
Oznam o konaní školenia INŠTRUKTOROV PEŠEJ TURISTIKY I. kvalifikačnej triedy (doplnené a upravené znenie)     © Petrinec M. 
(návrh predkladá Marián Petrinec, ZMT a predseda TVTK Trenčín na základe prísľubu vyjadreného počas diskusie  na konferencií  

RR-KST Trenčín, konanej 12.4.2016. kde bola viacerými delegátmi vyslovená nespokojnosť s viacročnou nečinnosťou Ústredia KST na úseku metodickom a najmä 
školiacom, ako keby už neplatilo,že cvičitelia / inštruktori sú stále „zlatým fondom“ v činnosti každého OaK nielen v KST)   

 

1. Organizátor Trenčiansky vysokohorský turistický klub (TVTK) Trenčín, z poverenia RR KST Trenčín 
 

2. Vedúci kurzu 
a lektori kurzu  

Ing. Marián PETRINEC. ZMT , predseda TVTK Trenčín, inštruktor turistiky najvyššej kvalifikačnej triedy so 44 ročnou 
aktívnou inštruktorskou činnosťou.  Je zároveň i lektorom školenia. Ako kvalifikovaný inštruktor turistiky bývalej I., 
po novom V. kvalifikačnej triedy – lektor školení, je kompetentný  odborne predniesť, vykonať a uskutočniť  všetky 
témy dané osnovou školenia, vrátane vykonania skúšok. Kontakt:  0904 996477, mail: marian.petrinec@gmail.com 
Vynasnažím sa (v s spolupráci s RR-KST) zabezpečiť ako lektora i osobu s nižšou zdravotnou kvalifikáciou 
Uvítam, ak sa mi niekto z aktívnych cvičiteľov ponúkne ako asistent na spoluprácu počas realizácie školenia. 
 

3. Rozsah kurzu Osnova školenia ako i rozsah - počet hodín (35 hod) vyplýva z doteraz platných osnov v KST. 
 

4. Forma  
    realizácie 

Absolvovaním pešieho prechodu  (zároveň ako časť ZC) s využitím prestávok (15-45 minút)  na  teoretickú časť 
osnovy učiva vrátane aplikácie  teórie názornou ukážkou lektora a následne nácvikom  (získanie základných 
zručností) samotnými účastníkmi školenia. Takáto forma realizácie je zárukou a i predpokladom maximálneho 
prínosu absolventov pre ich činnosť v OaK    (počuť = 1; vidieť = efekt 10x – skúsiť = efekt 100x) 
 

5. Termín konania 10.6.(2016 piatok) od 18:00  - 12.6. 2016 (nedeľa) do 14:00 hod. Termín (druhý júnový víkend) bude každoročný 
 

6. Miesto konania Vopred vytipovaná oblasť v Strážovských vrchoch s existujúcimi krytými prístreškami (kde by prebiehala teoretidcká 
časť v prípade nepriaznivého počasia) a studničkami ako zdrojmi vody. 
 

7. Ubytovanie Po stanmi účastníkov (po dvojiciach v jednom stane), ktoré si budú niesť v batohu (spolu s ostatným vybavením) 
počas celého prechodu (okrem prestávok). Miesta prenocovania sú zvolené vždy blízko prameňa vody 
 

5. Stravovanie Zo vlastných zásob nesených si na celú dobu školenia v batohu a prípravou stravy na varičoch („stanová dvojica“ si 
ponesie jeden)  vo vhodných nádobách („ešús“) Na trase prechodu nebude možnosť dokúpenia zásob !  
 

9. Podmienky  
    účasti 

1. Člen KST (pri otvorení kurzu predloží platný preukaz KST); 2. minimálne 2 ročná aktívna turistická činnosť (doniesť 
napr. svoj turistický denník); 3. Vek minimálne18, rokov; 4. dobrý zdravotný stav; 5. osobnostné predpoklady;  6. Vie 
si sám zabezpečiť potrebné a vhodné vybavenie;.7. Odovzdá vypracovaný materiál uvedený v pozvánke na kurz 
 

10. Vybavenie    
účastníka 

Minimálne musí mať každý účastník: turistický batoh a v ňom: 1. vybavenie na stanovanie (stan, spací vak, podložku 
/ karimatku, čelovku);  2. stravu na 38 hodín, vrátane  nádob na prípravu teplej stravy a jej konzumáciu (lyžica), variča 
s dostatkom „paliva“, zapaľovača, vreckový nožík, 3. pončo prekrývajúce aj batoh, 4..rezervnú spodnú funkčnú 
bielizeň, vrátane ponožiek, 5. osobnú lekárničku;  6. turistické teleskopické palice; 7. Poznámkový blok + ceruzku + 
krátke (20 cm) pravítko + gumu na gumovanie; 8. Turistickú mapu Strážovské vrchy + kompas / buzolu; 9. mobil 
(uvítam ak bude mať nainštalovanú turistickú mapu a aplikáciou GPS). 10. slnečné okuliare,+ ochranný krém + fľašu 
s vodou. 11. Na sebe musí mať vhodné oblečenie, celú obuv s vibram podrážkou, prikrývku hlavy, slnečné okuliare  
 

11. Prihláška na   
Kurz 

Prihlášku na školenie uchádzač získa od  svojho „vysielajúceho“ odboru a klubu KST (ďalej len OaK), Po vyplnení 
a podpísaní a odovzdaní ju OaK naskenovanú  v dobre čitateľnom rozlíšení uloží vo formáte PDF a odošle e-mailom 
vedúcemu školenia najneskôr do 20. mája bežného roka 
 

12.Počet  
     účastníkov 

Vzhľadom na formu  realizácie (riadok 4.) je stanovený počet účastníkov minimálne 8, maximálne 10. Ak vedúci 
dostane menej Prihlášok, oznámi zainteresovaným OaK, že sa školenie neuskutoční. Ak dostane Prihlášok viac než 
10, vykoná vedúci z nich výber,(prihliada, aby medzi uchádzačmi malo zastúpenie čo najviac OaK z regiónu.. 
Nezaradeným pošle vyrozumenie o nezaradení priamo a tiež na vedomie ich OaK  
 

13.Pozvánka Vedúci na základe došlých akceptovateľných Prihlášok z OaK, rozošle pozvánky len zaradeným (vybratým)  
uchádzačom a to priamo na ich e-adresy. Súčasťou pozvánky bude okrem miesta a hodiny zrazu aj individuálne 
zadanie (úloha) na spracovanie jednej  témy súvisiacej s osnovou učiva a tiež zadanie na vypracovanie 
organizačného zabezpečenia a program zdvojdňovej túry. Vypracované úlohy / zadania prinesú vytlačené 
 

14. Záverečná 
kvalifikačná 
skúška 

Uchádzač ktorý úspešne absolvoval celé školenie a počas jeho priebehu predviedol (preukázal) potrebné zručnosti / 
návyky absolvuje skúšku formou testu  z vopred pripravených otázok (určiť správnu odpoveď zo 4 alternatív) a .bude 
s ním vykonaný záverečný pohovor Na základe úspešného vykonania celej záverečnej skúšky získa doklad 
o turistickej kvalifikácií a  vonkajšie označenie (odznak, prípadne i „náševku“)  
 

15.Finančná   
     náklady 

0 € .pre RR-KST TN (lektor – vzdáva sa všetkých nárokov na odmenu, 0 € pre   účastníkov é 0 € (spí sa v stanoch, 
stravovanie z vlastných zásob), 0 €  pre TVTK; 0 €  pre vysielajúce OaK, ak „svojmu“ neposkytnú cestovné. 

 
16.Ukončenie kurzu Vykoná vedúci kurzu odovzdaním dokladu o získaní kvalifikácie a vonkajšieho kvalifikačného označenia úspešným 

absolventom. Do 7 dní vyhotoví krátku písomnú správu o priebehu kurzu, priloží k nej zoznam absolventov 
a odovzdá ju  Metodikovi RR-KST TN .(podľa čl. 3 VP-KST, č. 18/2014) 
 

 


