Zápis zo zasadnutie UMK KST.
Prítomní: JANČOVIČ PAVOL, Ing., RACEK JINDRO, ŠEMRINEC MILAN, Ing., ŠIMKO
RUDOLF, Ing., BELÁS MARTIN, PhD. (predseda).
Ospravedlnení: PETER PERHALA, VLADIMÍR POVODA, Ing., CECHLÁR LADISLAV
a MUŽÍK ŠTEFAN.
Miesto zasadnutia: Ústredie KST; Záborského 33, 831 03 Bratislava.
Termín: 10. 11. 2012 o 16:00 hod.
Program:
1. Príprava akreditácie školení inštruktorov jednotlivých druhov presunovej turistiky,
inštruktorov značkovania turistických trás a rozhodcov pretekov turistickej zdatnosti.
2. Aktualizácia lektorského zboru a výstupných hodnotiacich kritérií pre získavanie
jednotlivých inštruktorských licencií.
3. Rôzne.
Uznesenia:
Predseda UMK KST, Martin Belás, privítal členov komisie na prvom pracovnom
stretnutí, všetkým sa predstavil a stručne opísal spôsob, akým sa stal predsedom UMK KST
a aké má plány v oblasti fungovanie komisie. Pán Belás ďalej informoval prítomných
o priebehu stretnutia, ktoré mal 05. 11. 2012 o 19:00 v priestoroch FTVŠ UK v Bratislave
s pánom Ladislavom Cechlárom (členom UMK KST), s ktorým v predstihu prerokoval
jednotlivé body pracovného stretnutia a vypočul si od neho genézu problematiky školenia
cvičiteľov a inštruktorov vo vodnej turistike. Pán Cechlár vyslovil podporu v oblasti prípravy
novej akreditácie školenia inštruktorov v presunovej turistike, značenia turistických trás
a rozhodcov pretekov PTZ v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky o
akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom systéme
odborníkov v športe Slovenskej republiky z 27. októbra 2008. V danej oblasti nemal žiadne
požiadavky na formálnu stránku pripravovaného akreditačného spisu, jedinou jeho
požiadavkou bolo zachovanie rozsahu (hodinovej dotácie) špeciálnych častí predmetných
školení vo vodnej turistike. Záverom stretnutia sa pán Cechlár ospravedlnil z neúčasti na
pracovnom stretnutí UMK KST, ktoré pán Belás akceptoval Martin Belás tiež informoval
členov komisie o telefonáte s pánom Štefanom Mužíkom (členom UMK), ktorý sa
ospravedlnil z neúčasti na pracovnom stretnutí a požiadal o možnosť, aby ho na stretnutí
zastupoval pán Jindro Racek, s čím predseda UMK KST súhlasil. V závere úvodného slova
predseda UMK KST informoval prítomných o úlohách komisie z predchádzajúceho obdobia
a o stave ich riešenia.
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K bodu 1:
Predseda UMK KST informoval prítomných o „novej“ legislatíve (z roku 2009)
v oblasti problematiky kategorizácie odborníkov v športe Slovenskej republiky (tréner,
inštruktor, cvičiteľ, učiteľ, rozhodca, iný odborník,...) a o mechanizme fungovania malej
akreditačnej komisie pre oblasť telesnej kultúry, ktorá je pre Ministerstva školstva Slovenskej
republiky poradným orgánom pre schvaľovanie predkladaných akreditačných spisov nových
(alebo staronových) vzdelávacích inštitúcií do III. stupňa vyššie uvedených kategórií
odborníkov v športe Slovenskej republiky. Predseda UMK ďalej informoval prítomných
o stavu aktuálnej akreditácie KST v oblasti školenia cvičiteľov a inštruktorov v presunovej
turistike, v značení a rozhodcovstve PTZ z roku 1995. Predmetný spis predseda UMK KST
konzultoval s členom malej akreditačnej komisie pre oblasť telesnej kultúry, pánom Prof.
Tomášom Kampmillerom, PhD., ktorý odporučil, aby KST pripravilo aktualizáciu akreditácie
v oblasti vzdelávania odborníkov v športe (kam cvičitelia a inštruktori presunovej turistiky,
značkári a rozhodcovia PTZ patria) aj napriek tomu, že vyhláška Ministerstva školstva
Slovenskej republiky o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom
vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky z 27. októbra 2008
neobsahuje vykonávací predpis, ktorým by sa ku konkrétnemu dátumu rušila platnosť
pôvodných triedových kategórií vzdelávania. Pán Prof. Kampmiller ďalej povedal, že snahou
malej akreditačnej komisie pre oblasť telesnej kultúry je, aby bola vyhláška Ministerstva
školstva Slovenskej republiky o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o
Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky z 27. októbra
2008 doplnená a dodatok, ktorí by ukladal všetkým vzdelávacím inštitúciám v oblasti telesnej
kultúry, ktoré na svoju činnosť získali akreditáciu pred rokom 2009 a jej obsah nie je v súlade
s uvedenou vyhláškou, do konca roku 2013 predložili na schválenie nové akreditačné spisy
plne korešpondujúce s danou vyhláškou.
Predseda UMK KST ďalej informoval prítomných o priebehu rokovania predsedu
KST s vedením FTVŠ UK v Bratislave v oblasti spolupráce pri tvorbe akreditačných spisov
školení telovýchovných odborníkov (inštruktorov jednotlivých druhov turistiky, inštruktorov
značenia turistických trás a rozhodcov PTZ) v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva
a zabezpečení teoretických častí školení.
Predseda UMK KST informoval prítomných o všetkých náležitostiach, ktoré má
akreditačný spis obsahovať (o predpísaných hodinových dotáciách na jednotlivé stupne
školení; témach teoretických častí vzdelávaní aj s rozsahmi; požiadavkách na odbornosť
garantov a lektorov jednotlivých školení; finančnej náročnosti jednotlivých stupňov školení;
požiadavkách na akreditovanie priestorov, v ktorých sa budú školenia realizovať).
Záverom úvodného vstupu predsedu UMK KST si všetci zúčastnení pozreli aktuálny
kvalifikačný systém KST, ktorý obsahuje učebné osnovy, aj s hodinovými dotáciami,
prebiehajúcich školenia cvičiteľov a inštruktorov v jednotlivých druhoch turistiky, turistiky
mládeže, značkárov a inštruktorov značenia a rozhodcov PTZ.
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Počas vystúpenia predsedu UMK KST prebiehala ku každej z tém diskusia všetkých
prítomných. Pán Jančovič informoval prítomných o problematike turistiky mládeže, vyjadril
presvedčenie, že na KST, prípadne na Ministerstve školstva musí byť aj novší akreditačný
spis v danej oblasti ako z roku 1995 (treba si ho vyžiadať na príslušnej sekcii ministerstva);
ďalej pán Jančovič naznačil, že podobná vyhláška ako je v oblasti rezortu telesnej kultúry
môže byť na Ministerstve školstva aj v rezorte školstva a športu pre všetkých, kde by bolo
možno lepšie KST nasmerovať, zobral si za úlohu existenciu danej vyhlášky preveriť. Pán
Jančovič tiež navrhol, že by bolo dobré realizovať školenia cvičiteľov, inštruktorov,
značkárov a rozhodcov PTZ v rámci KST po dvoch líniách. Prvá línia by prebiehala
v súčasnej podobe (nakoľko nikto nezrušil pôvodnú akreditáciu KST v tejto oblasti) a bola by
určená pre členov KST; druhá línia školení by prebiehala v spolupráci s FTVŠ UK
v Bratislave v nanovo akreditovanej forme rešpektujúcej vyhlášku Ministerstva školstva
z roku 2008 a bola by komerčného charakteru určená pre nečlenov KST. Pán Jančovič tiež
navrhol preveriť, ako sú na tom v oblasti akreditácií školení cvičiteľov/inštruktorov športy pre
všetkých (túto úlohu si zobral na starosti predseda UMK), čo by mohlo KST poslúžiť ako
vzor. Pán Jančovič tiež vyslovil názor, že by bolo dobré v danej veci osloviť pána doc.
Žiškaya, ktorý by mohol do problematiky akreditácie vniesť úplne iný uhol pohľadu.
Pán Racek informoval prítomných o aktuálnom stave školení cvičiteľov a inštruktorov
v pešej a vysokohorskej turistike a vyjadril sa, že by bolo dobré pripraviť aktualizáciu školení
odborníkov v športe v rámci KST (rešpektujúcu výhlášku Ministerstva školstva v danej
oblasti z roku 2008) v kooperácií s FTVŠ UK v Bratislave.
Pán Šimko informoval prítomných o problematike školení značkárov, ktoré sú odlišné
od všetkých ostatných druhov turistiky a športov lebo značkári nevedú žiadne iné osoby, ale
vykonávajú samostatne svoju činnosť. Z toho dôvodu nová akreditácia pre značkárov
nevyhovuje. V oblastiach novej akreditácie a následných školení sa priklonil k návrhu pána
Jančoviča: „školiť po dvoch líniách.“
Pán Šemrinec sa priklonil k názoru pána Raceka, že školenia cvičiteľov, inštruktorov,
značkárov a rozhodcov PTZ je nutné bezodkladne aktualizovať v rámci vyššie uvedenej
vyhlášky a na všeobecnú časť školení využiť spoluprácu s FTVŠ UK v Bratislave.
Po prebehnutých diskusiách predseda UMK KST pán Belás navrhol nasledovné
riešenie:
UMK KST (menovite Belás) pripraví do 20. 11. 2012 podklady na odakreditovanie týchto
stupňov školení odborníkov v športe (v spolupráci s FTVŠ UK):
Inštruktor pešej turistiky I. stupňa,
Inštruktor pešej turistiky II. stupňa,
Inštruktor pešej turistiky III. stupňa,
Inštruktor vysokohorskej turistiky I. stupňa,
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Inštruktor vysokohorskej turistiky II. stupňa,
Inštruktor vysokohorskej turistiky III. stupňa,
Inštruktor lyžiarskej turistiky I. stupňa,
Inštruktor lyžiarskej turistiky II. stupňa,
Inštruktor lyžiarskej turistiky III. stupňa,
Inštruktor vodnej turistiky I. stupňa,
Inštruktor vodnej turistiky II. stupňa,
Inštruktor vodnej turistiky III. stupňa,
Inštruktor cykloturistiky I. stupňa,
Inštruktor cykloturistiky II. stupňa,
Inštruktor cykloturistiky III. stupňa,
(každý z uvedených druhov a stupňov bude obsahovať témy z oblasti turistiky mládeže, ktorá
nebude samostatne odakreditovaným druhom),
Inštruktor značenia I. stupňa,
Inštruktor značenia II. stupňa,
Rozhodca PTZ I. stupňa,
Rozhodca PTZ II. stupňa.
K uvedeným materiálom sa ostatní členovia UMK KST do 27. 11. 2012 vyjadria a ich
konečnú verziu predloží predseda UMK KST predsedom jednotlivých sekcií na stretnutí 29.
11. 2012.

K bodu 2:
Predseda UMK KST informoval prítomných o situácií v oblasti archivovaných
zoznamov vyškolených cvičiteľov a inštruktorov v presunoch, značkárov a rozhodcov PTZ na
ústredí KST. Pán Racek informoval prítomných o strate elektronickej databázy vyškolených
odborníkov spôsobenej zlyhaním softvérového vybavenia výpočtovej techniky KST
v minulých rokoch (cca rok 2010), čím vysvetlil vákuum v danej oblasti.
Členovia UMK KST sa zhodli v názore, že v tejto veci bude najvhodnejšie osloviť 29.
11. 2012 všetkých predsedov jednotlivých sekcií, aby sa pokúsili vyhľadať všetky dostupné
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zoznamy vyškolených osôb (v svojich sekciách) a doručili ich na ústredie KST, aby sa mohli
skompletizovať, previesť do elektronickej podoby a uverejniť na internetovej stránke KST.
Predseda UMK KST si 29. 11. 2012 na osobnom stretnutí s predsedami jednotlivých
sekcií vyžiada hodnotiace kritériá (testy) realizovaných školení, ktoré následne prepošle
ostatným členom UMK KST. Do uvedených testov sa zapracujú prípadné zmeny v duchu
pripravovanej akreditácie a opätovne sa predložia predsedom sekcií na schválenie.

K bodu 3:
Prítomní členovia UMK sa venovali nasledovným témam:
• Právna zodpovednosť,
• propagácia KST,
• možnosťami zvýšenia záujmu o školenia cvičiteľov, inštruktorov, značkárov
a rozhodcov.

V Bratislave 13. 11. 2012.

Zapísal Martin Belás (predseda UMK KST).
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