
 
1

 
Zápisnica zo zasadnutia VV Sekcie VhT KST, 

dňa 23.10.2021 v Zázrivej. 
 

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

Program:  

  1. Otvorenie 
  2. Stav plnenia „Plánu činnosti Sekcie VhT KST na rok 2021“ 
  3. Plnenie a čerpanie rozpočtu Sekcie VhT v roku 2021 
  4. Stav kvalifikácie a klasifikácie Sekcie VhT v roku 2021 
  5. Príprava a schválenie „Plánu činnosti Sekcie VhT na rok 2022“ 
  6. Informácia o priebehu 22. Valného zhromaždenia KST konaného v Žiline 
  7. Príprava „Aktívu VhT v roku 2022 
  8. Rôzne 
  9. Diskusia 
10. Uznesenie 
11. Záver 
 
1. Otvorenie urobil predseda Sekcie VhT, p. Mikuláš Letavay  

2. Odpočet plnenia Plánu aktivít Sekcie VhT KST na rok 2021 
   urobil predseda Sekcie VhT, p. Letavay.  
   Z plánu činnosti Sekcie VhT KST na rok 2021 sa nepodarilo zrealizovať Kurz inštruktorov VhT I. 

kvalifikačného stupňa, tak zimnú ako aj letnú časť, pre nedostatočný počet prihlásených 
frekventantov /prihlásený boli dvaja frekventanti/. 

   Zimná časť kurzu by sa aj v prípade dostatočného záujmu nemohla konať z dôvodu 
protipandemických opatrení. 

   Vzhľadom na opäť sa zhoršujúcu pandemickú situáciu, sa nebude konať ani festival Ľudia a hory 
v Turčianskych Tepliciach. 

   Zimné prechody roklín Slovenského raja sa v roku 2021 realizovali individuálnou formou, v rámci 
možností protipandemických opatrení. 

   Odborné semináre inštruktorov sa zrealizovali v náhradných termínoch, nakoľko pôvodné zameranie 
na zimnú tematiku, nebolo možné z dôvodu pandemických opatrení v zimných termínoch 
zrealizovať. Po uvoľnení opatrení boli zrealizované odborné semináre zamerané na letnú 
problematiku VhT. V júni to bol odborný seminár pre inštruktorov VhT II. a III. kvalifikačného 
stupňa, v auguste a septembri pre inštruktorov VhT II. kvalifikačného stupňa. Odborné semináre 
prebehli na Májekovej chate na Malinom Brde v Ružomberku.  

   V októbri 2021 prebehli ďalšie dva Odborné semináre VhT vo Višňovom pri Žiline, pre inštruktorov 
z SVTS, ktorí sa stali členmi KST. 

   Celkovo sa Odborných seminárov zúčastnilo: 
                          9 inštruktorov III. kvalifikačného stupňa 
                      116 inštruktorov II. kvalifikačného stupňa 
                        24 inštruktorov I. kvalifikačného stupňa 
 
   Odborné semináre prebehli na požadovanej úrovni, bez zranení a úrazov. Následne /do konca roka/ 

budú absolventom vydané nové osvedčenia o odbornej spôsobilosti v zmysle zákona o športe ako aj 
nové preukazy. 
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   54.Vysokohorských zraz klubu slovenských turistov bol zorganizovaný podľa plánu a zúčastnilo sa 
ho 257 turistov. 

   Prechody k 54. Vysokohorskému zrazu klubu slovenských turistov: 
- Malá Fatra pod vedením Juraja Dlábika absolvovalo 11 turistov. 

   Plnenie podmienok výkonnostnej turistiky VhT. Podmienky turisti plnili individuálne v rámci 
možností protipandemických opatrení – viď bod 4. 

   Zasadania Sekcie VhT KST sa konali v máji v Tatranskej Lomnici – zasadanie organizačného 
výboru zrazu VhT a v októbri v Zázrivej. Zasadnutie sekcie v marci sa z dôvodu protipandemických 
opatrení nekonalo. 

3. Plnenie a čerpanie rozpočtu sekcie VhT KSTv roku 2021. 
   Správu predniesol predseda Sekcie VhT, p. Letavay  
   Vzhľadom k viacerým naplánovaným akciám sekcie VhT KST, ktoré sa v roku 2021 neuskutočnili 

/viď bod 2/, rozpočet sekcie VhT bol /bude/ v roku 2021 vyčerpaný len čiastočne. 

4. Plnenie podmienok výkonnostnej turistiky. Správu podal p. Štefan Hudák. 

    K dnešnému dňu (23.10.2021) je stav takýto: 

   Výkonnostný odznak VhT: 

   Zlatý stupeň                                                        0 
   Strieborný stupeň                                                0 
   Bronzový stupeň                                                 0 

   Spolu:                                                                  0 

   Najvyššie vrcholy slovenských pohorí: 

   Čestné uznanie                                                  12 
   Zlatý stupeň                                                      11 
   Strieborný stupeň                                              15 
   Bronzový stupeň                                               15 

   Spolu:                                                               53 

   Zápočtové cesty VhT: 

   ZC 1. St. obťažnosti                                          0 
   ZC 2. St. obťažnosti                                          0 
   ZC 3. St. obťažnosti                                          0 

   Spolu:                                                                0 

   Základy VhT: absolvovalo:                             25 turistov 
 
5. Plán aktivít na rok 2022 predniesol predseda sekcie VhT p. Mikuláš Letavay. 
    Všetky body boli podrobne prerokované a schválené. Plán činnosti sekcie VhT pre rok 2022    
     bude uverejnený na stránke „VhT KST.“ 

6. Informácia o priebehu 22. Valného zhromaždenia KST.  
    Informáciu podali účastníci valného zhromaždenia Ján Klučka a Ján Lupták. 
    Klučka okrem iného taktiež zopakoval požiadavku, ktorá odznela na 22. VZ KST, že sa budú v roku 

2022 konať aj voľby do VV KST, a kandidátov, ktorí majú záujem pracovať vo VV KST, je 
potrebné nahlásiť na Ústredie KST – na sekretariát. 

7. Príprava „Aktívu VhT“ v roku 2022: 
    V roku 2022 je potrebné zorganizovať „Aktív VhT“, na ktorom by mal byť prítomnými schválený 

návrh kandidátov do Sekcie VhT pre ďalšie funkčné obdobie. Voľby do sekcie VhT sa uskutočnia 
na VZ KST v roku 2022. Je potrebné navrhnúť kandidátov na prácu v  Sekcii VhT.  

   Prítomní členovia sekcie sa ďalej zaoberali možnosti, kde a kedy by sa mohol konať „Aktív sekcie 
VhT“ v roku 2022. 

   Štefán Hudák preverí možnosť konania aktívu vo Vrútkach, v termíne 23.4.2022. 
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8. Rôzne.  
    Zasadnutia Sekcie VhT KST a Organizačného štábu 55. Vysokohorského zrazu klubu slovenských 

turistov v roku 2022 budú nasledovne: 
      5.3.2022   Sekcia VhT KST    -  Čingov, Slovenský raj 
    22.5.2022   Organizačný štáb   -   Hotel Morava, Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry 
    22.10.2022 Sekcia VhT KST   -   Tatranská Polianka alt. Zázrivá – Grúne 
 
    Prítomní členovia sekcie VhT sa v ďalšej časti zaoberali aj návrhmi na čestné ocenenia v rámci 

KST: 
     Sekcia VhT sa pripája k návrhu na udelenie Medaily KST Andrejovi Vallovi. 
     Sekcia VhT pripraví návrh na ocenenie pre Vladimíra Gábriša, Vojtecha Jeremiáša a ďalších 

možných kandidátov. 

9. Diskusia. 
    Prebiehala počas prerokovávania jednotlivých bodov. 

10. Uznesenie. 
      V texte.  

11. Záver. 
      Predseda Sekcie VhT  Mikuláš Letavay poďakoval prítomným za odvedenú prácu v roku 2021 

a následne zasadnutie Sekcie VhT KST ukončil. 
 
 
 

         Mikuláš Letavay 
               Predseda sekcie VhT 
Zapísal: Vladimír Gábriš  
Zázrivá – Grúne 23.10.2021 

 
 
 
 


