Zápis zo stretnutia vedenia FTVŠ UK v Bratislave s vedením KST zo 17. 10. 2012.
Prítomní: Prof. M. Holienka, doc. A. Lednický, Mgr. L. Tománek, PhD., PaedDr. M. Belás, PhD., P.
Perhala, Ing. E. Fábryová.
Program:
1. Možnosť členstva FTVŠ UK v Bratislave v KST (podmienky, benefity, spolupráca pri
organizovaní turistických a spoločenských podujatí,...).
2. Spolupráca FTVŠ UK Bratislava s KST v oblasti tvorby novej akreditácie vzdelávania
inštruktorov a cvičiteľov v jednotlivých druhoch presunovej turistiky a samotnej realizácii
vzdelávania.
3. Rôzne.
K bodu 1.:
Predseda KST pán Perhala informoval prítomných o možnosti členstva v KST. Nakoľko nie je
možné individuálne členstvo, najskôr sa členom KST musí stať inštitúcia (organizácia) s právnou
subjektivitou a následne sa jej členovia, po úhrade ročného členského, stávajú členom KST a FTVŠ UK
nemá právnu subjektivitu (informácia od pána Dekana Holienku) nie je možný jej vstup do KST.
Pán Dekan vzniesol návrh, aby si Katedra športov v prírode a plávania založila občianske
združenie, ktoré sa následne stane členom KST, prostredníctvom ktorého sa budú môcť stať
záujemcovia z radov zamestnancov a študentov FTVŠ UK členmi KST. Pán prodekan Lednický
informoval prítomných o povinnostiach, ktoré sú spojené s chodom občianskeho združenia, čím
naznačil aby sa hľadala iná cesta (nezakladať nové občianske združenie) ako umožniť vstup
záujemcov z radov zamestnancov a študentov FTVŠ UK do KST. Na základe uvedených skutočností sa
vedúci oddelenia športov v prírode Katedry športov v prírode a plávania Belás spýtal pána Perhalu
o možnosti vstupu už niekoľko rokov existujúceho občianskeho združenia do KST, pán Perhala
uviedol, že takýto vstup je možný. Nakoľko je M. Belás predsedom občianskeho združenia Kaktus Bike
Team Bratislava (oddiel horskej cyklistiky), menované občianske združenie zažiada o vstup do KST (M.
Belás o tomto zámere informoval všetkých prítomných) a následne bude jeho prostredníctvom
umožnený vstup záujemcom z radov zamestnancov a študentov FTVŠ UK v Bratislave do KST.
Predseda KST pán Perhala a podpredsedníčka Výkonného výboru KST pani Fábryová
informovali prítomných o množstve výhod, ktoré sú spojené s členstvom v KST.

K bodu 2.
Prodekan Tománek informoval prítomných o súčasnom stave legislatívy v oblasti školení
cvičiteľov, inštruktorov, rozhodcov a “technických“ pracovníkov v oblastiach telesnej kultúry a športu.
Po dialógu s pánmi Perhalom a Belásom sa zjednotili v názore, že KST v spolupráci s FTVŠ UK
v Bratislave spracuje podklady pre akreditáciu vzdelávania Inštruktor turistiky I. stupňa, Inštruktor
turistiky II. stupňa, Inštruktor značkovania turistických trás I. stupňa a Inštruktor značkovania
turistických trás II. stupňa. Všetky potrebné materiály pripraví M. Belás v spolupráci s KST a následne
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sa prostredníctvom pána prodekana Tománka predložia Akreditačnej komisii Ministerstva školstva
SR.

K bodu 3.
Pán Perhala informoval prítomných o možnosti propagácie FTVŠ UK v Bratislave ako partnera
KST na webovej stránke KST, v tlačenej ročenke turistických podujatí KST v roku 2013 a v časopise
Krásy Slovenska. Pán prodekan Lednický predložil grafický návrh základných informácií o FTVŠ UK,
ktorý sa stane súčasťou „ročenky“ KST.
Pán Dekan Holienka informoval prítomných o možnosti propagácie KST na nástenkách
verejných priestorov Katedry športov v prírode a plávania FTVŠ UK v Bratislave a na povinných
predmetoch uvedenej katedry, ktoré absolvujú všetci poslucháči FTVŠ UK.
Pán Perhala a pani Fábryová informovali prítomných o oblastiach spoločenského života,
v ktorých sa KST angažuje a o aktuálnych problémoch v oblasti turistiky na Slovensku.
Pán Perhala daroval pánovi Dekanovi Holienkovi a pánovi prodekanovi Tománkovi materiáli
z oblastí turistiky a športov v prírode, ktoré KST zastrešuje.

V Bratislave 17. 10. 2012.
Zapísal, Martin Belás.
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