Zápis z pracovného stretnutia predsedu KST a predsedu UMK s
predsedami sekcií KST.
Prítomní: Peter Perhala (predseda KST), Zuzana Jendželovská (členka VV pre sekcie),
Martin Belás (predseda UMK), Erika Fábryová (sekcia pešej turistiky a sekcia mládeže), Eva
Škutová (sekcia značenia), Jozef Mitaľ (sekcia lyžiarskej turistiky), Jozef Šoffa (sekcia
vodnej turistiky), Vojtech Jeremiáš (sekcia vysokohorskej turistiky), Ernest Rusnák (sekcia
cykloturistiky).
Ospravedlnení: Vladimír Povoda (člen VV pre komisie), Jindrich Racek (sekcia pešej
turistiky), Stanislav Andrási (sekcia mládeže).
Miesto stretnutia: Ústredie KST; Záborského 33, 831 03 Bratislava.
Termín: 29. 11. 2012 o 11:00 hod.
Program:
1. Návrh úpravy kvalifikačného systému cvičiteľov a inštruktorov v jednotlivých
druhoch presunovej turistiky, značkárov turistických trás a rozhodcov PTZ podľa
nových noriem.
2. Návrh prípadnej spolupráce KST s FTVŠ UK Bratislava v oblasti tvorby novej
akreditácie vzdelávania inštruktorov a cvičiteľov v jednotlivých druhoch presunovej
turistiky, značkárov turistických trás a rozhodcov PTZ a samotnej realizácii
vzdelávaní.
3. Aktualizácia lektorských zborov, ktorí budú garantovať a zabezpečovať školenia.
4. Aktualizácia učebných osnov vzdelávaní a hodnotiacich kritérií.
5. Rôzne.
Uznesenia:
Predseda KST, Peter Perhala, otvoril pracovné stretnutie privítaním všetkých
prítomných a v niekoľkých bodoch informoval u súčasnom stane akreditácie KST v oblasti
vzdelávania telovýchovných odborníkov (cvičiteľov, inštruktorov, značkárov, rozhodcov, ...).
Záverom svojho úvodného slova zdôvodnil nutnosť aktualizácie predmetnej akreditácie
a odovzdal slovo predsedovi UMK KST Martinovi Belásovi.
K bodu 1:
Predseda UMK KST informoval prítomných o „novej“ legislatíve (z roku 2008)
v oblasti problematiky kategorizácie odborníkov v športe Slovenskej republiky (tréner,
inštruktor, cvičiteľ, učiteľ, rozhodca, iný odborník,...).
Predseda UMK KST ďalej informoval prítomných o prijatom uznesení členov UMK
KST v tejto problematike z pracovného stretnutia konaného 10. 11. 2012. UMK KST navrhlo
zrealizovať reakreditáciu odborníkov v športe (v rámci KST) v nasledovných kategóriách:
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 akreditovaným druhom),
Inštruktor značenia I. stupňa,
Inštruktor značenia II. stupňa,
Inštruktor značenia III. stupňa,
Rozhodca PTZ I. stupňa,
Rozhodca PTZ II. stupňa.
Následne prebehla k návrhu UMK KST diskusia všetkých prítomných s nasledovnými
závermi:
• Všetci prítomný súhlasili s prípravou akreditácie v troch gradovaných stupňoch
s označením „inštruktor“ príslušného druhu turistiky.
• Predsedníčka sekcie značkárov Eva Škutová, vyjadrila nutnosť ponechať v názve
pripravovaných podkladov pre školenie odborníkov v oblasti značenia turistických trás
slovo: „značkár.“ Následne sa prítomní zhodli v názore, že aj pre značkárov sa
pripravia podklady pri tri stupne:
Značkár I. stupňa; Značkár II. stupňa a Značkár III. stupňa.
• Erika Fábryová navrhla, aby sa pripravili podklady pre akreditovanie školení;
Inštruktor turistických oddielov mládeže I. stupňa; Inštruktor turistických oddielov
mládeže II. stupňa a Inštruktor turistických oddielov mládeže III. stupňa. Súčasťou
učebných osnov uvedených školení budú aj témy z problematiky rozhodcov PTZ, čím
sa vyškolený Inštruktor turistických oddielov mládeže (príslušného stupňa) stane
zároveň rozhodcom PTZ. Predseda UMK KST s jej návrhom súhlasil.
• Všetci prítomní sa zhodli na nasledovnom uznávaní „starých“ kvalifikácií:
Členovi KST, ktorému skončí platnosť preukazu cvičiteľa III. triedy (v danom druhu
turistiky) bude vystavený preukaz Inštruktora II. stupňa (v danom druhu turistiky).
Členovi KST, ktorému skončí platnosť preukazu inštruktora II. triedy (v danom druhu
turistiky) bude vystavený preukaz Inštruktora III. stupňa (v danom druhu turistiky).
Dobu platnosti a spôsob predlžovania získaných kvalifikácií bude obsahovať
vykonávací predpis vnútornej smernice KST, ktorý sa taktiež zaktualizuje.
K bodu 2:
Predseda UMK KST informoval prítomných o možnej spolupráci KST s FTVŠ UK
Bratislava v oblasti tvorby novej akreditácie vzdelávania inštruktorov v jednotlivých
presunoch turistiky, značkárov turistických trás a rozhodcov PTZ a samotnej realizácii
vzdelávaní. Uvedená spolupráca by sa dotýkala všeobecných teoretických častí školení, ktoré
by zabezpečovali učitelia FTVŠ UK a realizovali by sa v priestoroch fakulty.
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E. Škutová namietala, že pre školenia značkárov je všeobecná časť absolútne
nepotrebná a nevyužiteľná – v prípade nutnosti dodržať stanovený celkový počet
prednášaných hodín nahradiť všeobecnú časť rozšírením odbornej časti.
Mnohí z prítomných vyjadrili pochybnosti nad reálnosťou oddelenia všeobecnej časti
školení od špeciálnej (dve rôzne miesta v rámci Slovenska, vyššie finančná náročnosť, ...),
preto sa predseda UMK KST podujal do 28. 02. 2013 zistiť podmienky, za akých by učitelia
FTVŠ UK, ktorí by boli garantmi teoretických predmetov vzdelávaní, mohli vycestovávať na
školenia mimo FTVŠ UK. Rovnako sa všetci prítomní predsedovia jednotlivých sekcií KST
podujali do 28. 02. 2013 nájsť prípadných garantov predpísaných všeobecných častí školení
(fotokópie dosiahnutého vzdelania v danej oblasti, písomný súhlas s participáciou na
školeniach, ...), čo by umožnilo podať uvedené akreditačné spisy bez spolupráce s FTVŠ UK.
K bodu 3:
Jednotliví predsedovia sekcií si zobrali za úlohu do 28. 11. 2013 pripraviť aktuálny
(minimálne) 8 členný lektorský zbor (s fotokópiami dosiahnutého vzdelania v danej oblasti;
fotokópiou preukazu cvičiteľa, inštruktora, ...; podpísaný súhlas s účasťou na školeniach).
Dohodla sa napr. horná veková hranica lektorov a garantov 75 rokov, požadované
vysokoškolské vzdelanie, …
Predseda UMK KST bude jednotlivým predsedom sekcií KST pomáhať pri hľadaní
garantov daných lektorských zborov.
K bodu 4:
Predsedovia jednotlivých sekcií KST do 28. 02. 2013 spracujú učebné osnovy
špeciálnych častí školení inštruktorov v troch kvalifikačných stupňoch s kvalitatívnou
gradáciou (I. stupeň 33 hodín, II. stupeň 69 hodín, III. stupeň 100 hodín). Do rovnakého
termínu pripravia zoznamy školiacich zariadení, kde budú realizované teoretické časti školení.
K bodu 5:
V rámci diskusií boli otvorené nasledovné témy:
• Doba platnosti preukazov a podmienky ich predlžovania.
• Možnosť presunu určitého objemu hodín školení na samo štúdium frekventantov.
• Možnosti skvalitnenia organizovania turistických zrazov.

V Bratislave 29. 11. 2012.

Zapísal

Martin Belás
predseda UMK KST
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