KLUB
SLOVENSKÝCH
TURISTOV
SEKCIA VYSOKOHORSKEJ TURISTIKY
Zápisnica zo zasadnutia „Organizačného štábu 53. zrazu VhT KST“
konaného dňa 24.5.2020
v Tatranskej Lomnici, hotel Morava
Prítomní: Vojtech Jeremiáš, Mikuláš Letavay, Štefan Hudák, Ján Lupták, Ján Klučka
Ospravedlnený: Vladimír Gábriš
Prizvaný: J. Ondrejčák – Retro hotel Morava
Program:
1. Otvorenie,
2. Kontrola úloh prijatých na zasadnutí Sekcie VhT 28.-29.2.2020 na Čingove
3. Príprava 53. vysokohorského zrazu KST v Tatranskej Lomnici - 25-28.6.2020
4. Prijaté úlohy a opatrenia pre 53. ročník vysokohorského zrazu KST
5. Diskusia
6. Rôzne
7. Uznesenie
8. Záver
1. Otvorenie: vykonal predseda organizačného štábu pre 53. vysokohorský zraz - Vojtech Jeremiáš
2. Kontrola úloh prijatých na zasadnutí Sekcie VhT 28.-29.2.2020 na Čingove:
Úlohy na zabezpečenie 53. vysokohorského zrazu KST, prijaté na zasadaní sekcie VhT vo februári
na Čingove, sú pripravené na realizáciu, avšak neboli zadané do plnenia, nakoľko prvoradou úlohou
dnešného zasadania organizačného štábu je definitívne posúdiť a rozhodnúť, či 53. vysokohorský
zraz KST je možné za platnosti súčasných aktuálnych platných opatrení v súvislosti s mimoriadnou
situáciou spôsobenou koronavírusom bezpečne zorganizovať.
3. + 4. Príprav, úlohy a opatrenia pre 53. vysokohorský zraz KST:
Výkonný výbor sekcie VhT KST po podrobnom prekonzultovaní opatrení aj so zástupcom Retro
hotela Morava (na pôde, ktorého sa zraz bude konať) – pánom Ondrejčákom, skonštatoval, že
nakoľko hlavnou náplň 53. vysokohorského zrazu sú vysokohorské túry, ktoré prebiehajú
individuálne, maximálne v skupinkách 1 inštruktor + 5 turistov a ubytovanie si zabezpečujú
účastníci individuálne v izbách hotelového typu so samostatným sociálnym zariadením pre každú
izbu, sme pri organizovaní zrazu schopní dodržať všetky v súčasnosti aktuálne platné opatrenia, pri
nasledovných úpravách propozícii zrazu:
a.) Otvorenie 53. vysokohorského zrazu KST, vo štvrtok 25. 6. 2020 o 20.00 hod., sa uskutoční len
so zástupcami zaprezentovaných klubov (jeden zástupca z každého zúčastneného klubu)
a v exteriéri na hotelovom parkovisku.
b.) Prezentácia účastníkov vo štvrtok 25. 6. 2020 sa uskutoční v exteriéri Retro hotela Morava pred vstupom do hotela, zo strany hotelového parkoviska s dodržiavaním všetkých aktuálne
platných opatrení.
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c.) Zhromaždenie inštruktorov VhT v piatok 26. 6. 2020 o 19.30 hod. sa uskutoční len zo zástupcami
prezentovaných klubov (jeden inštruktor z každého klubu).
d.) Stravovanie: obmedzené podľa pokynov a kapacitných možností hotela Morava - bude
upresnené pri ubytovaní účastníkov.
e.) Spoločenský večer v sobotu 27. 6. 2020 a spoločné premietanie v piatok 26. 6. 2020 o 20.30 hod.
sa ruší.
f.) Ukončenie zrazu 27. 6. 2020 o 20.00 hod., sa uskutoční len so zástupcami prezentovaných klubov
(jeden zástupca z každého klubu) a v exteriéri - na hotelovom parkovisku.
V prípade, ak budú opatrenia do termínu konania zrazu upravené, aktuálne upravíme propozície
zrazu novými opatreniami.
Všetky úlohy na zabezpečenie 53. vysokohorského zrazu KST, ktoré boli dohodnuté na zasadnutí
Sekcie VhT na Čingove je možné zadať do plnenia, podľa pôvodných termínov.
5. Diskusia:
Diskusia k jednotlivým bodom prebiehala priebežne počas prerokovávania príslušných bodov.
Postrehy a návrhy, ktoré vyplynuli z diskusie sú zakomponované v jednotlivých bodoch.
6. Rôzne:
Počas rokovania organizačného štábu sa členovia sekcie VhT telefonicky spojili s Chatou pri
Popradskom plese, za účelom preverenia poskytovania ubytovania v čase 10. – 14.6.2020, kedy
máme objednané ubytovanie na Chate pri Popradskom plese pre organizovanie Kurzu inštruktorov
VhT II. kvalifikačného stupňa, letná časť. Zástupca chaty pri Popradskom plese nás informoval, že
chata už v súčasnosti poskytuje ubytovanie. Kurz je možné v pôvodnom termíne zorganizovať.
Predseda sekcie informoval o návrhu rozpočtu 2020 zo strany VV, pre sekciu VhT, ktorý
nepokrýva väčšinu naplánovaných aktivít sekcie VhT na rok 2020 a nachádzajú sa v ňom nejasné
mínusové položky. Bez vyberania účastníckych poplatkov sa navrhované aktivity nedajú
zrealizovať.
7. Uznesenie:
Dodatok k propozíciám 53. vysokohorského zrazu KST vypracuje a zverejní na internetovej stránke
KST Ján Klučka.
Termín: do 27. 5. 2020
8. Záver:
Predseda organizačného štábu V. Jeremiáš, poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a
ukončil zasadnutie.
Zapísal: Ján Klučka

Mikuláš Letavay
Predseda sekcie VhT

Tatranská Lomnica, 24.5.2020

Vojtech Jeremiáš
Predseda organizačného štábu
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