V.Jeremiáš – v novinách. 

- hosťov na zraz zabezpečí V.Jeremiáš 



 

 

 6. Prevedenie zoznamov inštruktorov VhT a zoznamov „Základy VhT „ do 

elektronickej podoby – M.Letavay a M.Pehanič. 

 

7.-8.-Jeremiáš – je nutná výmena preukazov inštruktorov VhT – horská služba vyžaduje 

na preukaze fotografiu inštruktora a podpis zodpovedného člena Sekcie VhT , ktorá 

príslušného inštruktora vyškolila. 

- zimný prechod roklinami Slovenského raja – v rámci praxe pre inštruktora VhT je 

dosť zanedbávaná účasťou z viacerých oddielov , treba zvýšiť osvetu, náročnosť terénu 

je podobná iným horám. 

- treba inovovať zoznam členov sekcie VhT 

- rozpočet Sekcie VhT na rok 2015 pokryja naše základné potreby 

- petícia za otvorenie Tatier dopadla priam katastrofálne, bola veľmi malá účasť.Treba 

myšlienku rozvíjať a podporovať ďalej. 

-Kľučka – nové poistenie KST pre VhT  nedostatočne zdôrazňuje pohyb mimo 

značeného terénu, treba preveriť(Gábriš) 

 

 9.Uznesenia VV Sekcie VhT zo dňa 14.3.2015 na Čingove: 

 

- V.Jeremiáš zabezpečí pozvanie hostí na zraz VhT 

- propagáciu zrazu VhT v novinách 

- country hudbu na zraz 

-Š.Hudák zabezpečí propagáciu zrazu VhT v RTVS 

-J.Kľučka zabezpečí výrobu a prevedenie odznakov zrazu v dvoch farbách 

- umiestnenie propozícií 48.celoslovenského vysokohorského zrazu VhT KST na  stránke 

Sekcie VhT. 

- M.Letavay zabezpečí elektronické spracovanie zoznamu inštruktorov VhT KST do 

28.6.2015 

- M.Pehanič zabezpečí elektronické spracovanie zoznamu absolventov „Základy VhT“ 

do 28.6.2015 

- V.Gábriš – prevedie inováciu zoznamu členov Sekcie VhT KST do 31.3.2015 

- pripraví tlačivá pre prieskum o konaní seminára inštruktorov VhT KST v Alpách a vo 

Vysokých Tatrách na stretnutie inštruktorov VhT na 48.zraze.Termín :25.6.2015 

 

 

10.predseda Sekcie VhT KST  V.Jeremiáš poďakoval prítomným členom za účasť 

a ukončil zasadnutie. 

 

 

 

 

Čingov14.3.2015                       Zapísal: Vladimír Gábriš 

                                                                      Tajomník Sekcie VhT KST 

 

 

 

 

 

 


