Správa činnosti Učebno – metodickej komisie (UMK) KST v roku 2012
Nový predseda Učebno – metodickej komisie KST, Martin Belás, sa oficiálne
predstavil členom výkonného výboru Klubu slovenských turistov na jeho zasadnutí 21. 04.
2012 v Martine – Priekope. V stručnosti odprezentoval svoje plány vo vedení uvedenej
komisie KST, naznačil možnú spoluprácu s FTVŠ UK Bratislava, ktorej je zamestnancov,
v oblastiach vzdelávania a propagácie hnutia medzi mladou nastupujúcou generáciou
telovýchovných odborníkov.
Z predchádzajúceho obdobia zostali pre UMK KST nasledovné úlohy:
1/ Pripraviť návrh úpravy kvalifikačného systému podľa nových noriem.
2/ Rozvinúť prácu komisie, dohodnúť sa o podiele každého člena komisie na spoločnej práci.
3/ Pripraviť sylaby prednášky Právna zodpovednosť cvičiteľa.
4/ Pomáhať sekciám pri zabezpečení prednášok a materiálov na kurzy a semináre.
5/ Pomáhať RR KST pri zabezpečovaní kurzov PT IIT.tr.
Stav riešenia:
K úlohe 1.:
Predseda UMK inicioval na 17. 10. 2012 o 15:00 v priestoroch FTVŠ UK v Bratislave
pracovné stretnutie medzi predsedom KST, dekanom FTVŠ UK a študijným prodekanom
FTVŠ UK za účelom vzájomnej spolupráce v nasledovných bodoch:
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, značkárov
turistických trás a rozhodcov pretekov turistickej zdatnosti 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
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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, Inštruktor značkovania turistických trás II. stupňa a rozhodca pretekov turistickej
zdatnosti. Všetky potrebné materiály pripraví M. Belás v spolupráci s KST a následne 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.
Na základe dohody v bode 2 medzi FTVŠ UK Bratislava a KST pripravil predseda
UMK podklady pre ostatných členov UMK a požiadal ich, aby si pripravili návrhy, ktoré si
vzájomne prejednajú na pracovnom stretnutí UMK 10. 11. 2012 o 15:30 hod v ústredí KST.
Následne sa celá problematika pripravovanej akreditácie prednesie predsedom jednotlivých
sekcií KST na stretnutí 29. 11. 2012 o 11:00 na ústredí KST.
K úlohe 2.:
Na pracovnom stretnutí UMK, ktoré sa uskutoční v ústredí KST 10. 11. 2012 sa
opätovne rozvinie práca komisie a dohodne sa podiel každého člena komisie na spoločnej
práci.
K úlohe 3.:
Čo sa týka vytvorenia príručky (sylabus prednášky) „Právna zodpovednosť v KST“
UMK uvítala iniciatívu M. Heinricha, ktorý sa sám ujal tejto dlhodobo neriešenej úlohy.
UMK s JUDr. Heinrichom v tejto oblasti spolupracovala.
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JUDr. Marek Heinrich predložil začiatkom mája 2012 dokument, ktorý na 69tich
stranách ponúka čitateľovi komplexný pohľad na oblasti v právnej zodpovednosti, do ktorých
sa KST, jeho zamestnanci, členovia a tretie osoby v rámci svojej širokospektrálnej činnosti
môžu dostať. Jeho veľkou devízou je podloženie každej z uvedených situácií právnou
„normou“ a jej aktuálnym znením.
Dokument ponúka dostatočné množstvo odborných právnych vyjadrení, ktorých
aplikáciou do činnosti KST sa naše hnutie môže vyvarovať možným sankciám v oblasti
právnej zodpovednosti.
Pred ústredím KST, členmi jednotlivých pracovných komisií a turistických sekcií je
teraz úloha predmetnú príručku rozčleniť na state, ktoré budú orientované na jednotlivé
oblasti činnosti KST (turistické zrazy, PTZ, jednodňové turistické podujatia, viacdenné
turistické podujatia, školenia, značkovanie, správa nehnuteľného majetku, pracovná náplň
zamestnancov KST, ...). Tieto dokumenty by mali byť následne odprezentované členom KST
aj širokej verejnosti formou zverejnenia na internetovej stránke KST, v elektronickom
časopise KST, prípadne sa im môže vyčleniť miesto na stránkach Krás Slovenska. Následne
by sa malo každé podujatie a každá činnosť KST a jeho členov realizovať v intenciách
uvedených právnych dokumentov.
Uvedený dokument je od druhej polovice mája 2012 v elektronickej podobe
sprístupnený na internetovej stránke KST. Ustanovenia zákonov zmienené v ňom tvoria
prehľad a systém, avšak, samozrejme, názory vyslovené v texte sú otvorené ďalšej diskusii a
ďalšiemu vývoju. Je potrebné taktiež zohľadniť, že legislatíva je dynamický proces a táto
príručka nebude aktuálna navždy.“ Predložený dokument možno bez zveličenia označiť ako
„základný kameň“ ktorý v tejto oblasti KST chýbal a na jeho základoch sa bude dať postaviť
kvalitný a trváci „objekt“ „Právna zodpovednosť v KLUBE SLOVENSKÝCH TURISTOV.“
K bodu 4.:
Plnenie úlohy naďalej trvá; UMK sa pokúsi aktualizovať zoznamy vyškolených
cvičiteľov a inštruktorov v presunovej turistike, značkovania a rozhodcovstva. Predseda UMK
bol v tejto veci, niekoľkokrát na ústredí KST a každé staršie zoznamy vyššie uvedených
vyškolených osôb, ktoré sa podarilo nájsť previedol za pomoci svojich študentov do
elektronickej podoby.
K úlohe 5.:
Plnenie tejto úlohy naďalej trvá.
V Bratislave 02. 11. 2012

Spracoval Martin Belás (predseda UMK KST).
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