
 

 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                     
TERMÍN 

24. - 26. 6. 2022 

  
MIESTO 
Vysoké Tatry, Horský hotel Popradské pleso (www.popradskepleso.sk) 

Prístup  

- od zastávky  TEŽ Štrbské  Pleso po červenej – zelenej cca  1:30 h (4,8 km) 285 m  stúpanie,  100 m 
klesanie,  po červenej  cca 1:55 h (5,8 km) 345 m stúpanie,  160 m klesanie 

- od zastávky TEŽ  Popradské pleso  po asfaltke ( modrá)  1:25 h (4,4 km)  285 m stúpanie,  25 m 

klesanie 

PROGRAM 
- piatok  24. 6. - príchod (recepcia je otvorená do 22:00 hod, neskorší príchod je potrebné   

  nahlásiť vopred),   
- 20:00 - otvorenie stretnutia, brífing k túram  

- sobota  25. 6. - túry v Tatrách, 
- ukončenie stretnutia, brífing k túram 

- nedeľa  26. 6. - túry v Tatrách 
 
UBYTOVANIE 

Rezervovali sme pre vás nasledujúce typy izieb: 
Štvorlôžková izba s kúpeľňou: 160,00 € /noc  

Trojlôžková izba s kúpeľňou: 120,00 € /noc  

Dvojlôžková izba s výhľadom do dvora: 80,00 € 

Turistické lôžko: 25,00 € /noc /osoba 

 

Príchod na izbu je možný od 14.00 hod do 22.00hod. Odchody z izieb do 10.00 hod.   

V pripade záujmu je možné doobjednať: 
 
Dvojlôžková izba s výhľadom na jazero: 100,00 € /noc  

Dvojlôžková izba s prístelkou s výhľadom na jazero: 125,00 € /noc + 20,00 € /prístelka /noc  

Trojlôžková izba bez kúpeľne: 75,00 € /noc  

Štvorlôžková izba bez kúpeľne: 100,00 € /noc 

Prístelok za poplatok 20,00 € /noc  

 
Je možné zabezpečiť ubytovanie už od štvrtka  23. 6. 2022.  ( kurz ZVHT začína vo štvrtok o 12.00) 
 
MIESTNY POPLATOK: 1,50€ /osoba/noc. 
 
STRAVOVANIE 

Možnosť objednať si stravu k ubytovaniu vopred: 
- raňajky/balíček: 10,00€ (kontinentálne raňajky – chlieb, maslo, med, džem, ... + káva/čaj),  
- polpenzia: 20,00€ (večera v ten deň, raňajky na druhý deň),   
alebo z jedálneho lístka v reštaurácii. 

 

XXIV. letné tatranské stretnutie SVTS 

      Vysoké Tatry, Horský hotel Popradské Pleso 

  

http://www.popradskepleso.sk/


Raňajky sa vydávajú od 6:00 – 10:00 hod, večera od 18:00 – 21:00hod.  
 
Pre skorší odchod na túru je možné cez recepciu na raňajky objednať balíček s výdajom večer. 
Turistická kuchynka k dispozícii na 1.poschodí    
 

  
ÚČASTNÍCKY POPLATOK 

     (sú v ňom zahrnuté náklady na ubytovanie inštruktorov II.stupňa)  
- člen SVTS:       20,00 € do 30.4.2022,  25,00 € od 1.5.2022   
- nečlen SVTS:  30,00 € do 30.4.2022,  35,00 € od 1.5.2022   

Členom SVTS je  účastník, ktorý má preukaz s nalepenou známkou na rok 2022, resp. jeho 
členstvo je možné overiť najneskôr  5 dní pred začatím kurzu   tuto:  

http://www.svts.sk/clenske/kontrola-clenstva 

 
PARKOVANIE osobných áut 

K hotelu nie je možný prístup autom. Najbližšie parkovisko je na Popradskom plese pri 
zastávke alebo na centrálnom parkovisku na Štrbskom plese. 

Je možné využiť transfer od vodárne  nad  odbočkou asfaltky na Popradské pleso,  alebo z 
centrálneho parkoviska na Štrbskom Plese. 

Minimálna cena 1 vývozu/zvozu je 15 € (do 3 osôb), každá ďalšia osoba platí 5 €, deti do 3 rokov 
majú vývoz zadarmo.  

*** Každý transfer si je potrebné dohodnúť S RECEPCIOU pár dní vopred a nahlásiť emailom *** 

 
PRIHLÁŠKA A ÚHRADA 

     najneskôr do 20. 5. 2022 
Prihlášku pošlite mailom na prevyk.mail@gmail.com, info Alžbeta Štofaňáková,  tel. +421 911656. 

Ak chcete byť ubytovaní ako skupina spolu, napíšte to do poznámky, skúsime vám vyhovieť (bez 
záruky). 
 

     Úhrada bankovým prevodom na účet PREVYK, o.z.: IBAN SK3809000000005052557241 spolu za 
ubytovanie, stravu, parkovné a účastnícky poplatok, podľa prihlasovacej tabuľky, variabilný symbol: 
202204, špecifický symbol: číslo preukazu SVTS, nečlenovia prvých 6 čísel rodného čísla, správa pre 
prijímateľa: priezvisko, pri skupinovej úhrade priezviská všetkých prihlásených. 
Prihláška je záväzná po prijatí úhrady za stretnutie na účet PREVYK-u. 

 
STORNO 

     Storno prihlášok mailom. Storno je do 22. 5. 2022 bez poplatku, po tomto termíne platbu za pobyt pri 

zrušení rezervácie alebo z iných dôvodov nie je možné vrátiť. Ak sa nájde za vás plnohodnotná náhrada, 
vrátime vám vašu úhradu zníženú o polovicu účastníckeho poplatku.  Vratky posielame po  stretku po 
vyúčtovaní akcie. 

V prípade zrušenia akcie kvôli situácii s pandémiou koronavírusu  zo strany ubytovateľa alebo 
organizátora:  bez stornopoplatku, resp.  dobrovoľný príspevok.  

 
VEČERNÝ PROGRAM + VÝZVA AUTOROM 

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 
prosíme autorov pri premietaní o sprievodný komentár. 

 
VÝSTUPY MIMO TURISTICKY ZNAČENÝCH CHODNÍKOV (TZCH) 

Vedené inštruktormi VHT sú pokračovaním výcviku a preto sú určené len pre absolventov letných a 
zimných kurzov Základov VHT z r.2017  a neskôr s potrebnou výzbrojou. Ak si už nepamätáš, čo treba, 

kukni do písanky s poznámkami z kurzu https://prevyk.eu/?id=1 

Zimná výzbroj (=mačky a čakan) podľa aktuálneho stavu snehu na plánovaných túrach. 

Ak vám chýba letný kurz VHT alebo ste ho absolvovali už dávnejšie info o najbližších kurzoch nájdete 

na: www.prevyk.eu 

V dňoch 23.-24. júna bude  pre účastníkov stretnutia  Letný kurz Základov VhT. 

http://www.svts.sk/clenske/kontrola-clenstva
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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 č. 11/2014  a č. 9/2016   :  http://www.hzs.sk/pokyny-hzs/ 
- Zoznam vyhradených miest TANAP-u a Rozhodnutie o zimnej sezónnej uzávere  

http://tanap.sopsr.sk/navstevnici/ 
 

   Možné túry v okolí Popradského plesa 
        Tupá 2284 m   
        Končistá 2540 m   
        Popradský Ľadový štít 2390 m   
        Rumanov štít 2428 m   
        Ganek 2459 m   
        Zlomisková veža 2131 m   
        Vysoká 2560 m   
        Ťažký štít 2520 m   
        Volia veža 2373 m   
        Hincova veža 2377   
        Veľký Mengusovský štít 2424 m   
        Čubrina 2376 m   
        Satan 2432 m   
Jednotlivé túry si môžete naštudovať aj na stránke: 
http://www.sprievodca.ta3.szm.com/index.html 
 

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

ako aj zadarilo  zopárkrát v minulosti: http://www.svts.sk/2070-1- opakovaci-brncakurz-25-27-9- 2015-

straty-37/  
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