Zápisnica
zo zasadnutia vzdelávacej komise SJF v Bratislave 20.1.2017
Prítomní členovia VzK:
Ing. Marek Horváth, predseda
Ing. Katarína Kubišová ,člen
Prítomní hostia:
PhDr. Zuzana Bačiak Masaryková, GS SJF
Neprítomní členovia:
Dr. Ilja Vietor – ospravedlnil sa

Zasadnutie VzK SJF otvoril predseda M. Horváth a konštatoval, že zasadnutie je
uznášaniaschopné.
VzK schválila za zapisovateľa zasadnutia Zuzanu Bačiak Masarykovú a za overovateľov
zápisnice K. Kubišovú a M. Horvátha.
Program :
1. Plán práce na rok 2017
2. Príprava preškoľovacieho seminára
3. Vypracovanie obsahovej náplne a personálnehého zabezpečenia na špecializovanú časť
školenia trénerov so špecializáciou záprahy a voltíž
4. Rôzne

K bodu 1 : M.Horváth informoval o pripravenom preškolení inštruktorov a učiteľov jazdy, ktorí
osvedčenia získali pred účinnosťou zákona o športe, na trénerov I. kvalifikačného stupňa. Kurz je
pripravený v spolupráci s fakultou športu Prešovskej univerzity na 18.3.2017 v Košiciach. Podľa
záujmu je možné urobiť druhý termín v druhej polovici roka 2017. Plné školenie – pre nových
záujemcov – je predbežne plánované na apríl – máj 2017, toto by sa uskutočnilo po dohode
s SSO na strednom Slovensku v spolupráci s FŠ FF Mateja Bella v Banskej Bystrici.
Preškolenie je pripravené pre držiteľov osvedčenia Inštruktor I. kvalifikačného stupňa, ktorí ho
získali v akreditovanom zariadení a ktorého platnosť je podľa zákona 5 rokov. Preškolením si
môžu doplniť potrebný rozsah hodín na splnenie požiadavky na trénera I. kvalifikačného stupňa.
Preškolenie organizuje na základe poverenia TJ Slávia Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach. Preškolenia sa môžu zúčastniť držitelia osvedčenia inštruktor/učiteľ jazdy
na koni, ktorých osvedčenie stratilo platnosť, teda vydané bolo medzi rokmi 2008 až 2012
a držitelia osvedčenia ktoré stratí platnosť v najbližšej dobe.

K bodu 2 : VzK plánuje uskutočniť pilotný preškoľovací seminár na predĺženie licencií trénerom.
K. Kubišová ponúkla možnosť uskutočniť ho v priestoroch SSŠ – Ivánka pri Dunaji, zároveň preverí
možnosti personálneho zabezpečenia. M. Horváth informoval o možnosti a záujme uskutočniť
seminár s MVDr. Hanulayom. Členovia VzK sa dohodli na oslovení možných prednášajúcich
a príprave obsahu preškoľovacieho seminára. Súčasťou preškolenia by mal byť aj kurz prvej
pomoci.
K bodu 3: K. Kubišová informovala o záujme SSŠ – Ivánka pri Dunaji – o školenie trénerov
v jazdectve, objasnila nezáujem o školenia inštruktorov. Kurz by chceli otvoriť v tomto roku
pre špecializáciu záprahy a voltíž. Členovia VzK sa dohodli, že v krátkom čase pripravia obsahovú
náplň kurzov a podmienky za ktorých sa budú kurzy konať. Zároveň sa preverí personálne
zabezpečenie kurzov, tak aby boli splnené požiadavky zákona o športe. Podstatnou požiadavkou
je aby rozsah, obsah a podmienky účasti boli porovnateľné s kurzom ktorý zabezpečuje TJ Slávia
UVLF v Košiciach, nakoľko vzdelávanie prebieha menom SJF a nie je vhodné aby sa líšilo
rozsahom, obsahom a podmienkami účasti podľa toho kde sa uskutočňuje.
K bodu 4. : VzK konštatovala že je potrebné pripraviť dodatok k smernici o vzdelávaní trénerov
kde budú definované požiadavky na uznanie „vrcholového športovca“ podľa jednotlivých
disciplín.

V Bratislave 20.1.2017
Zapísal :

Z. Masaryková

Overil :

M. Horváth
K. Kubišová

