
KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV 
SEKCIA VYSOKOHORSKEJ TURISTIKY 

 
Zápisnica zo zasadnutia „Sekcie VhT a Organizačného štábu 54. 

Zrazu VhT KST“ dňa 9. 5. 2021 o 10.00 hod   
v Tatranskej Lomnici, hotel Morava. 

 
Prítomní: Mikuláš Letavay, Ján Klučka, Vladimír Gábriš, Ján Lupták, Štefan Hudák  
Ospravedlnený: Vojtech Jeremiáš, predseda organizačného štábu zrazu 
Prizvaný: prevádzkar hotela Morava 
 

 
Program: 
 
1. Otvorenie 
2. Kontrola úloh z predchádzajúcich zasadnutí sekcie,   
3. Príprava 54. zrazu VhT v Tatranskej Lomnici v dňoch 24.6. – 27.6.2021  
4. Rôzne 
5. Diskusia 
6. Uznesenie  
7. Záver 
 
1. Otvorenie 
    urobil podpredseda Sekcie VhT p. Mikuláš Letavay. 
 
2. Kontrolu urobil predseda sekcie.  
   K vyriešeniu spôsobu financovania a spolufinancovania vzdelávacích aktivít realizovaných 

sekciami boli UMK zrealizované dve online stretnutia s predsedami sekcií. Vzhľadom 
k zložitosti problematiky a dlhodobo pretrvávajúcim protipandemickým opatreniam táto 
úloha je v riešení. 

 
3. Príprava 54. zrazu VhT v Tatranskej Lomnici v dňoch 24.6. – 27.6.2021 
 -     za predsedu organizačného štábu 54. zrazu vysokohorských turistov Slovenska bol  
       jednohlasne zvolený p. Vojtech Jeremiáš. 
 -     objednávka na ubytovanie v Hoteli Morava bola zaslaná. Tak ako po iné roky     
          prihlasovanie účastníkov sa realizuje účastníkmi priamo v hoteli Morava. Pre     
          účastníkov zrazu je zarezervovaní celá kapacita ubytovania hotela Morava 
- ubytovaní so zvýhodnenou cenou budú len účastníci zrazu s platnou prezentáciou      
      Organizačným štábom zrazu. 
    -     prezentáciu účastníkov zabezpečí vo štvrtok od 13.00 hod. do 19.00 hod. J. Lupták,     
          v piatok od 17.00 hod. do 19.00 hod. J. Klučka,  
          v sobotu od 17.00 hod. do 19.00 hod. V. Gábriš.  
Prezentácia účastníkov bude prebiehať v úzkej spolupráci s recepciou hotela. 

- hudbu na spoločenský večer, v prípade vyhovujúcich protipandemických     
      opatrení  zabezpečí V. Jeremiáš,  /skupina „13-ciest „ zo SNV/ . 

     -    propagáciu v „Rádiovíkende „zabezpečí Š. Hudák dva týždne pred zrazom. 
     -    odznaky : Počet 350ks (270ks bez farby, 80ks s farbou) za cenu 2,15 €/ks vrátane    



          DPH, zabezpečí J. Klučka. 
- pozývacie listy pre p. Mokoša, p. Majka, p. Švorca, p. Janigu zabezpečí  
      v spolupráci so sekretariátom KST  V. Gábriš . 

      -   seminár inštruktorov VhT bude v piatok o 19.30 hod, moderovanie zabezpečí    
           predseda sekcie VhT, M. Letavay. 

- tombolu počas spoločenského večera zabezpečuje J. Lupták  
- prechod ku zrazu robí KST Liptovské Sliače – západnú časť Nízkych Tatier – info J. 

Lupták – tel. 0911207728   
-     prechod Malej Fatry, J. Dlábik – tel.0902364170 

    -     výrobu magnetiek ku zrazu – 300 ks,  zabezpečuje J. Lupták 
   Program zrazu sa v prípade sprísnených protipandemických opatrení operatívne  prispôsobí 

aktuálnym opatreniam. 
 
4. Rôzne. 
- M. Letavay – informoval prítomných o liste inštruktora VhT II. kvalifikačného stupňa   
   p. Miloša Políčka z Banskej Bystrice, s ktorým riešil vydanie náhradného preukazu    
   inštruktora VhT, ako aj jeho viaceré pripomienky. 
-  M. Letavay – informoval prítomných o liste inštruktora VhT II. kvalifikačného stupňa   
   Milana Hlavatého z Banskej Bystrice, ktorým oslovil ostatných vedúcich stredísk    
   výcviku základov VhT s viacerými návrhmi, ako aj s návrhom stretnutia vedúcich  
    stredísk so sekciou VhT. Po krátkej diskusii sekcia navrhla zorganizovať prvé takéto   
    stretnutie na zraze VhT v rámci stretnutia inštruktorov. Oslovenie vedúcich stredísk    
    zabezpečí M. Letavay 
- M. Letavay informoval o tom, že sa tohto roku neotvoril kurz inštruktorov Vht I.    
   kvalifikačného stupňa pre malý záujem zo strany klubov /prihlásili sa len dvaja    
   frekventanti /. 
- M. Letavay informoval o stave konania odborných seminárov Inštruktorov II.    
   kvalifikačného stupňa. Vzhľadom k platným protipandemickým opatreniam, sa  
   nepodarilo počas zimy zrealizovať ani jeden zo štyroch plánovaných seminárov a to  
   ani v náhradných termínoch. Vzhľadom k tejto situácii sa ich konanie presúva na    
   obdobie konca leta s tým, že budú zamerané na letnú problematiku. 
 
5. Diskusia. 
    Diskusia k jednotlivým bodom prebehla priebežne počas prerokovávanie jednotlivých   

bodov. 
 
6. Uznesenie. 
    V texte. 
 
7. Záver. 
    Predseda Sekcie VhT KST M. Letavay poďakoval prítomným členom za účasť a ukončil 

zasadnutie. 
 
 

          Mikuláš Letavay 
           Predseda Sekcie VhT KST 
Zapísal: Vladimír Gábriš  
              Tajomník Sekcie VhT KST 
 
Tatranská Lomnica, 9.5.2021  


