
Vážení predsedovia regionálnych rád,                                                                                                                              
na základe požiadavky sekcie vysokohorskej turistiky, ktorá vyplynula z pokynov a usmernení učebno-
metodickej komisie KST ako aj HZS, zasielam Vám dolu pripojenú výzvu k výmene kvalifikačných preukazov 
inštruktorov VhT. 

Výzva je určená všetkým odborom - klubom KST. Žiadam Vás preto o súčinnosť: neodkladne prosím 
prepošlite tento mail všetkým odborom - klubom KST registrovaným vašou regionálnou radou. 

Ďakujem za pochopenie. 

 S pozdravom, Dušan Valúch,  generálny sekretár, Klub slovenských turistov 

831 03 Bratislava,  Záborského 33       Tel.: 02 4445 4088; 0908 733 781   ustredie@kst.sk 

  

VÝMENA KVALIFIKAČNÝCH PREUKAZOV INŠTRUKTOROV VHT. 

Na základe pokynov učebno-metodickej komisie KST, v súvislosti s napĺňaním nových potrieb v rámci KST je 
potrebné pristúpiť k výmene kvalifikačných preukazov inštruktorov VhT. Preukazy treba vymeniť v čo 
najkratšej dobe, je to aj požiadavka Horskej záchrannej služby (HZS) vyslovená na rokovaní KST s HZS, 
v záujme sprehľadnenia aktérov organizovaných činností vo vysokohorskom prostredí.  

Sekcia VhT zvolila nasledovný postup: podkladom pre výmenu kvalifikačného preukazu Inštruktora VhT  je 
Žiadosť Inštruktora VhT o výmenu kvalifikačného preukazu (v prílohe tohto mailu), s potvrdením od 
predsedu príslušného OKST, že dotyčný inštruktor VhT je riadnym členom príslušného OKST  a plní si 
povinnosti inštruktora VhT pre potreby klubu, v zmysle vykonávacích predpisov KST. Kompletne vyplnenú 
a potvrdenú žiadosť je potrebné naskenovať, priložiť fotografiu formátu 3 x 4 cm, v digitálnej forme veľkosť 
21 – 60 kB a odoslať mi na mailovú adresu: rodinka@malet.sk . 

Bez potvrdenia od predsedu OKST kvalifikačný preukaz nebude vymenený a inštruktor bude vyčiarknutý 
zo zoznamu inštruktorov VhT. Pri výmene sa zachováva doterajšia kvalifikácia žiadateľa. Zoznam 
Inštruktorov VhT pre potreby KST bude viesť a aktualizovať metodik sekcie VhT, zoznam bude uverejnený 
na web-stránke KST, kde bude prístupný aj pre potreby porovnania a kontroly odbornej spôsobilosti zo 
strany HZS, resp. kontrolných orgánov. Všetky prípadné zmeny údajov v preukaze inštruktora VhT 
oznamujte metodikovi sekcie VhT. 

  

Nový preukaz (so stanovenou dobou platnosti) bude mať veľkosť a tvar kreditnej karty, bude vytlačený 
spolu s fotografiou a zalaminovaný. Po uplynutí platnosti bude ďalšia výmena opäť možná pri splnení 
podmienky, že držiteľ preukazu stále aktívne plní úlohu inštruktora VhT vo svojom klube. 

  

S pozdravom, 

Mikuláš Letavay, metodik Sekcie VhT KST 

http://mail.azet.sk/inbox/msg/a/compose?i9=45c6dab44b62&to=ustredie@kst.sk
http://mail.azet.sk/inbox/msg/a/compose?i9=45c6dab44b62&to=rodinka@malet.sk

