INŠTRUKTOR HOROLEZECTVA 3. kvalifikačného stupňa

MOUNTAIN CLIMBING INSTRUCTOR

Charakteristika kvalifikácie
Inštruktor horolezectva je oprávnený samostatne viesť výcvik lezenia vo všetkých horských oblastiach
(skalné, neveľhorské, veľhorské), ako aj všetkých druhoch terénu (umelé steny, lanové prekážky, skala, sneh,
ľad, mix, ľadovec).

Kritéria pre výber účastníkov
Podmienkou účasti na kurze inštruktorov horolezectva je vek minimálne 24 rokov, najmenej dvojročná prax
inštruktora skalného lezenia, členstvo v SHS JAMES alebo členstvo v zahraničnej horolezeckej federácii.
Členovia SHS JAMES registrovaní v klube predložia aj odporúčanie klubu. Ďalšou podmienkou je predloženie
potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie práce inštruktora horolezectva, ktoré nesmie byť staršie ako
tri mesiace.
Horolezeckú vyspelosť doloží uchádzač zoznamom najmenej 80 vylezených výstupov vo veľhorách, z
toho aspoň 25 v zimnom období. Zo všetkých výstupov musí byť najmenej 25 výstupov obťažnosti V. alebo
vyššieho stupňa podľa klasifikačnej stupnice UIAA.
Spôsobilosť k prijatiu do kurzu preukáže uchádzač pri vstupnej skúške zloženej z teoretickej a praktickej
časti. Obsah teoretickej pripravenosti v rozsahu poznatkov z kurzu inštruktora skalného lezenia bude overená
písomným testom. Praktickú spôsobilosť uchádzači preukážu absolvovaním viac dĺžkového výstupu v horách
obťažnosti najmenej V. stupňa podľa klasifikačnej stupnice UIAA.

Získanie kvalifikácie, oprávnenie pre vedenie výcviku, podmienky obnovy
Záverečná skúška pozostáva z overenia teoretických vedomostí v rozsahu osnovy výcviku formou
písomného testu a ústnej odpovede a z hodnotenia metodických zručností formou praktického metodického
vystúpenia. Praktické zručnosti vyžadované v rámci osnovy sú preverované v priebehu výcviku. Súčasťou
hodnotenia je obhajoba záverečnej práce zameranej na vedenie tréningového makrocyklu v rozsahu 20 až 30
strán. Podmienkou absolvovania kurzu je účasť na všeobecnej teoretickej časti vzdelávania, organizovanej
niektorou zo športových fakúlt.
Po úspešnom absolvovaní skúšky získava uchádzač osvedčenie o získaní kvalifikácie Inštruktor
horolezectva 3. kvalifikačného stupňa, ktoré ho oprávňuje vykonávať výcvik v súlade s charakteristikou
kvalifikácie. Ďalej mu je pridelený kovový odznak s evidenčným číslom, slúžiaci na označenie jeho kvalifikácie.
Osvedčenie má platnosť maximálne tri roky, pričom táto lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho
roku po dátume získania kvalifikácie.
Platnosť osvedčenia je možné obnoviť na doškoľovacom seminári. K účasti na seminári sa inštruktor
prihlasuje sám, alebo ho môže vyzvať Horolezecká škola. Pre členov SHS JAMES registrovaných v kluboch je
účasť na doškoľovacom seminári podmienená písomným súhlasom predsedu klubu. Priamo registrovaní členovia
a nečlenovia spolku zašlú súčasne s prihlásením sa zoznam svojich metodických aktivít za posledné obdobie
platnosti osvedčenia. Uchádzači o obnovu kvalifikácie zašlú súčasne s prihláškou zoznam 6 zimných výstupov,

pričom aspoň jeden bude mať obťažnosť najmenej IV. stupňa UIAA a 12 letných výstupov v horách, pričom
aspoň dva budú mať obťažnosť najmenej V. stupňa UIAA absolvovaných za posledné obdobie platnosti
osvedčenia.
Trvanie seminára je tri dni v letnom období, alebo tri dni v zimnom období a pozostáva z teoretickej
a praktickej previerky. Zimná časť seminára sa môže uskutočniť v ľadovcových horách. Inštruktor musí
absolvovať striedavo seminár v letnom a v zimnom období. Obsahom teoretickej časti sú nové poznatky
v metodike a materiálnom zabezpečení, overenie teoretických poznatkov a metodickej spôsobilosti inštruktora.
Praktickú časť tvorí previerka lezeckých zručností inštruktora absolvovaním horolezeckej túry minimálne V.
stupňa obťažnosti klasifikačnej stupnice UIAA na letnom seminári a IV. stupňa klasifikačnej stupnice UIAA
na zimnom seminári. V letnom seminári absolvuje inštruktor aj test zvládnutia techniky improvizovanej záchrany
predpísaným spôsobom. V zimnom období preukáže zručnosti a poznatky z lavínovej záchrany.
Absolvovaním seminára je platnosť osvedčenia predĺžená na obdobie maximálne troch rokov. Kvalifikáciu
si môže inštruktor obnoviť najneskôr jeden rok po uplynutí jej platnosti. Ak tak neurobí, účinnosť kvalifikácie
zanikne. Na potvrdenie účinnosti kvalifikácie musí inštruktor opätovne absolvovať záverečnú časť kvalifikačného
kurzu so skúškou bez povinnosti spracovať záverečnú prácu. V odôvodnených prípadoch môže metodickobezpečnostná komisia rozhodnúť o splnení náhradných podmienok.
Ak inštruktor horolezectva vykonáva pedagogickú činnosť na kvalifikačných kurzoch (kurzy a semináre
inštruktorov), môže metodicko-bezpečnostná komisia rozhodnúť o predĺžení kvalifikácie aj bez účasti na
doškoľovacom seminári.
Kvalifikácie zodpovedajúce kvalifikačným požiadavkám vzdelávacieho systému SHS JAMES, získané
absolvovaním špecializácií vo vysokoškolskom odbornom štúdiu alebo absolvovaním porovnateľných
kvalifikačných kurzov, môžu byť na základe žiadosti držiteľa príslušnej kvalifikácie uznané za platné
v kvalifikačnom systéme SHS JAMES. MBK môže rozhodnúť o absolvovaní diferenčnej skúšky. Na základe
uznania kvalifikácie vystaví riaditeľ HŠ JAMES príslušné doklady o kvalifikácii.

