Stanovisko SAPUL ku vzdelávaniu na Slovensku a jeho uznávaniu v zahraničí.
Učitelia lyžovania a snowboardingu, členovia SAPUL
/Učitelia snežných športov/
Na našej stránke sme sa dlhé roky pokúšali vysvetliť situáciu v oblasti prípravy a vzdelávania
učiteľov lyžovania a snowbordingu nie len na Slovensku, ale aj v krajinách Európskej Únie a sveta
združených v ISIA. Ku niektorým z Vás sa v súčasnosti dostal list jednotlivca, Vladimíra Ternavského,
nevieme v koho mene vystupuje, jedno však vieme, že nie je zástupcom SLA, a preto jeho vyjadrenia
navonok sú len ťažko komentovateľné. Naša reakcia len ku niektorým z nich:
1. SAPUL ako občianske združenie vzdeláva a bude vzdelávať učiteľov lyžovania a
snowboardingu - učiteľov snežných športov.
2. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie SAPUL (výhradne SAPUL), úspešného absolventa je
oprávnený ohodnotiť jedine SAPUL vo svojom preukaze známkou ISIA. Tento vzťah však
nie je obligatórne podmienený.
3. Novinkou zavŕšenia vzdelania je k preukazu SAPUL získanie ISIACARD.
Absolútne nie je možné polemizovať o tom, že aj iné vzdelávacie zariadenia na Slovensku
by mali mať možnosť prilepiť do svojich preukazov známku ISIA. Členom ISIA je len
SAPUL a on túto známku, ani pri najlepšej vôli, nemôže prilepiť do iného preukazu ako
SAPUL.
4. Je nám preto úprimne ľúto uchádzačov o vzdelanie, ktorí v budúcnosti zistia, že sa
rozhodli nesprávne, podľahli klamlivej reklame, resp. len zúfalému ohováraniu. SAPUL je
pre Vás momentálne jediná cesta ako získať svetové uznanie (aj to len do určitej miery).
5. Platnosť preukazov : Každý preukaz hovorí o príslušnosti k istej skupine. Jeho platnosť je
vyznačená v tomto preukaze (podobne ako v cestovnom pase, alebo občianskom
preukaze). Preukaz SAPUL stráca svoju platnosť jedine po neuhradení členského
poplatku pre príslušný kalendárny rok. Medzinárodnú platnosť preukazu SAPUL zaručuje
jeho členstvo v ISIA.
6. K platnosti preukazov SLA sa vyjadrovať nechcem, každopádne si však myslím, že preukaz
hovorí podobne o príslušnosti člena k svojej organizácii a podobne je vydaný na dobu
určitú. Toto si môže overiť každý člen SLA na sekretariáte SLA. SLA je členom FIS podobne
ako SAPUL členom ISIA.
7. Úmyselne zavádzajúce vysvetľovanie platnosti preukazov SLA v krajinách EÚ pocítili
negatívne na svojej koži už viacerí absolventi vzdelania SLA v európskych, prípadne
zámorských štátoch. O vzájomnom uznaní vzdelania jednotlivých členských štátov EÚ
hovorí jedine smernica č. 36 /2005 Európskej rady. Doposiaľ iný záväzný dokument zo
strany EÚ nebol prijatý. Fakt, že Slovenské akreditované zariadenia (resp. nefundovaní
jednotlivci) po povrchnom prečítaní vyhlášky 444/2008 Z.z. mylne informujú svojich
absolventov o medzinárodnej-európskej platnosti dosiahnutého vzdelania je
poľutovaniahodné zavádzanie (klamanie) účastníkov ich vzdelávania.
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