
 
Zápisnica zo zhromaždenia inštruktorov II. kvalifikačného stupňa, 

konaného dňa 24.6.2022 v Tatranskej Lomnici. 
 

1. Otvorenie zhromaždenia 

2. Informácie od predsedu Sekcie VhT KST – Mikuláša Letavaya (“ML“) 
 výsledky volieb Valného zhromaždenia (Šiller – predseda VV KST, Dragúň st. – člen VV, Dragúň 

ml. – člen VV, Caupašová – podpredsedkyňa VV za legislatívu  
 noví členovia Sekcie VhT (Goga, Legát) 
 prerobenie zimných kurzov na letné, z dôvodu Covid pandémie boli zimné kurzy zrušené  
 meškanie dodania všetkých požadovaných podkladov od inštruktorov – z dôvodu toho Kompán 

nemohol dodať certifikáty a preto preukazy neboli vydané – Kompána bude urgovať ML  
 kurzy na Májekovej chate pre inštruktorov VhT II. kvalifikačného stupňa sa uskutočnili v počte tri 
 inštruktori SVTS vstúpili do KST, aby sa zjednodušil proces zapisovania do registra športovcov 

MŠVaV SR 
 aktuálne je v sekcii VhT len jeden registrovaný inštruktor VhT I. kvalifikačného stupňa  
 sekcia eviduje vysoký záujem pre kurz inštruktorov VhT I. kvalifikačného stupňa čo spôsobuje 

problémy pri realizovaní všeobecnej časti metodickej prípravy 
 je záujem zjednotiť všeobecnú časť metodickej prípravy vzdelávania s ostatnými sekciami, aby sa 

mohla realizovať cielená príprava pre potreby KST so zameraním na turistiku 
 sekcia VhT bude mať snahu dopracovať metodický materiál pre Základy VhT 
 noví záujemcovia o inštruktorov II. kvalifikačného stupňa dostali za úlohu vytvoriť dodatočné 

materiály vo forme prednášok pre Základy VhT 
 trojročný cyklus pre preškolenie stále platí – v roku 2022 nie je naplánovaný  
 aktuality sekcie VhT budú postupne zverejňované na novom webe KST 
 apel na inštruktorov II. kvalifikačného stupňa, aby pravidelne aktualizovali (doplnili) svoje 

e-mailové adresy pre potreby hromadnej korešpondencie sekcie VhT 

 informácie o Návštevnom poriadkom TANAP 
 návrh rozdeliť NP pre bežných užívateľov pod gesciou ochranárov a druhá časť ako „Pokyny 

HZS“ pre potreby športovej činnosti, ktoré by mali informovať o pravidlách pre inštruktorské 
činnosti 

 problém s pojmom „komerčná činnosť“ v Pokynoch HZS 
 KST je povinná zabezpečovať oprávnené odborne spôsobilé osoby 

 apel na hľadanie záujemcov pre lektorov III. kvalifikačného stupňa. 

3. Peter Dragúň st. informuje o neúspešnom zákone o turistickom značení  
 zákon bude opätovne predložený v decembri 2022 
 apeluje na podporu petície o priechodnosti turistických ciest 

4. Diskusia 
 Viktor Lušák (Košice) 

 diskutuje o situácii v Rakúsku o vytvorených prechodoch okolo plotov 



 Štefan Hudák (Diviaky) 
 zdôrazňuje aké údaje posielať pre registráciu absolventov Základov VhT 
 meno priezvisko 
 dátum narodenia 
 materský klub 
 číslo preukazu 
 dátum vykonania letnej/zimnej časti 

 Mikuláš Letavay 
 apeluje na zvyšovanie kvality Základov VhT a pokračujúcich vzdelávacích kurzov vzhľadom 

na pripomienky HZS 
 informuje o vytvorení komplexného systému vzdelávania Základov VHT 

 Ladislav Mir (KST Tatran Prešov) 
 apeluje na organizovanie kurzov pre Základy VhT v trvaní viac ako jeden deň a podľa 

jednotnej metodiky 
 Prešov má prijatú metodiku pre vzdelávanie Základov VhT 
 absolvent Základov VhT by mal mať absolvované obe časti a navrhuje pravidelné 

preškolenie 

 Miroslav Kubla (Bratislava) 
 ak základy VhT nie sú legislatívne vyžadované, tak prečo ich vyžadovať pre inštruktorské 

kurzy, keďže ich legislatíva nevyžaduje 
 ML odpovedá: „ide o vnútorne nastavené pravidlá KST, ktorá ma na to právo“ 
 ŠH dopĺňa: „je to pre dobro veci“  
 doplňujúca otázka: „aká dlhá je platnosť Základov VhT“ 
 ML – zatiaľ nebola časovo obmedzená 

 Karol Košťál (Ružomberok) 
 obe časti Základov VhT sú realizované v regióne trojdňovo a preukaz dostane len absolvent 

oboch častí  
 zároveň pracuje so záujemcami aj mimo kurzov a školí ich aj v rámci praxe (na turistike) 
 apeluje na pokračovanie centrálnej evidencie a na zvyšovanie nárokov pre Základy VhT 

 
 
 
 
 

Zapísal: Mgr. Tomáš Goga, PhD. 
              Tajomník Sekcie VhT KST 

 

   Ing. Mikuláš Letavay 
Predseda Sekcie VhT KST 

  
Tatranská Lomnica, 24.6.2022  

 


