
 
 

XXI. letné tatranské stretnutie SVTS 
 

Vysoké Tatry, Hotelové Izby a Bungalovy Hotela FIS 
Štrbské Pleso 

 
 

 
  
TERMÍN 

14. - 16. 6. 2019 

 
MIESTO 

Vysoké Tatry, Hotel FIS Štrbské Pleso (www.hotelfis.sk) 
 
PROGRAM 

- piatok  14. 6. - príchod  
- 20:00 - otvorenie stretnutia, 

- sobota  15. 6. 
- nedeľa  16. 6. 

- celodenné túry v Tatrách, 
- ukončenie stretnutia, 
- túry v Tatrách 

 
UBYTOVANIE 

Ubytovanie bude zabezpečené  
- v trojlôžkových bungalovoch s možnosťou prístelky v blízkosti hotela FIS. Jednotná cena ubytovania je 24 
€/osoba/noc  vrátane raňajok, 
- v hotelových dvojlôžkových TWIN izbách v cene 60 €/izba/noc vrátane raňajok (počet izieb je obmedzený!!!), 
Ak chcete byť ubytovaní spolu, napíšte to do poznámky v prihláške, skúsime vám vyhovieť (bez záruky). Je možné 
zabezpečiť ubytovanie už od štvrtka 13. 6. 2019. 

 
MIESTNY POPLATOK: 1,00€ /osoba/noc. 
 
+ V CENE: 3-hodinový vstup do wellness a fitness centra 1 x za pobytový deň (https://hotelfis.sk/sk/wellness-
spa/vybavenie-wellness/; otvorené v čase 15:00 – 21:00 hod.) 
 
 
STRAVOVANIE 

Stravovanie bude zabezpečené priamo v reštaurácii Hotela FIS. Raňajky formou bufetu sú zahrnuté v cene 
ubytovania a podávajú sa v čase od 6:30 do 10:00 hod. V prípade skoršieho odchodu na túru je možné na raňajky 
objednať balíček – toto treba nahlásiť na recepcii deň vopred do 10:00 hod. (tel.: +421 44 290 13 41, +421 915 
954 636) - a na recepcii si potom balíček s raňajkami aj vyzdvihnúť. 
Máte možnosť si v prihláške objednať aj večeru podávanú bufetovou formou v cene 12 EUR. Večera sa podáva 
v čase 18:00 – 21:00 hod. Taktiež si priamo na mieste počas celého dňa môžete vybrať z ponuky a-la-carte, varí 
sa do 21:00 hod.  

     
    ÚČASTNÍCKY POPLATOK 

     (sú v ňom zahrnuté náklady na ubytovanie aktívnych inštruktorov II. stupňa – ďalej I2)  
- člen SVTS:      15,00 € do 31.12.2018, 20,00 € od 1.1.2019 a 25,00 € po 12. 5. 2019 
- nečlen SVTS:  25,00 € do 31.12.2018, 30,00 € od 1.1.2019 a 35,00 € po 12. 5. 2019  
  

PRÍSTUP A PARKOVANIE osobných áut 

- cca 15 minút od autobusovej stanice , resp. od.  zastávky TEŽ/ozubnicovej železnice 
- možnosť parkovania priamo v blízkosti bungalovov (hotela) na nestráženom neplatenom parkovisku 
 

PRIHLÁŠKA A ÚHRADA 

     najneskôr do 12. 5. 2019 
Prihlášku pošlite mailom na prevyk.mail@gmail.com, info Richard Bodnár,  tel. +421 907 103 730.  
 

     Úhrada bankovým prevodom na účet PREVYK, o.z.: IBAN SK3809000000005052557241 spolu za ubytovanie, 
stravu a účastnícky poplatok, podľa prihlasovacej tabuľky, variabilný symbol: 201904, špecifický symbol: číslo 
preukazu SVTS, nečlenovia prvých 6 čísel rodného čísla, správa pre prijímateľa: priezvisko, pri skupinovej úhrade 
priezviská všetkých prihlásených. Účastníci spoza rieky Moravy, môžeme vám dať aj číslo účtu České spořitelny. 
Prihláška je záväzná po prijatí úhrady za stretnutie na účet PREVYK-u. 
 
 

http://www.hotelfis.sk/
https://hotelfis.sk/sk/wellness-spa/vybavenie-wellness/
https://hotelfis.sk/sk/wellness-spa/vybavenie-wellness/
mailto:prevyk.mail@gmail.com


STORNO 

     Storno prihlášok písomne. Storno je do 12. 5. 2019 bez poplatku, po tomto termíne je storno poplatok v závislosti 
od termínu nahlásenia storna nasledovne:  

 od 13. 5. do 21. 5., 25% z vašej úhrady 

 od 22. 5. do 28. 5., 50% z vašej úhrady 

 od 29. 5. do 3. 6., 75 % z vašej úhrady 

 od 4. 6., 90% z vašej úhrady. 
     Ak sa nájde za vás plnohodnotná náhrada, vrátime vám vašu úhradu zníženú o polovicu účastníckeho poplatku. 
 
VEČERNÝ PROGRAM + VÝZVA AUTOROM 

Ak by veľmi  pršalo, zasa pôjdeme s celou výzbrojou  cvičiť na vhodné miesto v priestoroch hotela, tak ako aj 

zopárkrát v minulosti: http://www.svts.sk/2070-1- opakovaci-brncakurz-25-27-9- 2015-straty-37/  
Ak máte film alebo fotky, ktoré by mohli byť použité v náhradnom programe v prípade zlého počasia, nahláste to 
prosím v prihláške, kde uveďte názov príspevku a jeho dĺžku. K neozvučeným príspevkom poprosíme autorov pri 
premietaní o sprievodný komentár. 

 
VÝSTUPY MIMO TURISTICKÝCH ZNAČENÝCH CHODNÍKOV (TZCH) 

Kvôli vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti ostatných účastníkov túry sa na túry mimo TZCH budú  môcť prihlásiť tí, 
ktorí majú kurzy Základov VHT  v rámci SVTS absolvované v roku 2014  a neskôr. Tieto túry sú pokračovaním 
výcviku a preto sú určené len pre absolventov letných a zimných kurzov Základov VHT s potrebnou 
výzbrojou (prilba, celotelový úväz alebo sedačka + hrudný úväz + plochá slučka na ich spájanie, 2 prusíky 
priemeru cca 5-6 mm (90-200cm), 2 ks plochá slučka 60-200 cm, odsedávak 70-90 cm, aspoň 3 ks karabíny s 
poistkou, z toho  min. 1 ks HMS karabína, zlaňovacia osma/reverso a ucelené skupiny aj lano). Zimná výzbroj, 
(mačky a čakan) podľa aktuálneho stavu snehu. Okrem toho osobná lekárnička, čelovka, píšťalka.  
Ak máte absolvované základné kurzy a máte záujem o túry mimo TZCH vedené inštruktormi VHT, v prihláške 
uveďte deň a konkrétny cieľ. Táto informácia je nutná pre plánovanie túr inštruktormi. Ak vám chýba letný alebo 
zimný kurz VHT, alebo ste ho absolvovali v roku 2013 a dávnejšie, info o najbližších kurzoch nájdete na: 
prevyk.eu, svts.sk. 
 
Ak si chcete zaliezť a hľadáte spolulezcov, napíšte to do poznámky v prihláške a my pošleme info ďalším 
prihláseným lezcom. Dopredu si dohodnete túry.  
 
Do pozornosti vám dávame pokyny Horskej záchrannej služby z 15. 6. 2016 č. 9/2016 na zaistenie bezpečnosti 
osôb v horských oblastiach – http://www.hzs.sk/pokyny-hzs/. 
 
O ÚČASTI NA TÚRE POD VEDENÍM INŠTRUKTORA ROZHODNE INŠTRUKTOR NA ZÁKLADE 
AKTUÁLNYCH PODMIENOK,  TVOJICH SKÚSENOSTÍ A VÝZBROJE POTREBNEJ PRE DANÚ TÚRU.  
 

     Výber z možných cieľov túr zo Štrbského plesa – s inštruktorom mimo TZCH :  

 Furkotské Solisko 2320 m 

 Hlinská veža 2330 m 

 Hrubý vrch 2428 m 

 Malá Bašta 2285 m 

 Mlynické Solisko 2301m 

 Ostrá 2350 m 

 Patria 2203 m 

 Predná Bašta 2364 m 

 Satan 2432 m 

 Štrbské Solisko 2302 m 

 Štrbský štít 2385 m 

 a ďalšie... 
 
Pozývame inštruktorov k zabezpečeniu túr.  Potrebnému  počtu  aktívnych  inštruktorov I2 preplatíme  spätne 
náklady na ubytovanie a ústredie  SVTS náklady na dopravu pre  I2  vo výške cestovného hromadným  dopravným 

prostriedkom a diéty podľa aktuálnej sadzby. V prípade záujmu sa prosím prihláste a uhraďte podľa prihlášky a tiež 

prosím nahláste výstupy, ktoré chcete viesť. Prehľad záujmu účastníkov o túry podľa zaslaných prihlášok vám zašleme 

pred stretnutím. 

 
POISTENIE 

Inštruktori SVTS sú členmi OeAV a majú poistenú zodpovednosť na túrach voči členom OeAV. Preto, kto má 
záujem o túry mimo TZCH a ešte nie je členom OeAV,  mal by sa ním stať:  http://www.svts.sk/3285-der-os 
terreichische-alpenverein-oeav -clenstvo-2018/ 

 

 
Teší sa na vás organizátor: PREVYK o.z. - Prešovský vysokohorský klub  
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