
 

 

Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany 

 

 

 

Informácie a pokyny   -  lyžiarsky  kurz 

 

 

 

 

Termín konania kurzu:  29.01.2018 – 02.02.2018 
 

Účastníci kurzu : I.A, I.B, V.OG 
 

Miesto konania kurzu: lyžiarske stredisko Donovaly – Záhradište, Nová Hoľa 

 

Ubytovanie - Penzión LIMBA Donovaly, 0915 802 997 

 

Pedagogické zabezpečenie: 

Mgr. Marián Pavlík – vedúci kurzu, nočný dozor 

Mgr. M. Pavlíková, Mgr. K. Bakičová - inštruktorky lyžovania, 

Mgr. Z. Goga, Mgr. V. Peterka – inštruktori lyžovania 

 

Zdravotnícke zabezpečenie: MUDr. Viliam Salanci 

 

Časový rozsah výučby: 25 hod. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úlohy a ciele lyžiarskeho kurzu (LK) 

 

Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je umožniť 

žiakom rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej úrovni, osvojovať si, 

zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať svoju pohybovú gramotnosť, 

zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť, prostredníctvom vykonávanej pohybovej 

aktivity pôsobiť a dbať o zdravie, vytvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a 

športu s ohľadom na ich záujmy, predpoklady a individuálne potreby ako súčasť zdravého 

životného štýlu a predpokladu schopnosti celoživotnej starostlivosti o vlastné zdravie.  V rámci 

vzdelávacej oblasti telesná výchova, zdravie a pohyb, má  svoje postavenie lyžovanie, ako 

pohybová kompetencia, ktorá je kombináciou multifunkčných vedomostí, motorických zručností  

a praktických postojov človeka. Tieto sú nevyhnutné pre pohybový rast, fyzický, psychologický      

a motorický rozvoj, motorický výkon.  Aktuálny stupeň rozvoja vedných disciplín – biomechaniky, 

psychológie, pedagogiky významne prispel k dôkladnejšiemu poznaniu motorickej stránky 

lyžovania a k zefektívneniu procesu jeho výučby. Špecifickosťou podmienok pohybu a prostredia 

pomáha lyžovanie vypestovať u človeka trvalý záujem o telesný pohyb vo voľnej prírode. 

Lyžovanie vedie žiakov k správnemu vzťahu k zdravému životnému štýlu a k prírodnému 

prostrediu a k jeho ochrane. Lyžovanie zaraďujeme medzi športové činnosti, ktoré charakterizuje 

premiestňovanie sa v prírodnom prostredí, adaptovaním sa na zmeny tohto prostredia. Zmyslom je, 

aby žiak spoznal pôsobenie a využitie prírodných síl na realizáciu telovýchovných a športových 

činností.  

Ciele  lyžiarskeho výcviku: 

- dosiahnuť osvojenie základov techniky lyžovania, 

- dosiahnuť bezpečné ovládnutie lyží v primeranom lyžiarskom teréne optimálnou  

                 lyžiarskou technikou, 

- dosiahnuť osvojenie poznatkov o lyžiarskom výstroji a o nebezpečenstvách zimného 

pobytu v horách, 

- dosiahnuť poznanie a uvedomenie si povinnosti rešpektovania pravidiel správania  

                 sa lyžiara na zjazdovkách, 

- dosiahnuť zodpovedajúcu úroveň vedomostí a zručností, návykov v lyžovaní 

- dosiahnuť veku, pohlaviu a zdravotnému stavu primerané výsledky v raste výkonnosti 

v lyžiarskych činnostiach 

- umožniť žiakom hlbšie si osvojiť základy lyžiarskeho športu a tak  vytvárať predpoklady 

pre ich trvalý vzťah k tejto činnosti 

- vytvoriť u žiakov trvalý vzťah k lyžovaniu 

- vytvoriť vzťah k prírode a k jej ochrane 

- koordinovať správanie sa v kolektíve a spoločnosti 

- spoznávať mimoškolské prostredie a vedieť sa v ňom orientovať 



 Pohyb v zimnej prírode zanecháva nezabudnuteľné estetické zážitky a nemalou 

mierou  prispieva k vytvoreniu duševnej pohody a životného optimizmu. Mnohotvárne 

podmienky zasneženého prírodného prostredia priaznivo pôsobia na organizmus človeka. 

Vytvárajú pozitívne fyziologické zmeny, ktoré prispievajú k jeho všestrannému telesnému 

rozvoju. 

 

 

 

 

Rámcový program lyžiarskeho kurzu 

 

 

Deň Dopoludnia Odpoludnia Večer 

29.01.2018 

 

 

Odchod autobusom 

o 9.30 hod. z TO,  

príchod do strediska 

Donovaly- penzión 

LIMBA o 12.00 hod., 

ubytovanie žiakov. 

1.hodina- Školenie 

o bezpečnosti 

 na LK a pobyte 

v horskom prostredí 

 

Kontrola lyžiarskeho 

výstroja, rozdelenie  

do  družstiev  podľa 

výkonnosti 1-4. 

lyžovanie v družstvách 

13.30 – 15.45 hod. 

 

Organizačné pokyny a  

oboznámenie  

s denným režimom,  

úvodná inštruktáž  

kultúrno-spoločenský 

večer,  TV program. 

 

30.01.2018 

 

 

Lyžiarsky  výcvik 

v družstvách 

9.00  – 12.00 hod. 

 

Lyžiarsky výcvik 

v družstvách 

13.30 – 15.45 hod. 

 

Rozbor dňa, videozáznam 

- lyžovanie, prednáška –

lyžiarsky výstroj, 

prezentácia – technika 

lyžovania 

 kultúrno-spoločenský 

večer,  TV program. 

 

31.01.2018 

 

 

Lyžiarsky výcvik 

v družstvách 

9.00 – 12.00 hod. 

 

 

Lyžiarsky výcvik 

v družstvách 

13.30 – 15.45 hod. 

 

Rozbor dňa, videozáznam 

-lyžovanie, prezentácia – 

karvingový oblúk  

kultúrno-spoločenský 

večer,  TV program, 

 

1.02.2018 

 

 

Lyžiarsky výcvik 

v družstvách 

9.00 – 12.00 hod. 

 

Lyžiarsky výcvik 

v družstvách 

13.30 – 15.45 hod. 

 

Rozbor dňa, videozáznam 

-lyžovanie, prezentácia – 

lyžiarske disciplíny 

kultúrno-spoločenský 

večer,  TV program,  

 

2.02.2018 

 

 

Balenie osobných 

vecí, upratovanie 

ubytovacieho 

zariadenia 

 

Odchod účastníkov 

kurzu do Topoľčian 

 

 



 

 

 

 

Režim dňa 

 

Čas 

(hod.) 

 

Činnosť 

 

6.00 – 7.00 h 

 

Budíček 

7.00  –  7.30 h 

 

Ranná hygiena 

7.30  –  8.15 h 

 

Raňajky 

8.15  –  9.00 h 

 

Príprava na dopoludňajší výcvik 

9.00  – 12.00  h                                                         

 

Dopoludňajší výcvik v družstvách:  

1.vyučovacia hodina  9.00-9.45hod. 

2.vyučovacia hodina  9.45-10.30hod. 

3.vyučovacia hodina 10,30-11,15hod. 

4.vyučovacia hodina 11.15-12.00hod. (Spolu 4h x 3dni=12hod.) 

12.00 – 12.30 h 

 

Obed 

12.30 – 13.00 h 

 

Odpočinok 

13.00– 13.30 h 

 

Príprava na popoludňajší výcvik, popoludňajší výcvik v družstvách 

13.30 -15.45 h 

Popoludňajší výcvik v družstvách:  

1.vyučovacia hodina  13.30-14.15hod. 

2.vyučovacia hodina  14.15-15.00hod. 

3.vyučovacia hodina 15.00-15.45hod. (Spolu 3h x 4dni=12hod.) 

16.00 – 18.00h 

 

Osobná hygiena, sušenie lyžiarskeho výstroja, oprava, údržba lyží 

18.00 – 19.00 h 

 

Zhodnotenie dňa, program na nasledujúci deň 

19.00 – 20.00h 

 

Večera 

20.00 – 22.00 h 

 

Kultúrno-spoločenský večer, prednášky, videá 

22.00 – 6.00 h  

 

Večierka, nočný pokoj 



 

 

Pedagogické zabezpečenie 

 

 

Deň 

Pedagogické 

zabezpečenie 

od 6.00 -9.00 hod. 

Dopoludňajší výcvik 

od 9.00 -12.00 h 

Pedagogické 

zabezpečenie 

od 12.00 -13.00 h 

Popoludňajší 

výcvik 

od 13.30 

-15.45 h 

Pedagogické 

zabezpečenie 

od 16.00 

-19.00 hod. 

Pedagogické 

zabezpečenie 

od 19.00 

-22.00 hod. 

       29.01.2018 

Naloženie batožiny 

a doprava do 

lyžiarskeho strediska 

Donovaly 

(8.30-11.30hod.) 

všetci vyučujúci 

okrem 29.1.(poučenie 

o BOZP 1hod.) 

a 2.2.2017 

1.vyučovacia hodina  

9.00-9.45hod. 

2.vyučovacia hodina  

9.45-10.30hod. 

3.vyučovacia hodina 

10.30-11.15hod. 

4.vyučovacia hodina 

11.15-12.00hod. 

 

 

Poučenie 

o bezpečnosti 

a správaní sa na 

horách 

Mgr. M. Pavlík 

 

Ubytovanie 

všetci vyučujúci 

 

 

 

Zaradenie žiakov 

do družstiev 

všetci vyučujúci, 

lyžovanie v 1-4 

družstvách 

1.vyučovacia hodina  

13.30-14.15hod. 

2.vyučovacia hodina  

14.15-15.00hod. 

3.vyučovacia hodina 

15.00-15.45hod. 

 

Osobná hygiena, 

sušenie lyžiarskeho 

výstroja, oprava, údržba 

lyží 

 

Zhodnotenie dňa, 

program na nasledujúci 

deň 

Večerný program 

Mgr. V. Peterka 

 

 

30.01.2018 
Mgr. M. Pavlíková 

1.- 4.družstvo 

Mgr. Z. Goga 

Mgr. M. Pavlíková      

Mgr. V. Peterka         

Mgr. K. Bakičová 

 

Mgr. K. Bakičová 

 
 

1.- 4.družstvo 

Mgr. Z. Goga 

Mgr. M. Pavlíková     

Mgr. V. Peterka      

Mgr. K. Bakičová 

 

 

Mgr. Z. Goga 

 

Mgr. V.Peterka 

 

31.01.2018 

 

Mgr. V. Peterka 

 

Mgr. Z. Goga 

 

 

Mgr. M. Pavlíková 

 

Mgr. K. Bakičová 

 

 

1.02.2018 

 

Mgr. Z. Goga 

 

Mgr. M. Pavlíková 
Mgr. V. Peterka 

 

 

Mgr. K. Bakičová 

 

2.02.2018 

Balenie vecí, 

všetci vyučujúci 

 

Upratanie izieb, 

všetci vyučujúci 

 

Odovzdanie izieb, 

Mgr. M. Pavlík 

 

 

 

Naloženie batožiny, 

odchod  

do Topoľčian, 

všetci vyučujúci 

 Príchod do Topoľčian 

približne o 16.00hod. 
 

 

Pedagogický  dozor – pracovná pohotovosť od 22.00 do 06.00 hod. 

Pracovnú pohotovosť zabezpečuje: Mgr. M.Pavlík



 

 

Lyžiarsky  výcvik podľa   úrove jednotlivých družstiev 

 

Deň 

 

Začiatočníci 

 

 

Pokročilí 

 

 

1. 

 

 

 

Príprava na zjazdových lyžiach, 

kontrola výstroja, nastavenie 

viazania, základný zjazdový 

postoj, chôdza, zjazd po spádnici,  

rozdelenie do družstiev. 

 

 

Príprava na zjazdových lyžiach, kontrola 

výstroja, nastavenie viazania, základný 

zjazdový postoj, zjazd po spádnici, 

rozdelenie do družstiev. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Zjazd po spádnici, brzdenie 

obojstranným prívratom, 

jednostranným prívratom, jazda 

vlekom, pádová technika, obraty, 

výstupy,  

 

 

Zjazd po spádnici a šikmo svahom, 

brzdenie zjazdov, oblúk z prívratu hornej, 

resp. dolnej lyže,  obraty, výstupy, 

korčuľovanie, pády- technika. 

 

 

 

   3. 

 

Zjazd šikmo svahom, brzdenie 

zjazdu, zjazd cez terénne 

nerovnosti, oblúk v pluhu, 

odšliapávanie ku svahu,  

 

 

Zjazd cez terénne nerovnosti, skok, 

odšliapávanie ,oblúk z prívratu hornej, 

dolnej lyže, oblúk prestúpením, 

z rozšírenej stopy. 

4. 

 

Oblúk v obojstrannom prívrate, 

oblúk v prívrate dolnej lyže, oblúk 

v prívrate hornej lyže, jazda šikmo 

svahom, zosúvanie, 

zdokonaľovanie oblúkov z prívratu 

hornej lyže, dolnej lyže, oblúk 

prestúpením, po odraze. 

 

 

Zdokonaľovanie oblúkov z rozšírenej 

stopy, zdokonaľovanie oblúkov 

prestúpením z prívratu dolnej, hornej 

lyže, karvingový oblúk, oblúky 

v náročnom teréne dlhé, krátke znožné 

oblúky, zdokonaľovanie znožných 

oblúkov. 

 



Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany 

 
Poučenie o bezpečnosti pri práci a pravidlách správania sa na lyžiarskom kurze ( LK ) 

Miesto: Donovaly – penzión Limba  

Termíny LK v školskom roku 2017/2018: 29.1.-2.2.2018, 26.2.-2.3.2018 

 

Podpisom potvrdzujem, že som bol poučený a zaväzujem sa dodržiavať bezpečnosť pri práci a pravidlá správania sa na 

LK , konanom v hore uvedenom termíne v lyžiarskom stredisku Donovaly  nasledovne: 

všeobecné pravidlá: 

- LK je podujatím organizovaným školou, na ktorom sú vykonávané vyučovacie a výcvikové aktivity definované v 

pláne kurzu 

- počas kurzu  platí v plnom rozsahu  školský poriadok a ďalšie predpisy platné pre výchovno-vzdelávací proces 

- žiak je povinný dodržiavať organizačno-technické pokyny vedúceho kurzu, inštruktorov a učiteľa, ktorý vykonáva 

pracovnú pohotovosť 

- počas celého trvania kurzu je prísne zakázaná konzumácia alkoholu, cigariet a iných omamných prostriedkov  

- v  prípade hrubého porušenia pokynov, s ktorými bol žiak preukázateľne oboznámený,  môže byť z lyžiarskeho kurzu 

vylúčený,  na vlastné cestovné náklady v sprievode rodiča  alebo zástupcu školy opustí zotavovacie podujatie; 

priestupok je posudzovaný ako porušenie školského poriadku  s príslušným výchovným opatrením 

  pravidlá pre lyžiarsky výcvik: 

 

- žiaci vykonávajú len činnosti, ktoré boli definované  ako predmet lyžiarskeho kurzu a spôsobom určeným vedúcim 

kurzu alebo inštruktorom 

- určené činnosti žiak vykonáva len v skupinách, ktoré boli určené vedúcim kurzu  alebo inštruktorom, 

skupiny nie je možné opustiť 

- žiak dodržiava časové termíny nástupov na výcvik, rešpektuje termíny stanovené na osobné voľno, termín večierky a 

nočný pokoj 

- žiak nepreceňuje svoje lyžiarske schopnosti, nejazdí riskantne (je zakázané zjazdovať, skákať na skokoch a rampách 

freeride zóny, jazdiť  vo freeride zóne)  

- na výcvik nastupujú žiaci vyspatí a oddýchnutí, aby sa minimalizovalo riziko úrazu z týchto príčin,  je preto 

nevyhnutné dodržiavať nočný pokoj, zásady životosprávy a regenerácie 

- počas jazdy na vleku alebo na sedačkovej lanovke dodržiava žiak  pokyny týkajúce sa bezpečnej jazdy, ktoré sú 

znázornené piktogramami na stĺpoch lyžiarskeho vleku, alebo na informačnej tabuli  

- počas samostatnej jazdy na zjazdovke dodržiava žiak bezpečné vzdialenosti od ostatných lyžiarov a je povinný 

lyžovať minimálne vo dvojici na dohľad(nikdy nie sám) a nesmie jazdiť mimo vyznačených zjazdoviek,  žiak má 

prísny zákaz jazdiť na čiernej zjazdovke, každý inštruktor osobitne oboznámi žiakov s Bielym kódexom 

 pravidlá BOZP: 

- všetky zdravotné ťažkosti, ktoré sa u žiakov vyskytnú počas výcviku na svahu alebo mimo neho sú žiaci povinní 

ihneď nahlásiť vedúcemu kurzu,   inštruktorovi alebo lekárovi 

- v čase nočného pokoja  žiaci zotrvávajú vo svojich izbách a v žiadnom prípade nesmú opustiť priestory penziónu, 

izbu je možné opustiť iba v prípade potreby oznámiť informácie o zdravotnom stave alebo o inej neštandardnej 

situácii  vedúcemu kurzu, inštruktorom  alebo lekárovi 

- žiaci sa na izbách nezamykajú, aby bola možná kontrola ich  prítomnosti  alebo pre prípad opustenia zariadenia  

v čase mimoriadnej situácie  

- opustenie ubytovacieho zariadenia, ktoré nesúvisí  priamo s lyžiarskym výcvikom, je možné len s vedomím 

a súhlasom  inštruktora alebo vedúceho kurzu 

- platí   prísny zákaz pohybovať sa po balkónoch penziónu  

- za  úmyselne poškodený majetok penziónu nesie ubytovaný plnú zodpovednosť, poškodené veci musí finančne 

nahradiť  -  preto je na začiatku ubytovania potrebné skontrolovať inventár a nahlásiť poškodené veci vedúcemu 

kurzu 

- cenné veci, finančnú hotovosť, lyžiarsku výstroj žiaci nenechávajú bez dozoru, za ich zabezpečenie nesú osobnú 

zodpovednosť; lyže sú povinní počas noci nechať v lyžiarni a lyžiarky vo vestibule(nie na izbe). 

 

 

V Topoľčanoch  24.01.2018                                  Mgr.Igor Rybanský, predseda PK TSV 

                                                                               Mgr. Marián Pavlík,vedúci lyžiarskeho kurzu  

 


