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KLUB  

SLOVENSKÝCH  
TURISTOV 

SEKCIA VYSOKOHORSKEJ TURISTIKY 
 

Zápisnica zo zasadnutia Sekcie VhT KST zo dňa 28-29. 2. 2020 
na Čingove v Slovenskom Raji 

 
Prítomní: M. Letavay, V. Gábriš, Š. Hudák, J. Lupták, J. Klučka  

Prizvaní: V. Jeremiáš, P. Dragúň, predseda VV KST, D. Valúch, generálny sekretár KST,  
                J. Kompán, predseda UMK KST,  P. Frankovič za lektorský zbor 
 
Program: 

1. Otvorenie,  

2. kontrola úloh z predchádzajúcich zasadaní sekcie VhT 
3. Správa o činnosti Sekcie VhT  za rok 2019 
4. Priebežný stav plnenia „Plánu aktivít Sekcie VhT na rok 2020 
5. Príprava 53. zrazu VhT v Tatranskej Lomnici konaného v dňoch 25-28.6.2020 
6. Zabezpečenie prípravy „Odborných seminárov“ inštruktorov VhT 2.kv.stupňa 
7. Financovanie úloh Sekcie VhT  
8. Rôzne 
9. Diskusia 
10. Voľba delegáta na Valné zhromaždenie KST konané dňa 27-28.3.2020 v Liptovskom Mikuláši 
11. Uznesenie 
12. Záver 
 
1. Otvorenie: M. Letavay 
    Predseda sekcie VhT privítal všetkých prítomných a poďakoval predsedovi VV KST Ing. Petrovi    
    Dragúňovi, generálnemu sekretárovi KST Ing. Dušanovi Valúchovi a predsedovi UMK PaedDr    
    Jaroslavovi Kompánovi, PhD, za lektorský zbor Petrovi Frankovičovi za to, že prijali pozvanie 
    na toto rozšírené zasadanie sekcie VhT. 
 

2. Kontrola úloh z predchádzajúcich zasadaní sekcie VhT: V. Gábriš 
    Úlohy z predchádzajúcich zasadaní sekcie VhT boli splnené. 

 
3. Správa o činnosti sekcie: M. Letavay 
- 5.1.2019 ,Otvorenie 60.ročníka „Zimného prechodu roklín Slovenského raja. Zimný prechod 

prebehol podľa plánu, OTO získalo 100 turistov. 
- Kurz inštruktorov VhT I. kvalifikačného stupňa absolvovalo 13 inštruktorov. 
- Prechody slovenských pohorí k 52.zrazu VhT KST absolvovalo 15 turistov 
- 52.zraz VhT – podujatia sa zúčastnilo 270 turistov, z toho 73 inštruktorov VhT. Podujatie prebehlo 

úspešne, bez úrazov.  
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- Plnenie podmienok výkonnostnej turistiky VhT : 
  Výkonnostný odznak VhT: zlatý stupeň         0 
                                             strieborný stupeň 2 
                                             bronzový stupeň  3   
  Najvyššie vrcholy slovenských pohorí : čestné uznanie        5 
                                                                   zlatý stupeň           12  
                                                                   strieborný stupeň   17     
                                                                   bronzový stupeň    14 
  Zápočtové cesty VhT : ZC 1.stpuňa obtiažnosti    0 
                                       ZC  2.stupňa obtiažnosti    1 
                                       ZC  3.stupňa obtiažnosti    0  
 
- Základy VhT absolvovalo spolu 83 turistov 
- Seminár inštruktorov VhT II. stupňa v roku 2019 nebol organizovaný. Semináre budú zrealizované 

v roku 2020 a 2021 
- Seminár inštruktorov III. stupňa – lektorov, bol zrealizovaný v dňoch 8.3 – 10.3.2019 v Malej Fatre , 

v Dome Horskej služby. Zúčastnilo sa ho 10 inštruktorov. 
- 23.11.2019 – 39.ročník Festival „ Ľudia a hory“, Turčianske Teplice. Návštevnícky úspešný, viac ako 

200 divákov, 5 prednášateľov. 
   Okrem týchto aktivít prebiehala v spolupráci s UMK KST príprava na preklopenie turistických 

kvalifikácií inštruktorov na podmienky nového zákona o športe. Boli vypracované učebné plány 
špeciálnej časti odbornej prípravy 1 – 3. kvalifikačného stupňa a naplánované odborné semináre 
inštruktorov II. kvalifikačného stupňa na rok 2020. 

   Počas roka 2019 boli zo strany sekcie VhT vykonávané aktivity týkajúce sa pripomienkovania 
návrhu nového návštevného poriadku TANAPu. 

   Predseda sekcie sa 1x zúčastnil zasadania VV KST, kde za sekciu VhT predložil VV KST viacero 
námetov, o ktorých je podľa nášho názoru potrebné diskutovať a riešiť ich. 

   Bolo zrealizované jedno rozšírené zasadnutie UMK, ktoré hodnotím mimoriadne kladne. Podobné 
stretnutia – UMK zo zástupcami jednotlivých sekcií , by bolo potrebné organizovať pravidelne. 

   V priebehu roka sa otvorila na pôde KST aj problematika spôsobu a výšky financovania, alebo 
spolufinancovania vzdelávania odborníkov v štruktúrach KST. 

   Zasadnutie sekcie VhT sa konalo v marci a podľa plánu sa uskutočnilo aj zasadnutie organizačného 
štábu 52.zrazu VhT KST v Tatranskej Lomnici. Jesenné zasadnutie Sekcie VhT sa neuskutočnilo, 
nakoľko sa vyskytol a stále pretrváva problém pri zúčtovaní pracovných ciest. 

 
   Činnosť sekcie za rok 2019 hodnotím kladne, všetkým členom sekcie ďakujem za vykonanú prácu  

a do budúcnosti prajem veľa chuti, vytrvalosti a dobrých nápadov pre dobro vysokohorskej turistiky 
na Slovensku. 

 
4. Priebežný stav plnenia „Plánu aktivít Sekcie VhT na rok 2020:  M. Letavay 
   - Nový rok začal podľa pripraveného plánu.4.1.2020, prebehlo otvorenie 61.ročníka „Zimného     
      prechodu roklinami Slovenského raja“ 

-  Kurz inštruktorov VhT II. kvalifikačného stupňa 5 – 8. 3. 2020 na Žiarskej chate zimná časť je    
   pripravený, prihlásených je 14 frekventantov. Letná časť je zabezpečená na Chate pri popradskom     
   plese vo Vysokých Tatrách 
-  Odborné semináre inštruktorov VhT II. kvalifikačného stupňa sú pripravené. Na druhý termín je    
   prihlásených len 10 inštruktorov, čo je hraničný počet. Pri odhlásení jedného účastníka budeme     
   nútení seminár zrušiť. 
-  Zraz VhT v Tatranskej Lomnici – samostatný bod. 
- Ostatné úlohy budú plnené v druhom polroku. 
 

5. Príprava 53. zrazu VhT v Tatranskej Lomnici konaného v dňoch 25-28.6.2020 
   - Boli prekonzultované a doplnené propozície 53.ročníka zrazu VhT. 
   - Za predsedu organizačného štábu bol jednohlasne zvolený V. Jeremiáš 
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   - Prezentácia: 25.6.2020  od 13.00hod do 19.00hod – J. Lupták 
                          26.6.2020 od  16.00hod do 19.00hod – J. Klučka 
                          27.6.2020 od 16.00hod  do 19.00hod – V .Gábriš 
   - výrobu a nový návrh odznakov v počte 400+100 zabezpečuje J. Klučka 
   - výrobu 400 ks magnetiek zabezpečuje J. Lupták 
   - pozývacie listy pre p. Mokoša, p. Janigu, p. Švorca a p. Majka zabezpečí v spolupráci so   
      sekretariátom KST,  V. Gábriš. 
   - prezentáciu zrazu v médiách zabezpečí: Š. Hudák – SRO a V. Jeremiáš – Krásy Slovenska 
   - hudba – V. Jeremiáš 
   - projekcia premietania  - V. Chrapčiak a J. Klučka 
   - pozvanie zástupcov VhT KČT – V. Jeremiáš 
 
6. Zabezpečenie prípravy Odborných seminárov inštruktorov VhT 2. kv. stupňa 
     
    Nadobudnutím účinnosti zákona č. 440/2015 Z. z. o športe, v platnom znení, sa činnosť inštruktora 
športu, v našom prípade inštruktora VhT /vysokohorskej turistiky/ dostala na úroveň odbornej 
spôsobilosti. Inštruktori sa stávajú po splnení povinností spojených s registráciou na športovom portáli, 
športovými odborníkmi. S týmto však súvisí aj rozšírený spôsob nadobúdania tejto spôsobilosti. Sekcia 
VhT od nadobudnutia účinnosti tohto zákona školí inštruktorov VhT v duchu týchto nových pravidiel. 
Doterajšie kvalifikácie strácajú platnosť 31. 12. 2021. Do tohto termínu musíme „preklopiť“ alebo 
zosúladiť doterajšie kvalifikácie s požiadavkami nového zákona o športe. V podmienkach KST sme 
spoločne s UMK KST dohodli systém preklopenia kvalifikácií formou účasti inštruktorov na 
odbornom seminári /ktoré máme odskúšané pri predlžovaní platnosti preukazov/, kde inštruktori 
preukážu potrebné praktické zručnosti ako aj teoretické vedomosti. 
Pre rok 2020 sme naplánovali dva semináre, ďalšie budú v roku 2021. Semináre sú zamerané na zimnú 
tematiku. Vzhľadom na priznanie vyššej kvalifikácie prostredníctvom odborného seminára sa ho 
musia zúčastniť a úspešne absolvovať všetci inštruktori VhT II triedy, okrem inštruktorov, ktorí dňom 
31. 12. 2021 dovŕšia 65. rok svojho života. Inštruktori, ktorým sa nepodarí úspešne absolvovať 
odborný seminár dostanú možnosť absolvovať ho v náhradnom /opravnom/ termíne. Ak sa im odborný 
seminár nepodarí úspešne absolvovať ani v tomto náhradnom termíne nebude im odborná spôsobilosť 
v zmysle nového zákona o športe priznaná. Trojročný cyklus predlžovania platnosti preukazov formou 
účasti na odbornom seminári zostáva zachovaný.  
Pre jednotlivé kvalifikačné stupne sú v spolupráci s UMK KST vypracované Učebné plány špeciálnej 
časti odbornej prípravy, vrátane definovania formy ďalšieho vzdelávania inštruktorov. 
Minimálny počet účastníkov odborného seminára 10,  
počet lektorov min. 2 /na každých začatých 10 účastníkov jeden lektor/. 
 
7. Financovanie úloh Sekcie VhT: 
 
Sekcia VhT, spoločne s UMK a viacerými sekciami, opäť navrhuje spôsob financovania alebo 
spolufinancovania kurzov inštruktorov systémom: frekventanti kurzu si zaplatia všetky náklady na 
celý vzdelávací cyklus /doprava, ubytovanie, stravné, školné, všeobecná časť/ a po úspešnom 
absolvovaní kurzu, celého cyklu – všeobecná časť, špeciálna časť zima aj leto, bude úspešným 
absolventom časť nákladov preplatená – vrátená KST. Takýto spôsob financovania alebo 
spolufinancovania pokladáme za hospodárny a zároveň aj motivačný. 
 
Počet frekventantov na kurze inštruktorov VhT minimálne 10. Ak nie je prihlásených 10 
frekventantov, kurz inštruktorov sa neuskutoční. Maximálny počet frekventantov 20.  
 
Počet lektorov na kurzoch inštruktorov VhT. Pri určovaní počtu lektorov treba brať do úvahy: 
1., Pokyn riaditeľa Horskej záchrannej služby č.9/2016, zo dňa 15. júna 2016, ktorým sa vydávajú 
pokyny Horskej záchrannej služby týkajúce sa bezpečnosti osôb v horských oblastiach pri výkone 
organizovaných činností, ktorý určuje maximálne počty frekventantov na 1 inštruktora vysokohorskej 
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turistiky pri vedení výcviku, a to v teréne obťažnosti I. až II. UIAA maximálne traja frekventanti na 
jedného inštruktora – lektora. 
2., Pri väčšom počte frekventantov /čo už aj 10 určite je/, je potrebné pre efektívne využitie času 
vybudovať pri výcviku viacero stanovíšť. Na každom stanovisku je potrebný jeden, na niektorých aj 
dvaja lektori. Pre kurz inštruktorov VhT je potrebný počet lektorov 5 až 7 /bez lekárov/. V prípade ak 
je lekár prítomný počas celého kurzu zaráta sa do potrebného počtu lektorov. 
 
Počet inštruktorov na odborných seminároch inštruktorov VhT II. kvalifikačného stupňa min 10. Ak 
nie je prihlásených 10 frekventantov, odborný seminár sa neuskutoční. Maximálny počet  
inštruktorov 20. 
 
Počet lektorov na odborných seminároch inštruktorov VhT II. kvalifikačného stupňa, na jedného 
lektora maximálne 10 inštruktorov, inštruktori sú odborne spôsobilé osoby, minimálne však dvaja 
lektori, nakoľko výsledkom odborného seminára je v podstate preskúšanie inštruktorov. 
 
Ubytovanie. V poslednej dobe väčšina ubytovacích zariadení nepožaduje zálohu za ubytovanie, ale je 
potrebné vopred zaplatiť celé ubytovanie, bez ohľadu na skutočne využité prenocovania. Vrátenie ceny 
ubytovania je možné len ak sa za zaplatené ubytovanie nájde náhrada. Toto sa bez vyberania záloh 
nedá zrealizovať. Vyberanie záloh fyzickou osobou a bez zmluvných pravidiel môže byť 
problematické. Je potrebné na úrovni vedenia KST túto problematiku doriešiť.  
 
Materiálno technické zabezpečenie kurzov inštruktorov. Na MTZ kurzu inštruktorov lektori 
využívajú do značnej miery svoj materiál. Základný materiál si prinesú frekventanti, avšak viaceré 
špecifické veci /kladky s blokantami, jumare, lavínová výbava, lezecké čakany, figurína na KPR pre 
lekárov a pod./ využívajú lektori svoje. Pri väčšom počte ľudí pri výcviku sa vždy podarí niečo stratiť, 
prípadne pokaziť. Náklady idú na vrub lektorov. Požiadavka sekcie: zabezpečiť v spolupráci s VV 
KST postupne financie na nakúpenie MTZ pre organizovanie kurzov inštruktorov VhT. 
 
Cestovné náhrady členov sekcie a lektorov. Na akcie organizované sekciou VhT vo väčšine prípadov 
nie je možné použiť verejnú dopravu. Zostáva vlastné osobné auto. Nie vždy sa dá zosúladiť presun 
jedným autom viacerých ľudí. Preto cestovné náhrady /základná náhrada za ubehnuté kilometre 
a náhrada za spotrebované PHM/ pokladáme za základný predpoklad fungovania sekcie a plnenia úloh, 
ktoré zabezpečujeme. VP o cestovných náhradách navrhujeme dopracovať a upresniť. 
 
Vstupné testy. Po dlhoročných skúsenostiach s organizovaním kurzov inštruktorov VhT navrhujeme 
zaviesť „vstupné testy“ pre frekventantov na inštruktorov. Úlohou týchto vstupných testov je posúdiť 
frekventantov ako ovládajú techniku presunov VhT, či spĺňajú predpoklady na úspešné pokračovanie 
v systéme vzdelávania. Pre optimálne využitie času vstupný test navrhujeme spojiť s kurzom prvej 
pomoci. Organizovanie v zimnom období. Zároveň apelujeme na všetky kluby, aby na kurzy 
inštruktorov posielali len technicky zdatných frekventantov a frekventantov u ktorých je predpoklad, 
že budú činnosť inštruktorov pre klub aj vykonávať. 
 
Rozpočet sekcie VhT. Sekcia VhT predložila návrh rozpočtu na rok 2020, ktorý vychádza a zároveň 
finančne pokrýva aktivity sekcie, ktoré sú v pláne činnosti sekcie na rok 2020. Podľa doterajších 
informácií, rozpočet pre sekciu VhT zďaleka nepokrýva plánované potreby. Je potrebné zo strany VV 
KST jasne definovať pravidlá ako tieto aktivity budú financované, alebo spolufinancované zo strany 
KST. Zmena pravidiel financovania v priebehu roka, alebo nejasné pravidlá spôsobujú sekcii pri 
organizovaní plánovaných akcií značné problémy. 
 
8. Rôzne: 
 
Po dlhšej diskusii sa sekcia dohodla, že absolventom kurzu základov VhT, ktorí nie sú členmi KST, sa 
nebudú vydávať preukazy o absolvovaní kurzu základov VhT. Preukazy o absolvovaní základov VhT  
sa vydávajú len členom KST. 
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Nečlenom KST bude vydané potvrdenie o absolvovaní kurzu základov VhT a budú vedený v evidencii 
absolventov kurzu základov VhT. 
 
Sekcia VhT navrhuje v prípade uzatvárania zmluvných vzťahov s lektormi ísť cestou zmlúv 
o dobrovoľníckej činnosti. 
 
Sekcia VhT sa pripája k návrhu, ktorý vznikol pri stretnutí UMK so zástupcami sekcií, aby sa 
zorganizovalo raz ročne stretnutie zástupcov sekcií so zástupcami VV KST, kde by bolo možné 
rozdiskutovať konkrétne problémy jednotlivých sekcií a zároveň navrhovať riešenia, nakoľko viaceré 
problémy sú spoločné pre viac sekcií a riešenia jednej sekcie je možné využiť aj v iných sekciách. 
Predbežný termín takéhoto stretnutia navrhujeme v jesenných mesiacoch počas víkendu. 
 
Sekcia VhT sa zaoberala listom dlhoročného a stále aktívneho inštruktora VhT p. Milana Hlavatého, 
ktorý má výhrady voči spôsobu organizovania vzdelávania inštruktorov VhT. Na list odpovie predseda 
sekcie. 
 
Tatranské chaty sú pre sekciu VhT a výkon vysokohorskej turistiky mimoriadne dôležité. Preto 
opakovane vyslovujeme svoj nesúhlas s postupom prípravy prenájmu Chaty pri Zelenom plese. Podľa 
nášho názoru je štandardný postup prenájmu v stručnosti nasledovný:  
- vypracovanie projektu rekonštrukcie chaty vrátane podrobného rozpočtu, 
- vypracovanie analýz financovanie rekonštrukcie chaty, 
- odsúhlasenie koncepcie rekonštrukcie chaty a spôsobu financovania Valným zhromaždením KST, 
- výber dodávateľa rekonštrukcie chaty, 
- výber nájomcu chaty, 
 
9. Diskusia: 
 
Diskusia k jednotlivým bodom prebiehala priebežne počas prerokovávania príslušných bodov. 
Postrehy a návrhy, ktoré vyplynuli z diskusie sú zakomponované v jednotlivých bodoch 
 
10. Voľba delegáta na Valné zhromaždenie KST konané dňa 27-28.3.2020 v Liptovskom     
      Mikuláši: 
 
Valného zhromaždenia 27. – 28. 3. 2020 v Liptovskom Mikuláši sa zúčastní predseda sekcia VhT KST 
Mikuláš Letavay 
 
11. Uznesenie: 
V texte  
 
12. Záver: 
 
Predseda sekcie VhT KST  M. Letavay, poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a  ukončil 
zasadnutie. 

 
 
 
 
 

Zapísal: Vladimír Gábriš 
Čingov: 29.2.2020 

 

 
 
 

Mikuláš Letavay 
Predseda sekcie VhT 

 


