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Zápisnica zo zasadnutia VV Sekcie VhT KST, 

dňa 20.3.2022 na Čingove. 
 

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

 
Program:  

  1. Otvorenie 
  2. Kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutia VV Sekcie VhT KST 
  3. Vyhodnotenie „Plánu aktivít Sekcie VhT KST za rok 2021“ 
  4. Priebežný stav plnenia „Plánu aktivít Sekcie VhT KST na rok 2022“ 
  5. Príprava 55. vysokohorského zrazu Klubu slovenských turistov v dňoch 23.6 - 26.6.2022 
  6. Príprava Aktívu VhT KST vo Vrútkach 
  7. Rôzne    
  8. Diskusia 
  9. Uznesenie 
10. Záver 
 
1. Otvorenie urobil predseda Sekcie VhT, p. Mikuláš Letavay  

2. Kontrolu úloh z predchádzajúceho zasadnutia VV Sekcie VhT KST 
   urobil predseda VV Sekcie VhT, p. Mikuláš Letavay. 
   Úlohy z predchádzajúceho zasadania sekcie boli splnené.  

3. Vyhodnotenie „Plánu aktivít Sekcie VhT KST za rok 2021“ 
    Správu predniesol predseda Sekcie VhT, p. Mikuláš 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 (prihlásení boli dvaja frekventanti).  

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

    Vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu, sa nekonal ani festival Ľudia a hory v Turčianskych 
Tepliciach. 

    Zimné prechody roklín Slovenského raja sa 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 protipandemických opatrení v zimných 
termínoch zrealizovať. Po uvoľnení opatrení boli zrealizované odborné semináre zamerané na letnú 
problematiku VhT, a to v júni 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 prebehli ďalšie dva Odborné semináre vo Višňovom pri Žiline pre inštruktorov z SVTS, 
ktorí sa stali členmi KST. Celkovo sa Odborných seminárov zúčastnilo: 

                          9 inštruktorov III. kvalifikačného stupňa 
                      120 inštruktorov II. kvalifikačného stupňa 
                        24 inštruktorov I. kvalifikačného stupňa 

   Odborné semináre prebehli na požadovanej úrovni, bez zranení a úrazov. Následne boli absolventom 
vydané nové osvedčenia o odbornej spôsobilosti v zmysle zákona o športe ako aj nové preukazy. 
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    54. Zraz vysokohorských turistov bol zorganizovaný podľa plánu, zúčastnilo sa ho 257 turistov. 
    Z prechodov k 54. vysokohorskému zrazu sa uskutočnil len prechod Malej Fatry pod vedením Juraja 

Dlábika. Vo Fačkove začínalo 12 turistov a od Strečna pokračovalo už len 10 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 54. zrazu VhT a v októbri v Zázrivej. Zasadnutie Sekcie v marci sa z dôvodu 
protipandemických opatrení nekonalo. 

    Správu o kvalifikácií, klasifikácií a plnení podmienok výkonnostnej turistiky 
    podal p. Štefan Hudák. 

    K dnešnému dňu (20.3.2022) je stav takýto: 

   Výkonnostný odznak VhT: 

   Zlatý stupeň                                                        0 
   Strieborný stupeň                                                0 
   Bronzový stupeň                                                 0 

   Spolu:                                                                  0 

   Najvyššie vrcholy slovenských pohorí: 

   Čestné uznanie                                                  13 
   Zlatý stupeň                                                      12 
   Strieborný stupeň                                              16 
   Bronzový stupeň                                               14 

   Spolu:                                                               55 

   Zápočtové cesty VhT: 

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

   Spolu:                                                                0 

   Základy VhT: absolvovalo:                             39 turistov 
 
4. Priebežný stav plnenia „Plánu aktivít Sekcie VhT KST na rok 2022“ 
    Úspešne prebehlo otvorenie 62. ročníka Zimného prechodu roklín Slovenského raja.  
    Zimný prechod roklinami absolvovalo 39 turistov. 
    Úspešne prebehol  Kurz inštruktorov VhT I. stupňa na Májekovej chate. 
    Zúčastnilo sa ho 19 frekventantov. 
    Ostatné aktivity sú v príprave podľa plánu. 

5. Príprava 55. vysokohorského zrazu Klubu slovenských turistov v dňoch 23.6 - 26.6.2022, 
    v Tatranskej Lomnici v hoteli Morava. 
    - za predsedu organizačného štábu bol jednohlasne zvolený Vojtech Jeremiáš 
    - členmi štábu sú Mikuláš Letavay, Vladimír Gábriš, Ján Klučka, Ján Lupták, Štefan Hudák 
    - poplatok účastníka zrazu je 8 Eur 
    - poplatok za ubytovanie, len pre prezentovaných účastníkov zrazu je za jednotný poplatok 25,00 € 

za noc a dospelú osobu v plne obsadenej dvojlôžkovej izbe, bez stravovania + 1,50 €/noc miestny 
poplatok  

    - pozvánku  hostí na otvorenie zrazu zabezpečí Vladimír Gábriš v spolupráci so sekretariátom KST. 
    - hudbu zabezpečí Vojtech Jeremiáš 
    - výrobu odznakov v počte 350 ks, zabezpečí Ján Klučka 
    - výrobu magnetiek a prípravu tomboly zabezpečí Ján Lupták 
    - prechody ku zrazu VhT budú dva: Malá Fatra zabezpečuje Juraj Dlábik, 
                                                              Nízke Tatry zabezpečuje Ján Lupták 
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    - prezentáciu na zraze zabezpečujú: 23.6.2022 - Ján Lupták 
                                                              24.6.2022 - Ján Klučka 
                                                              25.6.2022 - Vladimír Gábriš 
    - propozície k 55.zrazu pripraví a dá na www stránku KST Ján Klučka. 

6. Príprava Aktívu VhT KST vo Vrútkach 
    - aktív sa bude konať v sobotu 23.4.2022 v priestoroch Strednej odbornej školy dopravnej, 
      Zelená ul.č.2, vo Vrútkach (Martin-Priekopa) 
    - prezentácia začína o 09.30 hod – začiatok aktívu je o 10.00 hod. 
    - kandidátov do Sekcie VhT je potrebné nahlásiť do 13.4.2022, predsedovi Sekcie VhT KST 
      p. Letavayovi, alebo na ústredie KST – p. Valúch , p. Ovečková. Informácie o konaní aktívu boli 

zaslané 14. 3. 2022 všetkým predsedom regiónov 
   - Sekcia VhT KST navrhuje do sekcie VhT týchto kandidátov na budúce volebné obdobie:  
      Ing. Mikuláš Letavay, Ing. Ján Klučka, Ján Lupták, Ján Legát, Mgr. Tomáš Goga. 
   - Sekcia VhT KST navrhuje do ÚMK za predsedu PaedDr. Jeroslava Kompána PhD., 
      a za člena Ing. Mikuláša Letavaya 
   - na aktíve prebehnú voľby do Sekcie VhT - návrh kandidátov na odsúhlasenie Valným  
     zhromaždením KST formou „Tajného hlasovania“ 

7. Rôzne.  
  - p. Hudák – je potrebné komplexne dopracovať osnovu - smernicu pre „Základy VhT“ 
  - p. Letavay podal informáciu o neformálnom stretnutí VV KST s predsedami regiónov, sekcií 

a komisií v penzióne Brest v Jasenskej doline v dňoch 4.3. - 6.3.2022 
  - p. Gábriš požiadal  členov Sekcie VhT zabezpečenie výroby 300 ks odznakov „Zimný prechod 

roklín Slovenského raja“. Je to naša zimná akcia, ktorú zastrešuje RR Spišská Nová Ves. Odznaky 
im práve dochádzajú. Sekcia návrh schválila. 

8. Diskusia. 
    OŠ zrazu VhT preverí možnosti miesta organizovania ďalších zrazov VhT, nakoľko terajšiemu 

nájomcovi hotela Morava končí nájomná zmluva. 
    Ostatná diskusia prebiehala počas prerokovávania jednotlivých bodov. 

9. Uznesenie. 
    Pripraviť správu o činnosti sekcie VhT KST za celé volebné obdobie.  
                   Zodpovedný: VV sekcie VhT KST                            Termín: 23.4.2022 

    Zorganizovať aktív Sekcie VhT KST 23.4.2022 vo Vrútkach  
                   Zodpovedný: VV sekcie VhT KST                            Termín: 23.4.2022 

10. Záver. 
      Predseda Sekcie VhT Mikuláš Letavay poďakoval všetkým za prácu pre Sekciu VhT KST 

a ukončil rokovanie. 
 
 

         Mikuláš Letavay 
            Predseda Sekcie VhT KST 
Zapísal: Vladimír Gábriš  
              Tajomník Sekcie VhT KST 
 
Čingov 20.3.2022 

 


