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Zápis zo zasadnutie UMK KST. 

Prítomní: Jaroslav Kompán, Mikuláš Letavay, Martin Belás. Ladislav Cechlár, Ľubomír 

Škumát, Jindrich Racek, Eva Škutová, Svetozár Krno, Martin Čajka, Martin Čajági  

Ospravedlnení: Mária Maxianová 

Miesto zasadnutia: Ústredie KST; Záborského 33, 831 03 Bratislava. 

Termín: 10. 10. 2018 o 10:00 hod. 

Program: 

1. Východiskový stav vzdelávania v rámci KST 

2. Súčasný stav vzdelávania v jednotlivých presunových sekciách KST. 

3. Zloženie učebno-metodickej komisie KST 

4. Rôzne. 

Priebeh: 

 Predseda UMK KST, Jaroslav Kompán, privítal členov komisie a jednotlivých 

metodikov z jednotlivých sekcií, predniesol program rokovania a otvoril pracovné stretnutie.   

K bodu 1. Východiskový stav vzdelávania v rámci KST: 

 J. Kompán predstavil materiál (pracovnú verziu, ktorú prísediaci obdržali týždeň pred 

stretnutím)  SYSTÉM VZDELÁVANIA  dobrovoľných metodických pracovníkov  v KST. 

Následne vysvetlil východiská, ktoré treba zohľadniť pred prijatím materiálu, ako končiaca 

akreditácia KST v roku 2019, nový Zákon o športe a systém vzdelávania odborníkov v športe 

a povinnosti ktoré KST má v rámci štatútu „Národná športová organizácia“ 

KST ako organizácia s štatútom „Národná športová organizácia“ má právomoc na stanovenie 

vlastných kvalifikácií (značkár, rozhodca, staviteľ trate a pod.) mimo  zákonom stanovených 

inštruktorských kvalifikácií.  

V súčasnosti v KST pôsobia odborníci ktorí získali odbornosť- kvalifikáciu na základe 

legislatívnych podmienok, ktoré platili v minulosti. Keďže sa jedná o rôzne typy a stupne 

kvalifikácií (inštruktor, cvičiteľ a pod.) je potrebné uvedené kvalifikácie pretransformovať na 

základe požiadaviek súčasnej legislatívy. Po diskusií došlo k uzneseniu názvov kvalifikácií. 

Uznesenia k bodu 1: 

Inštruktorské kvalifikácie (Odborník v športe) viazané na typológie presunu: 
    



2 

 

 INŠTRUKTOR PEŠEJ TURISTIKY 1.-3. kvalifikačného stupňa 

 INŠTRUKTOR VYSOKOHORSKEJ TURISTIKY 1.-3. kvalifikačného stupňa 

 INŠTRUKTOR VODNEJ TURISTIKY 1.-3. kvalifikačného stupňa 

 INŠTRUKTOR LYŽIARSKEJ TURISTIKY 1.-3. kvalifikačného stupňa 

 INŠTRUKTOR CYKLOTURISTIKY 1.-3. kvalifikačného stupňa 

 INŠTRUKTOR JAZDECKEJ TURISTIKY 1.-3. kvalifikačného stupňa 

 

Ďalšie odborné kvalifikácie potrebné na zabezpečenie činnosti KST ako 

odborník v športe:   
 

 Kvalifikácia pre potreby sekcie značenia (doplnené 3.11.2018 predsedníčkou sekcie) 

ZNAČKÁR 1. stupeň (nižšia kvalifikácia)      - (dnešný značkár zabezpečuje základné značkárske práce 

v teréne) 

ZNAČKÁR ŠPECIALISTA   - 2.stupeň (vyššia kvalifikácia)   - (dnešný inštruktor značenia - 

zabezpečuje aj náročné značkárske práce, väčšinou zastáva funkciu predsedu 

komisie značenia  a môže pôsobiť lektor) 

 

 Kvalifikácia pre potreby sekcie TOB (doplnené 24.10.2018 predsedníčkou sekcie) 

ROZHODCA TOB (Turisticko-orientačný beh)  

HLAVNÝ ROZHODCA A STAVITEĽ TRATÍ TOB (Turisticko-orientačný beh) 

Komisia sa uzniesla na potrebe vytvorenia smernice UMK KST, ktorá určí rozsah vzdelávania 

špeciálnych častí v jednotlivých inštruktorských kvalifikáciách ako aj rozsah v iných 

odborných kvalifikáciách. Podklady ktoré dodajú jednotlivé sekcie poslúžia na vytvorenie 

jednotlivých Vzdelávacích projektov a pedagogickej dokumentácia pre nadobudnutie 

odbornej spôsobilosti v športe  

Podklady majú zaslať metodici jednotlivých sekcií do 20.12.2018 

Podklady majú obsahovať: 

- Názov vzdelávacej aktivity (napr. Inštruktor pešej turistiky 1. kvalifikačného stupňa) 

- Cieľ a charakteristika vzdelávacej aktivity (napr. Cieľom vzdelávania inštruktorov pešej 

turistika 1. kv. stupňa je príprava kvalifikovaného metodického pracovníka pre oblasť 

............................. Inštruktor pešej turistiky je oprávnený .......................) 

- Kritéria pre výber účastníkov (napr. Podmienkou účasti na kurze inštruktorov pešej turistiky je 

členstvo v KST, vek minimálne 18 rokov,  ukončené najmenej stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie 

...............) 
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- Obsahová náplň vzdelávacej aktivity, učebný plán (Popis priebehu špeciálnej časti 

školenia napr. Vzdelávanie v kurze inštruktorov pešej turistiky je organizované formou 

kontinuálneho kurzu v trvaní .....dní. Celkový rozsah výučby je .....hodín teoretickej prípravy a 

.....hodín praxe vrátane skúšok). 

Príklad : Obsah a rozsah špecializácie kvalifikačného stupňa 

Teória /Prax 

Téma -Výstroj a vybavenie pre pobyt v zimnej prírode                        1 hod. /1 hod. 

- Oblečenie a obuv  

- Vybavenie na pobyt v prírode (stany, spacáky, podložky na spanie)  

- Skúšky, osvedčenie, preukaz, obnovenie platnosti preukazu (napr. Záverečná skúška 

pozostáva z overenia teoretických vedomostí písomným testom v rozsahu osnovy výcviku, hodnotenia 

metodických zručností pri praktickom metodickom vystúpení a z priebežného hodnotenia praktických 

zručností vyžadovaných počas výcviku. Súčasťou hodnotenia je obhajoba záverečnej práce zameranej na 

metodiku vedenia výcviku a presunu v rozsahu 5 až 10 strán. Podmienkou absolvovania kurzu je účasť na 

všeobecnej teoretickej časti vzdelávania organizovanej niektorou zo športových fakúlt -podľa Vyhlášky č. 

110/2016 Z. z. MŠVVŠ SR o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe. Po 

úspešnom absolvovaní skúšky získava absolvent kurzu osvedčenie o získaní odbornej spôsobilosti 

inštruktor .............. 1. kvalifikačného stupňa, na základe ktorého mu bude udelený preukaz- osvedčenie 

....................... v súlade s charakteristikou kvalifikácie. Preukaz má platnosť maximálne ..........roky, pričom 

táto lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho roku po dátume získania odbornej spôsobilosti. 

Platnosť preukazu je možné obnoviť na preškolení. K účasti na preškolení sa inštruktor prihlasuje sám, 

alebo ho môže vyzvať vzdelávacie zariadenie. Pre členov KST registrovaných v kluboch, je účasť na 

preškolení podmienená písomným súhlasom predsedu klubu. Súčasne s prihlásením na preškolenie zašlú 

zoznam svojich metodických aktivít za posledné obdobie platnosti preukazu. Preškolenie trvá ........ deň a 

pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Obsahom teoretickej časti sú nové poznatky v metodike a 

materiálnom zabezpečení, overenie teoretických poznatkov a metodickej spôsobilosti inštruktora. 

Praktickú časť tvorí ............ Absolvovaním preškolenia je platnosť preukazu predĺžená na obdobie 

maximálne troch rokov. Oprávnenie pre vedenie výcviku si môže inštruktor potvrdiť najneskôr jeden rok 

po uplynutí jeho platnosti. Ak tak neurobí, účinnosť osvedčenia zanikne a odbornú spôsobilosť môže 

získať iba absolvovaním nového kurzu. V odôvodnených prípadoch môže UMK KST  rozhodnúť o splnení 

náhradných podmienok. 

 

K bodu 2 Súčasný stav vzdelávania v jednotlivých presunových sekciách KST 

Na základe diskusie jednotlivý zástupcovia opísali stav sekciách nasledovne: 

Sekcia VHT- podľa nového zákona o športe (aj s absolvovaním všeobecnej časti na fakultách) 

je vyškolených cca 100 inštruktorov 1-3 kv. stupňa. Stabilizovaný lektorský kolektív. Treba 

riešiť systém financovania a zabezpečovania lektorov na kurzoch. 
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Sekcia Lyžiarskej turistiky- nezáujem o školenia, problémy s personálnym zabezpečením, 

viazanosť kurzov na prírodné podmienky, chceli by zrealizovať kurz počas tejto zimy 

Sekcia Pešej turistiky- nezáujem členov KST zúčastňovať sa školení a zvyšovať si odbornosť, 

evidujú cca 120 inštruktorov 1 kv. stupňa a cca 30 inštruktorov 2 kv. stupňa, potreba nastaviť 

koncepčný systém financovania 

Sekcia Značenia- diskusia k názvu kvalifikácií (názvy upresnili dodatočne viď. Bod.1), 

v súčasnosti cca 350 značkárov je aktívnych aj s preukazmi s platnosťou na 10 rokov. Systém 

vzdelávania nefunguje 

Sekcia Cykloturistiky- cca 15 inštruktorov, vedenie sekcie sa snaží zorientovať a rozbehnúť 

činnosť, možná spolupráca so Slovenským cykloklubom, diskusia ku značeniu cyklotrás, návrh 

pre VV   KST ohľadom zabezpečenia projektového manažéra pre Eurofondy 

Komisia mládeže (infor. Kompán)- rozbiehajú vzdelávaciu činnosť potrebné dopracovať 

kvalifikácie Rozhodca TOB a staviteľ trate TOB  

 

 

K bodu 2: 

 V dôsledku nového zákona o športe KST stráca kompetenciu školiť všeobecné časti 

vzdelávaní svojich odborníkov, preto UMK KST neplánuje vypracovať učebné texty na tieto 

časti vzdelávania (pre školenie všeobecnej časti inštruktorov I. kvalifikačného stupňa má KST 

internú elektronickú učebnicu). 

 Jaroslav Kompán osloví predsedov jednotlivých sekcií aby urýchlene adresovali UMK 

KST konkrétne požiadavky na učebné texty pre špeciálne časti školení inštruktorov turistiky I. 

až III. kvalifikačného stupňa.  

 UMK KST do konca kalendárneho roka 2016 spracuje v elektronickej podobe študijné 

materiály, na ktoré dostane písomné požiadavky (najneskôr do konca júla 2016) od 

predsedov jednotlivých sekcií KST.  

K bodu 3: Zloženie učebno-metodickej komisie KST 

J.Kompán predniesol návrh (v minulosti návrh predsedu KST)  aby každá  sekcia mala 

zastúpenie jedného člena (ideálne metodika) v učebno-metodickej komisii KST.  

Uznesenie: 

Návrh bol schválený s odporúčaním pre  VV KST aby schválili štatút Učebno-metodickej 

komisie KST v nasledovnom texte: 
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Učebno-metodická komisia KST je poradným orgánom výkonného výboru KST a jej 

úlohou je realizovať vzdelávací a výcvikový proces v rámci jednotlivých sekcií. Je zložená z 

predsedu a minimálne troch ďalších členov. Každá zo sekcií môže nominovať jedného 

zástupcu- metodika do komisie. Predsedu komisie menuje valné zhromaždenie KST a členov 

komisie potvrdzuje na základe návrhu predsedu komisie VV KST. Učebno-metodická komisia 

garantuje kvalitu vzdelávania odborníkov v športe v KST. 

 

Návrh predsedu UMK na schválenie (VV KST) personálneho obsadenia komisie: 

Predseda UMK: Jaroslav Kompán 

Členovia: Martin Belás, Mikuláš Letavay (VHT), Ladislav Cechlár (Vodná turistika), Ľubomír 

Škumát (Lyžiarska turistika), Jindrich Racek (Sekcia pešej turistiky), Eva Škutová (Komisia 

značenia), Martin Čajka (Sekcia cykloturistiky), Mária Maxianová (Komisia mládeže) 

 

  

K bodu 4 Rôzne 

Diskusia k financovaniu a systému školení v rámci KST 

Uznesenia: 

 Centalizovať systém vzdelávania inštruktorov  v rámci zabezpečenia všeobecnej časti 

školenia Inštruktorov realizovaných na fakultách. Boli schválené dva termíny 

NOVEMBER A MAREC. Pri takto zvolených termínoch je možné väčšia špecializácia na 

všeobecne prednášané témy prednášajúcich.- školenie na objednávku 

 Vytvoriť presný harmonogram školení  v rámci kalendárneho roku jednotlivých 

sekcíí na jednom mieste (sprehľadniť web stránku v rámci informácií) 

  Zástupcovia jednotlivých sekcií dostali úlohu aktualizovať základňu inštruktorov 

a iných kvalifikácií pre účely uznania (preklopenia vzdelania), aktívnej metodickej 

činnosti v kluboch  a platnosti kvalifikácie. Predseda UMK vytvorí formulár kde sa 

bude viesť presná evidencia všetkých inštruktorov a ďalších kvalifikácií pre potreby 

REGISTRA ODBORNÍKOV v ŠPORTE za KST. Ten bude sumarizovaný za jednotlivé 

sekcie  

 Predseda UMK má predniesť závery v rámci tohto stretnutia VV KST predstaviť 

stručne závery a požiadavky komisie týkajúce sa reálneho stavu, systému 

a financovania vzdelávania KST 

 V Bratislave 8. 10. 2018. 

 Zapísal: Jaroslav Kompán (predseda UMK KST). 


