Združenie základných škôl Slovenska

JUDr. Žaneta Surmajová,
generálna riaditeľka
legislatívno–právnej sekcie
MŠVVaŠ SR
Stromová 1
813 30 Bratislava

V Bratislave 03. 04. 2018
Vec: Požiadavka na umožnenie vzdelávania a nadobudnutia odbornej spôsobilosti
inštruktorov lyžovania na lyžiarskych výcvikoch žiakov.

Vážená pani riaditeľka odboru, v januári 2016 nadobudol platnosť Zákon 440/2015 Z. z. ( zákon
o športe). Základné a stredné školy organizujúce lyžiarske výcviky sa jeho platnosťou, konkrétne
platnosťou §4 a následne vydaním aj vykonávacej Smernice 19/2017 ( Smernica o organizovaní
lyžiarskeho výcviku – čl. 7/4 ) dostali do zložitej situácie. Ustanovenia zákona priamo znemožnili po
skončení platnosti Osvedčenia vedenie výcviku žiakov na lyžiarskych výcvikoch učiteľom bez
aprobácie telesná výchova, ktorí dovtedy absolvovali aktualizačné vzdelávanie vrátane praktickej
prípravy podľa § 39 Zákona 317/2009 Z.z. mali platné osvedčenia vydané MPC. Vďaka kvalifikácie
uvedených pedagogických zamestnancov, mohli školy vykonávať kvalitne a odborne na patričnej
úrovni lyžiarske výcviky žiakov. Veľmi zložitá situácia nastala z dôvodu, že školy, najmä menšie,
nedokážu pokryť kvalifikovanými odborníkmi výcvik žiakov. Naplnením ustanovení zákona o športe
budú školy po strate platnosti osvedčení pedagógov nútené objednávať uvedené odborné činnosti
u právnických a fyzických osôb – kvalifikovaných inštruktorov lyžovania v zmysle zákona 440/20015
Z. z.
Súčasný vzniknutý stav, keď v minulom a súčasnom kalendárnom roku vypršala platnosť Osvedčení
učiteľom bez aprobácie TV na základe platnosti predmetnej legislatívy, hodnotíme veľmi negatívne
z uvedených dôvodov:
1. Nedostatočným počtom odborne spôsobilých pedagogických zamestnancov pre vedenie
lyžiarskych výcvikov (mnohé školy majú jedného kvalifikovaného učiteľa TV, resp. nemajú
žiadneho z dôvodu nutnosti zabezpečenia odbornosti vyučovania iných predmetov ) stratia
školy motiváciu organizovať lyžiarske výcviky.
2. Pedagogickí zamestnanci školy najlepšie poznajú žiakov zúčastňujúcich sa lyžiarskeho výcviku,
dokážu zohľadniť ich osobitosti a potreby lepšie, ako cudzí inštruktori lyžovania, zabezpečení
tzv. komerčným spôsobom.
3. Pedagogickí zamestnanci školy v úlohe lyžiarskych inštruktorov dokážu zabezpečiť aj iné
odborné činnosti mimo samotného výcviku, vrátane pedagogického dozoru mimo výcviku.
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4. Dôjde k významnému nárastu potreby finančných prostriedkov na lyžiarske výcviky žiakov,
keď požadované odborné činnosti na svahoch budú vykonávať tzv. dodávateľským spôsobom
inštruktori, ktorých prácu bude potrebné zaplatiť nie zanedbateľnou sumou. Uvedenú
potrebu finančných prostriedkov budú znášať žiaci, resp. ich zákonní zástupcovia.
5. Myšlienka dostupnosti lyžiarskych výcvikov pre všetkých žiakov sa prestane napĺňať. Vedú
nás k tomuto tvrdeniu skutočnosti, že v súčasnosti takmer všetky zariadenia, ktoré dokážu
ponúknuť službu lyžiarskeho výcviku pre školy zvýšili ceny za pobyty žiakov, zákonní
zástupcovia žiakovi sa už musia čiastočne podieľať na spolufinancovaní výkonu lyžiarskych
vlekov a sedačiek. Financovanie komerčne založených inštruktorov lyžovania sa úplne
prenesie na plecia zákonných zástupcov žiakov.
Vážená pani riaditeľka odboru, dovoľte nám predložiť Vám svoju požiadavku, aby bola naďalej pri
tvoriacom sa novom zákone o pedagogických zamestnancoch a pri prípadnej novelizácii Zákona
440/2015 Z.z. o športe, zachovaná možnosť vzdelávania a nadobudnutia odbornej spôsobilosti
inštruktora vzdelávania pre lyžiarske výcviky, prostredníctvom napríklad MPC, aj učiteľom bez
aprobácie telesná a športová výchova.

S pozdravom,

Mgr. Alena Petáková
prezidentka ZZŠS
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