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VNÚTORNÁ  SMERNICA  SEKCIE  VhT/KST - č. 4 

 
 Krajský úrad v Prešove v zmysle Zákona NR SR č. 287/94 (Zákona o ochrane prírody a krajiny) 
a tiež Zákona NR SR č. 222/96 (Zákon o organizácii miestnej štátnej správy) vydal VŠEOBECNE 
ZÁVÄZNÚ  VYHLÁŠKU č. 1/1999 zo dňa 29. júna 1999 o Návštevnom poriadku Tatranského národného 
parku. 

Pre zabezpečenie uplatňovania tejto vyhlášky v praxi Sekcie VhT/KST 
 

v y d á v a 
nasledovné  p o k y n y: 
 

1. Podľa §4, odst. 5, Všeobecne záväznej vyhlášky č. 1/1999 je oprávnený sprevádzať iné osoby mimo 
značených turistických chodníkov tiež INŠTRUKTOR  VYSOKOHORSKEJ  TURISTIKY II. Tr.  

2. Za Inštruktora VhT II. Tr. sa pokladá osoba vyškolená v zmysle OSVEDČENIA, vydaného 
Ministerstvom školstva a vedy SR č. 52/95-23 zo dňa 22.3.1995 pre vzdelávacie zariadenie Klubu 
slovenských turistov, Záborského 33, 832 80 Bratislava. 

3. Inštruktor vyškolený v zmysle bodu 2 dostane po úspešnej skúške OSVEDČENIE  
O ABSOLVOVANÍ  KURZU  A  ZÍSKANÍ  KVALIFIKÁCIE, pre preukázanie v teréne 
PREUKAZ  INŠTZRUKTORA  VhT  II. Tr., odznak s označením INŠTRUKTOR  VhT a textilnú 
nášivku INŠTRUKTOR  VhT. 

4. Preukaz Inštruktor VhT II. Tr., platí len spoločne s platným ČLENSKÝM  PREUKAZOM  
KLUBU  SLOVENSKÝCH  TURISTOV s riadne nalepenými členskými známkami pre príslušný 
rok. Okrem toho v preukaze Inštruktora VhT II. Tr. musí byť najviac 3 roky starý záznam 
o preskúšaní, potvrdený Sekciou VhT/KST. 

5. Na základe uznesenia Aktívu regionálnych zástupcov VhT (Vrútky, 26.3.2006), inštruktor VhT je 
povinný v priebehu platnosti preukazu inštruktora VhT zúčastniť sa každoročne 1 x vrcholovej 
celoslovenskej akcie (zraz VhT, zimný prechod roklinami Slovenského raja) pre predĺženie platnosti 
jeho licencie pre vodcovstvo v horách.  

6. Pre pohyb mimo značkovaných turistických chodníkov platí PRÍLOHA č. 4 k Vyhláške KÚ v Prešove 
č. 1/1999 s tým, že Inštruktor VhT II. Tr. môže viesť 5 osôb, ktoré vlastnia preukaz o absolvovaní 
kurzu základov vysokohorskej turistiky (kurz základov VhT). 

7. Počas túry mimo značkovaných chodníkov musí mať Inštruktor VhT II.Tr. so sebou kvalifikačný 
preukaz a vysokohorskí turisti, ktorých vedie, preukaz o absolvovaní kurzu základov vysokohorskej 
turistiky (KZ VhT). 

8. Na požiadanie členov stráže prírody sa v zmysle Prílohy č.4, bod 4, musia uvedenými preukazmi 
preukázať.  

9. Inštruktorovi VhT II. Tr. jednoznačne nie je prípustná odmena za jeho vykonávanie vodcovskej 
činnosti. 



10. Nedodržanie Všeobecne záväznej vyhlášky KÚ v Prešove č. 1 /1999, jej Prílohy č. 4 a tejto vnútornej 
smernice je dôvodom pre odobratie kvalifikačného preukazu Inštruktora VhT II. Tr.  

 
 
         Vrútky, 8. októbra 2011 

 
 
 

 


