KLUB SLOVENSKÝCH
TURISTOV
SEKCIA VYSOKOHORSKEJ TURISTIKY
_______________________________________________________________________________________________________

ZÁPIS
zo Zhromaždenia Inštruktorov VhT/KST, zo dňa 1.7.2011,
penzión Kukučka, Tatranská Štrba.
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program : predložený, schválený
k bodu 1 :

Zhromaždenie Inštruktorov VhT riadil podpredseda VV Sekcie p. Štefan Hudák, ktorý
prítomných privítal a odovzdal slovo predsedovi VV Sekcie VhT/KST p. Vojtechovi
Jeremiášovi.

k bodu 2 :

Predseda VV Sekcie VhT informoval prítomných o zasadnutiach Sekcie (október 2010,
marec 2011) ako aj o peripetiách a konaniach VV KST i samotnej Sekcie, vzhľadom
k novému návrhu návštevného poriadku v TANAP-e.

k bodu 3 :

Podpredseda VV Sekcie VhT informoval o plnení podmienok výkonnostnej turistiky
v Sekcii, pobadal prítomných Inštruktorov, aby boli vo svojich oddieloch (odboroch)
nápomocní a ústretoví k plneniu podmienok vo výkonnostných triedach i pri plnení
podmienok výkonnostného odznaku VhT, odznaku “Najvyššie vrcholy slovenských
pohorí“ i pri plnení a spracovaní vykonaných ZC, nakoľko v oddieloch sa uskutočňujú
ZZC, ale bez ich spracovania. Podal informáciu o slabom plnení tohto druhu našej
činnosti v Sekcii VhT.

k bodu 4 :

Predseda VV Sekcie informoval o priebehu kurzu Inštruktorov v roku 2011. Pribudlo
23 Inštruktorov VhT. Sekcia bude, v prípade záujmu o kurzy cvičiteľov a inštruktorov
pokračovať v ich uskutočňovaní (pre rok 2012 je plánovaný kurz cvičiteľov). Celkom
máme v Sekcii vyškolených 185 Inštruktorov VhT a 174 cvičiteľov.
V ďalšom priebehu jednania vystala otázka existencie resp. budovania ferraty zo
Sedielka. Žiaľ, táto je stále v štádiu vybavovania povolení k jej stavbe.
Zaznela vážna požiadavka zmeny inštruktorského preukazu pre potreby preukazovania
sa kontrolným orgánom v teréne. Vydať pre Inštruktorov VhT nový preukaz
s podobizňou.
Odznelo množstvo pripomienok k plneniu resp. neplneniu podmienok výkonnostnej
turistiky v oddieloch (odboroch) VhT/KST.

k bodu 5 :

Nosným problémom diskusie, mimo výkonnostnej turistiky, bolo preukázateľné
vykonávanie inštruktorskej licencie pre vedenie v neznačenom teréne za úplatu,
v novom oddiely VhT AZIMUT Prievidza (bol predložený cenník výstupov). To sa
prieči Vnútornej smernici VhT/KST č. 3. Odznel návrh vydať novú Smernicu, do ktorej
je potrebné zapracovať neprípustnosť výkonu vodcovskej funkcie za úplatu.

k bodu 6 :

Uznesenie:
1. S VV KST prerokovať návrh zmeny inštruktorského preukazu s podobizňou,
pre prípady preukazovania sa v teréne.
Termín: priebežne
Zodp.: VV Sekcie VhT/KST
2. Spracovať a doplniť do novej Vnútornej smernice VhT, nemožnosť
vykonávania vodcovskej činnosti Inštruktorov VhT za úplatu. V prípade
neplnenia tohto bodu Vnútornej smernice hrozí strata licencie Inštruktora
VhT/KST.
Termín: jarný aktív VhT
Zodp.: VV Sekcie VhT/KST

V závere programu Zhromaždenia Inštruktorov VhT/KST, predseda VV Sekcie VhT/KST Vojtech
Jeremiáš v mene svojom aj v mene VV Sekcie VhT/KST poďakoval prítomným Inštruktorom za ich aktívny
prístup k vykonávaniu vodcovskej činnosti v oddieloch a odboroch KST.
Tatranská Štrba, 1. júla 2011

Zapísal :
Štefan Hudák v.r.
Podpredseda VV Sekcie VhT/KST

