KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
SEKCIA VYSOKOHORSKEJ TURISTIKY
Zápisnica zo zasadnutia VV Sekcie VhT KST 30.9.2017
v Liptovských Sliačoch
Prítomní: Jeremiáš, Hudák, Gábriš, Kľučka, Letavay, Lupták
Ospr. Pehanič
Program:
1.Otvorenie
2.Zhodnotenie plnenia „Plánu aktivít Sekcie VhT „v r.2017
3.Plnenie a čerpanie rozpočtu Sekcie VhT v r.2017
4.Stav kvalifikácie a klasifikácie Sekcie VhT v r.2017
5.Príprava a schválenie „Rozpočtu Sekcie VhT „na rok 2018
6.Príprava a schválenie „Plánu aktivít Sekcie VhT „ na rok 2018
7.Rôzne
8.Diskusia
9.Uznesenie
10.Záver
1.Otvorenie urobil predseda Sekcie VhT p.Jeremiáš.
2 a 3 bod programu vyhodnotil predseda Sekcie VhT KST V.Jeremiáš – všetko išlo
podľa plánu, OTO „ Zimný prechod roklinami Slovenského Raja“, splnilo 78
účastníkov, Prebehol Kurz Inštruktorov VhT 1.stupňa – skončilo ho 20 účastníkov. K
jubilejnému 50. Zrazu VhT sa uskutočnili dva prechody – Malá Fatra (Dlábik + 6
účastníkov), Veľká Fatra –J.Lupták - 6 účastníkov. Jubilejný Zraz VhT vo Vysokých
Tatrách dopadol veľmi dobre. Pre nepriaznivé počasie a čiastočne pre menší počet
prihlásených, sa neuskutočnil „Seminár inštruktorov VhT II. stupňa „v chate na
Zelenom plese. V novembri sa ešte uskutoční festival „Ľudia a Hory“.
Rozpočet na rok 2017 bol pripravený dobre, hospodárili sme s prebytkom.
4.Stav klasifikácie a kvalifikácie v Sekcii VhT zhodnotil Š.Hudák, konečné čísla budú až
koncom roka.
5.a 6.bod programu komentoval V.Jeremiáš, VV Sekcie VhT ich po dôkladnom
prejednaní schválil.
7.+ 8. – Jeremiáš – bolo uskutočnené stretnutie zástupcov Sekcie VhT a predsedu KST s
vedením TANAPU kvôli príprave nového návštevného poriadku. Bolo konštatované, že
do konca roku prijatý nebude. K navrhovanej zimnej uzávere VV KST vypracoval
a zaslal na OÚ ŽP Prešov námietky.
- Letavay – je potrebné aby KST bolo aktívnejšie pri presadzovaní záujmov KST v
procese prípravy nového návštevného poriadku TANAPu, voči správe TANAPu.
Zároveň opäť vyzývame vedenie KST vyvolať stretnutie KST, Jamesu, SVTS
a Národnej asociácie horských vodcov Slovenskej republiky a pokúsiť sa dohodnúť

spoločné stanovisko, alebo spoločný postup pri príprave nového návštevného poriadku
TANAPu.
- je nutné aby VV KST mal reálny prehľad v legislatíve a možnostiach čo sa týka tak
nového návštevného poriadku, ako aj ostatných problémov týkajúcich sa činnosti KST
/pripomienkovanie v zákonných lehotách a pod./ bez právnika zaoberajúcim sa touto
problematikou to nejde. Navrhujeme nadviazať spoluprácu s právnikom so
špecializáciou v tejto oblasti - pre oblasť životného prostredia a správneho konania.
- bola vykonaná obhliadka trasy navrhovanej FERATY na Prednom Solisku, prelezenie
celej trasy, zrealizovaná fotodokumentácia trasy, ako podkladu pre spracovanie
projektu.
- školenia inštruktorov VhT – je potrebné vyžadovať od predsedov vysielajúcich klubov,
aby vybraní frekventanti boli technicky dobre pripravený, pre uvedenú činnosť mali
skutočný záujem a vedeli čo školenie v skutočnosti obnáša.
- hľadať témy na záverečné práce pre inštruktorov II. stupňa tak, aby slúžili na ďalšie
využitie pre potreby KST.
- Jeremiáš – prebehlo rokovanie s vedením Sekcie VhT KČT. Bola prerokovaná ich
žiadosť o možnosti získať kvalifikáciu Inštruktora VhT II. stupňa pre 5 záujemcov po
splnení legislatívnych podmienok .
VV Sekcie VhT KST po diskusii a hlasovaní dal súhlas. Hlasovanie bolo verejné : 5 za ,
proti –nik, 1 sa zdržal.
- budúci rok budú nové voľby, treba pripraviť „Aktív regionálnych zástupcov VhT
„a navrhnúť kandidátov do VV Sekcie VhT. Je potrebné dať oznam na stránku Sekcie
VhT na veb.
- pripravuje sa „Almanach 50 rokov zrazov VhT“, žiadame účastníkov zrazov, ktorí
majú fotografie zo starších ročníkov zrazov, aby ich poskytli spracovávateľovi aj
s popisom fotografie. Výzvu uverejníme na na veb stránke KST.
- náš člen Sekcie VhT , J.Lupták, mal životné jubileum, navrhujem mu udeliť "Plaketu
A. Lutonského".
- Kľučka – začína ďalšia päťročnica zrazov VhT, treba pripraviť nový návrh odznakov.
Zasadnutia Sekcie VhT KST v r.2018:
1. 17.3.2018, - ČINGOV, Slovenský raj
2. 21.4.2018 - Vrútky
3. 20.5.2018 - Hotel MORAVA, Tatr. Lomnica
4. 29.9.2018 - Zázrivá
5 .8.6.2018, Valné zhromaždenie KST , Žilina
9.Uznesenie:
1.VV Sekcie VhT vyzýva VV KST aby inicioval rokovanie KST, James, SVTS
a Národnou asociáciou horských vodcov Slovenskej republiky,
za účelom spoločného postupu pri tvorbe nového návštevného poriadku TANAPU.
2.VV Sekcie VhT súhlasí s dohodou o možnosti získania odbornej spôsobilosti
„Inštruktor VhT II. stupňa“ pre členov Sekcie VhT KČT.
3.VV Sekcie VhT schvaľuje návrh na udelenie "Plakety A. Lutonského" pre J. Luptáka.
Ukladá:

a. Vytvoriť na vebe oznam pre možnosť zasielania fotografií z doterajších
50.ročníkov zrazov VhT, v spolupráci so sekretariátom KST. Zodpovedný :
J.Kľučka
b.
b. Pripraviť nový návrh odznaku pre Zraz VhT na ďalších 5 rokov
Zodpovední: VV Sekcie VhT
Liptovské Sliače 30.9.2017

Zapísal: Vladimír Gábriš
Tajomník Sekcie VhT KST

