
KLUB  
SLOVENSKÝCH  

TURISTOV 
SEKCIA VYSOKOHORSKEJ TURISTIKY 

 
Zápisnica zo zasadania 

 “Organizačného štábu 52. Zrazu VhT KST“  
 konaného 19.5.2019 v Tatranskej Lomnici, hotel Morava. 

 
Prítomní: Letavay Mikuláš, Gábriš Vladimír, Hudák Štefan, Lupták Ján, Klučka Ján  

Prizvaný: Jeremiáš Vojtech 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Kontrola úloh prijatých na zasadnutí Sekcie –VhT  24.3.2018 na Čingove 
3. Príprava 52. Vysokohorského   zrazu  KST  27.6. - 30.6.2019 
4. Prijaté úlohy a opatrenia pre 52. ročník zrazu VhT 
5. Diskusia 
6. Rôzne 
7. Uznesenie 
8. Záver 
 
1. Otvorenie urobil predseda Sekcie VhT Mikuláš Letavay. 
 
2. Kontrola úloh – predseda organizačného štábu 52. zrazu VhT, Vojtech Jeremiáš. 
 
3. a 4. Prezentáciu účastníkov zrazu zabezpečí:  
                vo štvrtok od 12.00 hod Ján Lupták,  
                v piatok Ján Klučka,  
                v sobotu Vladimír Gábriš. 
      -  na spoločenský večer je zabezpečená skupina „13-ciest „ zo SNV, 
      -  propagáciu v “Rádiovíkende“ zabezpečí Štefan Hudák dva týždne pred zrazom, 
      -  v časopise Krásy Slovenska už bola, 
      - odznaky sú už vo  výrobe, doručí ich Vladimír Gábriš, 
      - pozývacie listy pre pána Mokoša, pána Majka, pána Švorca, pána Janigu zabezpečí 
        v spolupráci so sekretariátom KST  Vladimír Gábriš, 
      - seminár inštruktorov VhT bude v piatok o 19.30 hod, moderovanie vykoná metodik a predseda  
         sekcie VhT, Mikuláš Letavay, 

 - po seminári inštruktorov VhT bude o 20.30 hod prezentácia činnosti klubu “VhT+Prievidza“ –  
   feraty. Autor : Juraj Lorenčík, v časovom priestore cca.1 hod., 
-  kapacita celého hotela je k dnešnému dňu účastníkmi zrazu naplnená, ďalší záujemci si  
   ubytovanie musia zabezpečiť sami, 

     -  stravu si účastníci môžu zabezpečiť na recepcii hotela, 
     -  parkovisko je len pri hoteli Morava, 
     -  len riadne zaprezentovaní účastníci zrazu, môžu využiť zľavy KST, 
     -  premietaciu techniku zabezpečí Ján Klučka, 



     -  tombolu počas spoločenského večera zabezpečuje  Ján Lupták, 
     -  prechod ku zrazu– západná časť Nízkych Tatier – info  Ján Lupták – tel. 0911207728, 
     -  prechod ku zrazu – prechod Malej Fatry - info Juraj Dlábik – tel.0902364170, 
     -  výrobu magnetiek ku zrazu – 350 ks, vyrobené, zabezpečil Ján Lupták. 
 
5. Diskusia: 

- Vladimír Gábriš – informoval členov sekcie o príprave nových nájomných zmlúv pre   
nájomcov našich chát, v budúcom období, ktoré pripravuje VV KST.  

- Mikuláš Letavay – informoval prítomných o pokračovaní rokovaní o Návštevnom poriadku 
TANAPu, a spoločných krokoch iniciatívy Aj my sme Tatry. 

- člen VV KST Vladimír Gábriš požiadal členov sekcie VhT KST o pripomienkovanie a návrhy 
na doplnenie nájomnej zmluvy pre nájomcov tatranských chát.    

- členovia sekcie VhT sú pripravení pripomienkovať /podávať návrhy/ nájomné zmluvy, avšak 
k tomu sa potrebujú oboznámiť s koncepciou prenajímania tatranských chát zo strany VV 
KST a návrhom nájomných zmlúv, aby nedošlo k nesprávnemu pochopeniu takejto aktivity.  

 
6. Rôzne: 
  
7. Jesenné zasadnutie výkonného výboru sekcie VhT KST bude podľa plánu úloh dňa 28.9.2019.  
    Uskutoční sa v Liptovských Sliačoch. 
 
8. Predseda sekcie VhT KST  Mikuláš Letavay, poďakoval prítomným členom za účasť  ukončil 

zasadnutie. 
 
 
 

Mikuláš Letavay 
Predseda sekcie VhT 

 
   Zapísal: Vladimír Gábriš  
   Tatranská Lomnica, 19.5.2019 


