Zápisnica zo zasadnutia Trénersko - metodickej komisie SFKaBU

Dňa 11.3.2016 sa o 20.00 hod. konalo v Radave I. zasadanie Trénersko - metodickej komisie
SFKaBU. ( ďalej TMK )
Prítomní : PhDr. Ján Dado, Henrich Kreuzer, Mgr. Nina Pankuličová
Zasadnutie riadil predseda TMK, PhDr. Ján Dado
Program :
1. Organizačná zmena personálneho obsadenia členov TMK na základe záverov
a hlasovania konferencie SFKaBU zo dňa 14.11.2015
2. Zameranie činnosti, kompetencie a zodpovednosť členov TMK a informácia
o pripravovanom štatúte na základe aktuálneho zákona o športe
3. Schválenie termínov a počtu zasadnutí TMK v roku 2016
4. Pojem inštruktor – vymedzenie, podmienky, zoznam
5. Práca s trénermi SFKaBU – termíny seminárov, zameranie, príprava programu,
personálne obsadenie
6. Evidencia trénerov SFKaBU, zaradenie do trénerských tried podľa podmienok zákona
o športe, vedenie evidencie a databázy, školenia a doškoľovania trénerov
7. Metodické usmerňovanie a spolupráca s trénermi reprezentácie SFKaBU
8. Diskusia

Obsah programu bol schválený, neodzneli požiadavky na doplnenie bodov a preto sa
rokovanie komisie uberalo schváleným programom.
Bod 1.
Dňa 14.11.2015 na Konferencii SFKaBU v Radave novozvolená Prezidentská rada navrhla
zloženie novej trénerskej a metodickej komisie SFKaBU v personálnom obsadení PhDr. Ján
Dado – predseda, Henrich Kreuzer – člen, Mgr. Nina Pankuličová – členka. Konferencia
hlasovaním zvolila TMK v navrhovanom personálnom zložení.
Predseda TMK položil prítomným členom na I. zasadnutí TMK otázku, či budú naďalej
pôsobiť v tejto komisii a či chcú podať návrh na rozšírenie komisie o ďalších členov. Prítomní
členovia potvrdili záujem aj naďalej pracovať v TMK a nenavrhli ďalších členov, ktorí by mali
v TMK pôsobiť.

Uznesenie :
Trénersko - metodická komisia SFKaBU bude plnohodnotne pracovať v zložení PhDr. Ján
Dado – predseda, Henrich Kreuzer – člen, Mgr. Nina Pankuličová - členka a budú svedomito
a odborne plniť úlohy a vykonávať funkciu poradného orgánu pre PR SFKaBU.

Bod 2.
Hlavné zameranie TMK je práca s trénermi a starostlivosť o zabezpečenie technickej čistoty
štýlu Okinawského karate Goju ryu Shodokan v podmienkach SFKaBU. V tejto súvislosti
organizuje a obsahovo a personálne pripravuje semináre pre trénerov SFKaBU. Trénerov
motivuje, učí metódy, štruktúru a stavbu tréningu v praktickej úrovni a lektorskou činnosťou
a formou prednášok v teoretickej oblasti.
Vedie databázu a evidenciu trénerov SFKaBU a podľa stanovených kritérií navrhuje zaradenie
trénerov do trénerských kvalifikačných stupňov.
Organizuje školenia nových trénerov a doškoľovanie trénerov po uplynutí doby platnosti už
udeleného trénerského kvalifikačného stupňa alebo v súvislosti so zvýšením triedy
trénerského kvalifikačného stupňa.
TMK pôsobí ako poradný orgán pre PR SFKaBU. Podáva zo svojej oblasti pôsobenia
podnetné návrhy, ktoré predkladá na schválenie PR SFKaBU a tieto potom aplikuje v praxi.
Predseda TMK, ak je to potrebné , sa zúčastňuje zasadnutia vedenia SFKaBU, kde vyjadruje
svoje názory a podáva odborné rady a podnety.
TMK spolupracuje v príbuzných témach s Rozhodcovskou komisiou( RK ) a Kolégiom Danov
( KD ).
Kompetencie, práva a povinnosti sú zakotvené v štatúte TMK a jej členovia sa týmto
štatútom riadia a zodpovedajú za svoju činnosť. Návrh štatútu TMK bol zaslaný predsedom
TMK na PR SFKaBU a v súčasnej dobe ho spracováva na základe podmienok zákona o športe
viceprezident SFKaBU JUDr. Martin Jarabica.
Uznesenie :
Úlohou predsedu TMK je zistiť stav spracovania smerníc a zistiť od kedy sa nimi TMK bude
riadiť.
Bod 3.
Členovia komisie rozpracovali návrh termínov riadnych zasadnutí TMK. Jednohlasne schválili,
že zasadať budú pravidelne ( trikrát do roka ) a budú preberať a plánovať dlhodobejšie úlohy.
Medzi týmto obdobím budú operatívne riešiť aktuálne úlohy a pracovať formou

telefonického spojenia alebo mailovou komunikáciou. V prípade naliehavej úlohy alebo
potreby vyriešiť súrnu vec , predseda TMK zvolá mimoriadne zasadnutie TMK.
Uznesenie :
1. zasadnutie - 11.marec 2016 – Radava – seminár rozhodcov a trénerov
2. zasadnutie - júl 2016 - letného sústredenie s okinawskými majstrami
3. zasadnutie november - 2016 – Radava – seminár rozhodcov a trénerov

Bod 4.
Na základe negatívnych skúseností z minulého obdobia a zneužívania postavenia pojmu
inštruktor sa TMK na svojom zasadnutí venovala aj tejto problematike a navrhuje nasledovné
riešenie :
Inštruktor mimo toho, že je držiteľom trénerského kvalifikačného stupňa, má privilégium učiť
trénerov ako na domácej scéne tak aj v zahraničí ( tréner trénerov ). Momentálne nevieme,
ako je pojem inštruktor hierarchicky zaradený v rámci nového zákona o športe, ale myslíme
si, že je nižší, preto budeme zatiaľ používať interný pracovný pojem inštruktor okinawského
Goju ryu karate pre SFKaBU. V úzkej spolupráci s Kolégiom Danov bude treba vymyslieť do
budúcnosti iný pojem.
TMK navrhla podmienky, ktoré inštruktor musí spĺňať. Predseda TMK dostal za úlohu túto
záležitosť prerokovať s členmi Kolégia Danov a vyzvať ich, aby sa k navrhovanej veci vyjadrili
a spripomienkovali, prípadne doplnili návrh. Komunikácia s členmi Kolégia Danov už
prebehla a ich pripomienky boli doplnené v nasledovnom znení :
1. Používať interný pojem „ inštruktor okinavského Goju ryu karate „ SFKaBU
2. Podmienky ktoré musí inštruktor spĺňať
- STV minimálne 5. Dan
- STV vykonal na Okinawe pred skúšobnou komisiou
- Zúčastnil sa výjazdového seminára na Okinawe min. 10 krát pod organizačným
vedením senseia Klementisa
- Má vlastný klub a vykonáva aktívnu trénerskú činnosť
- Pravidelne sa zúčastňuje povinných akcií organizovaných SFKaBU
- Na sústredeniach s okinawskými majstrami na Slovensku sa pravidelne a aktívne
zapája do tréningového procesu ako asistent okinawského majstra, alebo viedol
tréningy samostatne

Personálne zloženie inštruktorov okinawského Goju ryu karate
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ing. Ladislav Klementis
MUDr. Ľudovít Divinec
PhDr. Ján Dado
Ing. Ľubomíra Klementisová
Henrich Kreuzer
Ing. Tomáš Kayser
Bc. Andrea Klementisová – len pre Ruei ryu na základe poverenia senseia Sakumota

Uznesenie :
Predseda TMK predloží návrh podmienok pre inštruktora a personálne obsadenie na
schválenie PR SFKaBU. Po schválení treba podmienky a personálne obsadenie s menami
inštruktorov okinawského Goju ryu karate umiestniť na webovú stránku SFKaBU, aby s tým
boli členovia SFKaBU oboznámení.

Bod 5.
TMK organizuje pre trénerov SFKaBU odborné semináre za účelom jednotného postupu
vykonávania tréningových procesov v duchu okinawského Goju ryu karate, kobudo
a sebaobrany. Tréneri musia mať v prvom rade vlastný záujem sa vzdelávať. Do obsahovej
náplne sú komponované všetky poznatky prinesené z výjazdových tréningových seminárov
na Okinawe a učenie našich okinawských majstrov. Význam seminárov spočíva v neustálom
zdokonaľovaní a učení sa trénerov, ktorí ďalej tieto poznatky a princípy odovzdávajú svojim
členom v kluboch.
TMK v roku 2016 organizuje 3 semináre trénerov.
1. 6.-7.1.2016 Radava -Seminár skúšobných komisárov a trénerov ( v spolupráci s KD
SFKaBU) – už prebehol
2. 6. – 8.5.2016 Radava – Seminár trénerov
3. November 2016 Radava – Seminár trénerov a rozhodcov ( v spolupráci s RK SFKaBU )
Okrem hlavných seminárov bude TMK spolupracovať s Kolégiom Danov aj na obsahovej
náplni tréningov na letnom sústredení s okinawskými majstrami na Slovensku ( júl 2016 )

Uznesenie :
TMK vypracuje propozície a obsahovú náplň tréningového procesu na seminár trénerov
v Radave 6. – 8.5.2016

Predseda TMK v spolupráci s Predsedom KD odkonzultujú personálne obsadenie inštruktorov
na jednotlivé tréningy a lektorskú činnosť.
Termín vydania propozícií : do 8.4.2016

Bod 6.
V roku 2015 SFKaBU za starého vedenia vykonala rozdelenie trénerov do jednotlivých
trénerských kvalifikačných stupňov. Bola spravená databáza a evidencia trénerov SFKaBU. Na
letnom sústredení 2015 vo Zvolene sa konalo školenie trénerov z praktickej časti a školenie
nových trénerov na I. kvalifikačný stupeň, za čo im bol odovzdaný aj certifikát. SFKaBU je
vlastníkom akreditácie, ktorá ju oprávňuje na vykonávanie školení trénerov I. kvalifikačného
stupňa a trénerov vyššieho kvalifikačného stupňa na praktickú časť. Avšak platnosť
akreditácie v roku 2015 skončila. Nakoľko platnosť akreditácie nebola predĺžená, nie je
možné vykonávať školenia nových trénerov. Významnú úlohu v súčasnosti zohráva prijatý
zákon o športe a odlišné podmienky pre udeľovanie trénerských kvalifikačných tried.
Ministerstvo školstva malo k tejto problematike vydať novú vyhlášku, ale doposiaľ sa tak
nestalo. Túto skutočnosť sleduje aj PR SFKaBU, ktorá s ministerstvom rokuje a čaká sa na
vydanie vyhlášky o udeľovaní a podmienkach zaradenia do trénerských kvalifikačných tried.

Uznesenie :
Po vydaní vyhlášky z ministerstva sa TMK začne zaoberať otázkou trénerských kvalifikačných
stupňov a začne pracovať na stratégii školení a zaraďovania trénerov do jednotlivých
trénerských tried podľa podmienok nového zákona o športe a zaktualizuje databázu
a evidenciu trénerov SFKaBU.

Bod 7.
TMK metodicky usmerňuje trénerov reprezentácie SFKaBU a sleduje, či reprezentanti
SFKaBU dosahujú požadované výsledky na domácich a zahraničných súťažiach. V rámci
kontroly sa námatkovo zúčastňujú členovia TMK sústredení reprezentantov SFKaBU, aby
zhodnotili, či tréningové metódy reprezentačných trénerov sú na požadovanej úrovni.
V opačnom prípade TMK vyvodí dôsledky a podá návrhy na zlepšenie PR SFKaBU.

Uznesenie :
Tréneri reprezentácie SFKaBU predkladajú TMK polročné tréningové plány a termínový
kalendár akcií pre reprezentantov SFKaBU ku konzultácii. Tréneri reprezentácie SFKaBU
odovzdajú TMK krátke vyhodnotenie každej akcie, ktorá sa v rámci reprezentantov SFKaBU
uskutoční a umiestnenie reprezentácie SFKaBU na M SR a zahraničných súťažiach.
Tieto materiály budú predkladané v písomnej forme prostredníctvom mailovej komunikácie.

V Bratislave 20.3.2016

Zapísal :

Overila :

PhDr. Ján Dado

Mgr. Nina Pankuličová

