
PRACOVNÉ STRETNUTIE KOMISIE ALPINIZMU PRE SEZÓNU 2019. 
 
 
Zúčastnení: 
Jaroslav Dutka 
Martin Heuger – predseda Komisie alpinizmu 
Martin Krasňanský 
Igor Kollár – tréner slovenskej reprezentácie 
Igor Koller – predseda SHS JAMES 
Vladimír Linek 
Dušan Myslivec 
Anton Pacek – sekretár SHS JAMES 
 
 
     Vzhľadom k dôležitým zmenám a úpravám, ktoré budú platiť v Komisii alpinizmu od 
nasledujúcej sezóny, uverejňujeme tento zápis z pracovného stretnutia KA, kde 
uvádzame všetky dôležité podrobnosti.  
 
     Na stretnutí sa preberali viaceré témy, ktorých výsledkom má byť efektívnejšia 
a transparentnejšia práca komisie, prehľadnejšie a zrozumiteľnejšie oceňovanie výkonov 
a  nominácia do družstiev.  
 
 
Družstvá a dotácie: 
 
     Komisia sa po dlhej diskusií rozhodla, že počnúc nasledujúcim rokom 2019 budú 
v reprezentácií vytvorené dve triedy, a to A a B družstvo. Do A družstva budú nominovaní tí 
lezci, ktorí v poslednom roku dosiahli výborné výkony čo sa týka kvality a tiež kvantity 
výstupov a bola u nich identifikovaná snaha o kontinuálne podávanie čo najlepších výkonov 
počas celého roka s jasnou perpektívou pokračovať v tomto trende do budúcnosti. Do B 
družstva budú nominovaní lezci, ktorým sa  počas roka podaril výborný lezecký výkon, ale 
ich celoročná lezecká aktivita nebola na najvyššej úrovni, resp. lezec, ktorý bol v minulom 
roku v reprezentačnom družstve, ale mal z rôznych dôvodov slabšiu aktuálnu sezónu.  
Zároveň uvádzame zodpovedajúcu výšku dotácie pre členov jednotlivých družstiev.  
 

1. Dotácie členov repre družstva seniori A družstvo .............. 1.500,- euro 
                                                             B družstvo .............. 1.200,- euro 

 
 

2. Juniori a športové talenty A družstvo ............... 900,- euro 
                                                                 B družstvo ............... 600,- euro 
 
Vekové rozhranie: 
 
     Komisia rozhodla aj o otázke maximálnej vekovej hranice pre juniorské družstvo, ktorá 
je stanovená na 23 rokov. To však nevylučuje, že juniorský lezec mladší ako 23 rokov môže 
byť členom seniorskej reprezentácie.  
 

1. Veková hranica pre juniora je 23 rokov (všetci, ktorí v danom kalendárnom roku 
dosiahnu vek 24 rokov). 

 
 
 
 



Špecifikácia udeľovania a oceňovania karabín. 
 
     Vzhľadom k istým pochybnostiam o oprávnenosti udelenia niektorých ocenení 
v minulosti, znovu predkladáme kritériá pre ocenenie výstupov. Treba si však uvedomiť, že 
lezenie je subjektívna športová disciplína, ktorá navyše pokrýva širokú oblasť aktivít od 
lezenia na trojmetrové bouldre až po lezenie na osemtisícovky. Dokonale presné a úplne 
objektívne ocenenie nebude nikdy možné. Komisia alpinizmu sa však bude aj naďalej snažiť 
o maximálne korektné a spravodlivé ocenenie výstupov.  
 
Zlatá karabína: výstup na svetovej úrovni  
 
Strieborná karabína: výstup na špičkovej európskej úrovni  
 
Bronzová karabína: výstup na vysokej európskej úrovni, alebo posunutie slovenského 
výkonu aj s ohľadom na vekovú kategóriu  
 
     Aby sme v budúcnosti minimalizovali možné nejasnosti a nedorozumenia pri oceňovaní 
výstupov, vytvorili sme postupné kroky, ktoré by mali viesť k lepšej informovanosti komisie 
o detailoch výstupu, ako aj možnosti vyjadriť sa ostatným lezcom k navrhovaným 
oceneniam ešte pred definitívnym ocenením výstupov. Tým by sme chceli dosiahnuť zníženie 
subjektívneho hodnotenia komisie a tým docieliť ešte spravodlivejšie ocenenie 
navrhovaných výkonov. 
 
Ocenenie výstupov bude prebiehať v nasledovných krokoch: 
 
1. Návrh na ocenenie výstupov zo strany KA a iných lezcov, ktoré dostane komisia 

alpinizmu najneskôr do termínu odovzdania lezeckých dotazníkov. V návrhu musí  
byť uvedený autor výstupu, miesto výstupu, mená lezcov, klasifikácia cesty, pri 
viacdĺžkových cestách aj nákres,  štýl priestupu a stručný popis ako výstup prebiehal. 
To znamená napr. použitie fixných lán, capsule style, ako bola prelezená najťažšia 
dĺžka a iné podrobnosti. 
 

2. Prezentácia návrhov na ocenenie výstupov, ktoré sa uskutoční na závere sezóny vo 
Vrátnej v priebehu prvého dňa, kde si výstupcovia pripravia krátke, cca 5 min. 
prezentácie k jednotlivým výstupom.  

 
3. Diskusia k návrhom na ocenenie medzi komisiou alpinizmu, autormi výstupov 

a ostatnými lezcami prítomnými na závere sezóny. 
 

4. Definitívne rozhodnutie o ocenení výstupov zo strany komisie alpinizmu. 
 
 
Zjednotenie finančných ocenení podľa výšky ocenenia: 
 
Týmto zavádzame jednotné finančné ocenenie pre jednotlivé druhy ocenení, bez ohľadu na 
geografické a výškové a iné rozdiely v ocenených výkonoch.  
 

• zlatá karabína  bude odmenená finančnou cenou ........................ 1500,- euro  

• strieborná karabína bude odmenená finančnou cenou ................ 800,- euro 

• bronzová karabína  bude odmenená finančnou cenou ................. 300,- euro 

 
Finančné ceny obdržia všetci ocenení  lezci za výkon v uvedenej výške. 
 



Dodanie návrhov na ocenenie výstupov  a dotazníkov lezcov:   
Všetci lezci dodajú lezecké dotazníky predsedovi komisie alpinizmu na email: 
martin.heuger@vertical.sk  NAJNESKOR do 31.10. daného roku.  
 
Lezecká sezóna je daná termínom od 1.11. do 31.10. príslušného roku. 
 
MARTIN HEUGER – predseda Komisie alpinizmu            

mailto:martin.heuger@vertical.sk

