
KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV 
SEKCIA VYSOKOHORSKEJ TURISTIKY 

 
Zápisnica zo zhromaždenia Inštruktorov VhT KST dňa 25.6.2021 

v hoteli Morava – Tatranská Lomnica. 
 

 Program: 

1. Otvorenie , podpredseda VV sekcie VhT 
2. Aktuality v činnosti VV sekcie VhT, predseda sekcie 
3. Vzdelávací projekt a pedagogická dokumentácia pre absolvovanie  Základov VhT. 
4. Diskusia  
5. Záver 
 
1. Otvorenie urobil podpredseda sekcie VhT Štefan Hudák 
 
2. Prítomných privítal predseda sekcie M. Letavay a zhodnotil situáciu v preklápaní 
odborných spôsobilostí /inštruktorov VhT/ k drešnému dňu. 
- Vzhľadom k protipandemickým opatreniam, sa nepodarilo zrealizovať odborné 
semináre zamerané na zimnú problematiku ani v náhradných termínoch. Preto sekcia 
rozhodla o zameraní odborných seminárov na letnú problematiku. 
- na Májekovej chate sa zrealizoval odborný seminár inštruktorov VhT II. a III. kv. 
stupňa. Seminár prebehol úspešne, preto aj ďalšie semináre zrealizujeme na Májekovej 
chate. Následne po dodaní informácií od inštruktorov budú vystavené nové osvedčenia 
a následne nové preukazy inštruktorov VhT. Inšjruktori, ktorí nesplnia uvedené 
podmienky nebudú zapísaný ako športoví odborníci do informačného systému športu 
a 31. 12. 2021 im končí doterajšia odborná spôsobilosť. Po tomto termíne si budú musieť 
obnoviť odbornú spôsobilosť v zmysle zákona o športe v plnom rozsahu. 
 
3. Kurzy základov VhT – V pléne koluje návrh Učebných plánov na kurz základov VhT. 
Ide o návrh, ktorého úlohou je rozprúdiť diskusiu o základoch VhT, ktorá bude 
prebiehať dlhšie obdobie, aby sme v budúcom roku mohli k tejto tématike zaujať 
stanovisko. Návrh učebných plánov zašleme inštruktorom s pozvánkou na odborný 
seminár. Základné otázky:  
Postačuje 2 dni na letnú časť a 2 dni na zimnú časť základov? 
Je potrebné rozšíriť výuku aj o feraty?  
Je potrebné rozšíriť kurz základov o zdravotný kurz?  
Lektormi pre základy sú inštruktori II. kv. stupňa. Okrem toho máme 6 stredísk 
výcviku základov VhT pre záujemcov ktorých materské kluby nemajú inštruktorov 
VhT. Niektoré strediská nefungujú. Je o ne záujem? 
 
4. Diskusia 
- Muššák – dobré by boli vstupné testy pre záujemcov o inštruktorov I. stupňa, či 
záujemca má predpoklady na túto činnosť 
- Kubla – počet hodín výuky základov VhT by mal byť zachovaný ako doteraz  
- Štefek,  Limba BA- navrhuje aby bol postavený zdravotný kurz tak, aby bol jednotný 
pre všetky odborné presuny v KST. 
- Lupták –KST Liptov- školiace strediská treba určite zachovať. Tie, ktoré pracujú    



                   majú dobrých inštruktorov, je potrebné vybudovať v strediskách materiálny   
                   základ. 
- Beseda – bolo by dobré keby VV KST mohol finančne podporiť kurz Základov VhT. 
- Hudák – Je potrebné stanoviť minimálny počet hodín na vyučovanie Základov VhT,  
                  Je tiež potrebné určiť, za aký čas môže absolvent Základov VhT ísť na kurz   
                  Inštruktorov VhT I. stupňa. 
- Dragúň – lehota nemá byť dlhá 
- Letavay – navrhuje predpísať minimálny počet absolvovaných túr vo vysokohorskom  
                    prostredí, napr. minimálne 5, pred nástupom na školenie Inštruktorov VhT     
                    I. stupňa.  
- Kozák , Ružomberok – treba presne určiť v hodinách, čo majú absolventi Základov  
                   VhT vedieť po ich ukončení, určite prispievať nejakou sumou určite. 
- Chrapčiak – urobiť filtráciu tých, ktorí nemajú predpoklady na úspešné ukončenie   
                   Základov VhT. Motivácia by mala byť presne vymedzená. 
- Vallo – v Bratislave absolventi  majú 3 dni prednášok v klubovni, prednášky o výstroji,   
                   výzbroji, lekára a taktiež uzlovanie. Nie je určená veková hranica  
                   prihlasovaných, aká má byť? Min. na základy, max na inštruktora 
- Letavay – zákon nepozná financovanie  Základov VhT. KST na to nemá prostriedky.    
                    Je to v podstate na kluboch 
- Muššák – Základy je potrebné robiť aj pre nečlenov KST, ktorí chcú chodiť do     
                    vysokých hôr. 
- Kubla – KBT podľa možností pomáha pri financovaní výuky Základov VhT. 
- Domonkošová –  Základy VhT sú veľmi dôležité pre nových záujemcov, určuje im to  
                    novú cestu dopredu, je potrebné školiť čo najviac záujemcov. 
 
Súhrn – 
- treba školiť všetkých záujemcov o Základy VhT aj nečlenov KST. 
- člen dostane preukaz o absolvovaní kurzu, nečlen potvrdenie 
- do základov treba pridať výuku o zdolávaní ferát 
- treba urobiť jednotnú osnovu prednášok prvej pomoci pre všetky presuny v KST. 
 
Predseda sekcie vyzval prítomných na pokračovanie diskusie a posielanie návrhov na 
doplnenie osnovy základov VhT. 
 
5. Na záver podpredseda sekcie VhT KST poďakoval všetkým zúčastneným za podnety 

a poprial im veľa šťastných návratov z hôr. 
 
 
 
Tatranská Lomnica                                           zapísal: Vladimír Gábriš 
25.6.2021                                                             tajomník sekcie VhT KST     
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