
KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV -  SEKCIA VYSOKOHORSKEJ TURISTIKY 
 

SPRÁVA  O  ČINNOSTI  VV_SEKCIE  VhT/KST  

             ZA OBDOBIE ROKOV 2006 - 2009 
 

Schádzame sa s odstupom necelého 1,5 roka (15.11.08), kedy sme spoločne hodnotili 
roky 2006 - 2007 v činnosti Sekcie VhT a navrhovali priority pre r. 2008 – 2009. Pokiaľ 

si chceme pripomenúť krátku históriu vysokohorskej turistiky v KST, tak dnes  slávime malé výročie vo 
VhT/KST. Je tomu presne dvadsať rokov, kedy VhT v marci 1990 v Žiline rozhodla o osamostatnení sa, 
a tým prestala byť akýmsi príveskom pešej turistiky (PT) vo vtedajšej Sekcií PaVhT. Tým sa začal zreteľný 
posun tohto odvetvia turistiky v KST. Na podobnom Aktíve, akým je aj dnešný, v r. 1998 bol prijatý 
“PROGRAM ROZVOJA VhT do r. 2000“. Jeho vtedajších 21 bodov, ktoré obsahoval, sa nenaplnili na 
100%, ale v rôznych obmenách a s doplňovanými úlohami, ktoré život v našej činnosti prinášal, ho plníme 
dodnes. 

Dianie v Sekcii VhT za celé hodnotené funkčné obdobie usmerňoval 7 - členný VV tím, ktorý bol 
obmeňovaný. František Lonc a po ťažkom úraze sa činnosti vo VV nezúčastňuje ani Mária Šulková. Ich 
miesta vo VV zaplnili po kooptácií na predchádzajúcom Aktíve (11/2008) Ing. Ján Klučka a Ing. Milan 
Šemrinec. Noví členovia VV sa zhostili aktívne funkcií vo VV Sekcii. VV za uvedené funkčné obdobie sa 
zišiel celkom 12 krát. Na jednotlivých zasadnutiach vždy riešil aktuálne, ale aj perspektívne úlohy vo VhT 
a môžem z tohto miesta prehlásiť, že sme vďaka podpore aj Vás, našich aktivistov v regiónoch, vďaka našim 
inštruktorom a cvičiteľom najlepšou a najvýkonnejšou Sekciou v KST. 

V oblasti klasifikácie naša činnosť spočíva v zabezpečovaní kurzov VhT, školení cvičiteľov, 
inštruktorov i následných seminárov pre inštruktorov. Tento ucelený systém vzdelávania má v KST iba naša 
Sekcia. Za obdobie ktoré hodnotíme bolo našimi inštruktormi preškolených v našich šiestich školiacich 
strediskách v kurzoch základov VhT celkom 493 vysokohorských turistov, čím sa počet turistov so základmi 
VhT zvýšil na číslo 1317 (2006/2007 = 226, 2008 = 145, 2009 = 122). Vyškolili sme ďalších 28 cvičiteľov, 
čím sa ich stav zvýšil na 190 cvičiteľov. Prebehli dve školenia inštruktorov, ktoré absolvovalo 41 cvičiteľov, 
čím sa počet našich inštruktorov zvýšil na stav 169. 

Prebehli semináre inštruktorov v septembrových termínoch (2006, 2007, 2008) vo Vysokých Tatrách - 
Chata pri Zelenom Plese a jedno zhromaždenie inštruktorov (2009) počas 42. Zrazu VhT v Tatranskej Štrbe. 
Na týchto stretnutiach boli vždy konzultované vnútorné problémy, novinky v Sekcii a vykonané predĺženia 
platnosti inštruktorských preukazov. 

Po zaradení Zimného prechodu roklinami Slovenského raja do vrcholných podujatí Sekcie VhT v r. 
2000, pravidelne vyhodnocujeme aj túto zimnú aktivitu. V r. 2009 sa konal už jeho jubilejný 50. ročník. Za 
celé obdobie 50 rokov existencie tejto jednej z najkrajších zimných aktivít bolo celkom splnených OTO- 
8882. Za hodnotené obdobie r. 2006 - 2009, celkom splnilo tento OTO 308 našich turistov. Túto aktivitu 
hodnotíme ako dobrú v rámci zimného výcviku našich členov, cvičiteľov i inštruktorov VhT. Od r. 2009 po 
schválení Aktívom v r. 2008, sú aj základy VhT doplnené o zimnú časť a je vydávané nové osvedčenie 
základov VhT. 

V oblasti klasifikácie, sa nám nedarí. „Zmäkčené“ podmienky v klasifikácii platnej od 1.1.2005, sme sa  
pod plnenie výkonnostných tried, odznakov ani v plnení zápočtových ciest nepodpísali, naopak sa ešte 
ozývajú hlasy z oddielov o ich ďalšie „zjemnenie“. Za hodnotené obdobie bolo splnených a udelených :  

• VO VhT (1 zlatý, 5 strieborných, 35 bronzových) 
• NVSP (2 zlaté, 5 strieborných, 11 bronzových) 
• ZC (2 - 1.st.obť, 2 - 2.st.obť., 2 - 3.st.obť.) 
• TURISTA SR (3 zlaté, 10 strieborných, 13 bronzových) 
• ZC II.st. VhT FATRA-TATRY- 30 odznakov. 

Oddiely síce usporadúvajú typicky vysokohorské aktivity a akcie dlhodobejšieho charakteru do 
zahraničných hôr, avšak bez spracovaných dokumentácií (sú aj výnimky) pre ZZC. To je na škodu nielen pre 
samotných účastníkov, ale aj z hľadiska propagácie aj pre ostatných členov KST inklinujúcich k VhT. 



Naša každoročná vrcholová aktivita, akou  je ZRAZ VhT už prekročila  40 ročnú históriu v r. 2007. Naša 
spokojnosť s účasťou našich aktivistov, vodcov, ale aj členov KST so základmi VhT je na počet 
vyškolených pomerne slabá. Česť i vďaka patrí našim inštruktorom, ktorí stabilne v posledných rokoch 
doprevádzajú svojich oddielových kolegov v neznačených terénoch i na značených chodníkoch vo 
Vysokých Tatrách. Pre ilustráciu niekoľko čísiel zo zrazov v hodnotenom období: 

• 2006 (39. zraz VhT, T. Lomnica, účasť-165, prezentovaných - 150 účastníkov) 
• 2007 (40. zraz VhT, T. Štrba, účasť - 192, 33 odd. SR, 1 odd. - ČR, prezentovaných 150) 
• 2008 (41. zraz VhT, T. Štrba, účasť - 197, 36 odd. SR, 2 odd. - ČR, prezentovaných 183) 
• 2009 (42. zraz VhT, T. Štrba, účasť - 202, 33 odd. SR, 1 účastník Maďarsko, prezentovaných 180) 

Na margo našich zrazov  možno povedať, že účasť a záujem o naše vrcholové stretnutia je stabilizovaná.  
Z pohľadu aktivity našich vyškolených horských vodcov, inštruktorov, opäť česť výnimkám, to tak 
nevyzerá. Vychádzame totiž zo záujmu našich členov, ktorí majú za sebou školenia základov VhT, ale 
nemajú svojho inštruktora, vodcu, ktorý by sa im venoval počas Zrazu VhT. Jedná sa o tzv. voľných 
inštruktorov k dispozícií pre uvedených našich členov, čo je aj na škodu. 

V oblasti spolupráce s inými turistickými organizáciami máme kontakt so Sekciou VhT/KČT. Prebieha 
na báze telefonického kontaktu a pošty a to výmenou ročných plánov aktivít. “Dobrá“ finančná situácia 
v KST nám neumožňuje osobné kontakty. Je tu nedocenenie spolupráce zo strany VV KST pri oficiálnych 
pozvaniach na stretnutia. Účastníkmi týchto stretnutí sú stabilne podpredseda VV, gen. Sekretár, príp. iný 
člen VV, ale zástupca niektorej Sekcie nie. 

V oblasti propagácie našej činnosti navonok, ale i vo vnútri KST máme čo doháňať. Nedarí sa nám 
propagácia cez web stránku KST, máme problém verejne sa pochváliť za pravidelné každoročne usporiadané 
naše aktivity. Naša propagácia vo vnútri KST pozostáva z každoročných plánov aktivít. Pre zabezpečenie 
týchto akcií je schvaľovaný rozpočet, ktorý by mal korešpondovať s jednotlivými našimi aktivitami. 
Rozpočet je z roka na rok “tenší“ a v prípade, že nekorešponduje, akcie prebiehajú živelne, resp. sa 
neuskutočnia. 

Jedinou propagačnou aktivitou v Sekcii VhT je každoročné usporadúvanie festivalu „Ľudia a hory“ 
koncom novembra v Turčianských Tepliciach - Diviakoch. Organizátorom, lepšie povedané organizátorovi 
p. Štefanovi Hudákovi patrí  úprimná vďaka, veď vlastne aj tak, čo iné mu môžeme dať. Nezávidím mu 
organizačné a hlavne finančné problémy pri zabezpečovaní takéhoto podujatia, ktoré v budúcom roku oslávi 
už svoje 30.výročie. Organizácii KST, ktorej sme všetci členmi,  propagácia našej činnosti nielen v KST ale 
aj navonok, nič nehovorí. 

Napriek peripetiám dobrovoľných funkcionárov v našom VV Sekcie VhT/KST, naša činnosť nestagnuje. 
I napriek tomu je čo inovovať, vylepšovať ale aj omladzovať náš funkcionársky aktív. Berme túto správu 
ako realitu, buďme optimistickí, ústretoví a vždy hrdí na našu spoločnú a bezpečnú vysokohorskú turistiku 
v domácich i zahraničných horách. 

V závere tejto hodnotiacej správy za obdobie rokov 2006-2009, dovoľte mi poďakovať členom VV 
Sekcie VhT/KST, Vám aktivistom v jednotlivých regiónoch Slovenska a Vašim prostredníctvom cvičiteľom 
a inštruktorom VhT za odvádzanú snahu v oddieloch, odboroch KST, i keď nie je vždy korunovaná 
úspechmi a zároveň nám všetkým popriať veľa krásnych chvíľ v horách, veľa príjemných a šťastných 
návratov z hôr. 

 
“HORÁM  A VYSOKOHORSKEJ  TURISTIKE  ZDAR!“ 

 
Vrútky, 20.3.2010          Výkonný výbor 
                                       Sekcia VhT/KST 

 


