
Zápisnica zo zasadnutia MBK 
4.1.2008, Liptovský Ján 

 
Zúčastnení: J. Matlák, V. Paulík, M. Rak, T. Šnajdár, J. Zaťko 
Ospravedlnení: T. Vaverčák, D. Zajac 
 
Program: 

1. Zmena predsedu komisie 
2. Rozpočet komisie a program aktivít na rok 2008 
3. Inštruktori skialpinizmu a systém vzdelávania 
4. Metodická publikácia 
5. Analýza nitu 

 
1. Na základe rozhodnutia VV bol na miesto predsedu metodickej komisie nominovaný Vladimír Paulík, čím 

nahradil doterajšieho predsedu Martina Raka. Ten ostáva naďalej riadnym členom komisie. Zloženie 
ostatných členov MBK ostáva zachované. Zmena v pozícii predsedu vyplynula z pracovného 
a rodinného vyťaženia M. Raka, kvôli ktorému si nestíhal v dostatočnej miere plniť povinnosti predsedu. 

2. Komisia sa zaoberala prípravou rozpočtu na tento rok. Výška rozpočtu samozrejme závisí od aktivít, 
ktoré MBK pripravuje. Tento rok sa v spolupráci s horolezeckou školou JAMES uskutoční 6 metodických 
kurzov - kurz inštruktorov (zima, ľadovec a záverečné skúšky), seminár inštruktorov, kurz cvičiteľov a 
seminár cvičiteľov. Okrem dotácií na tieto prioritné metodické podujatia, ktorá predstavuje 52.000,- Sk, 
sa MBK pre rok 2008 rozhodla zorganizovať aj dve metodické podujatia, ktoré majú za cieľ udržiavať 
a rozširovať vedomosti metodických pracovníkov. Prvý dvojdňový seminár je určený pre inštruktorov aj 
cvičiteľov a jeho témou je „Technika a bezpečnosť pri osádzaní pevných a ostatných istiacich 
prostriedkov“. Prednášajúcimi budú Tibor Šnajdár a Dušan Zajac. Predbežný termín je 18.-20.4.2008. 
Druhý seminár s názvom „Metodika a bezpečnosť výcviku na umelých stenách“ je určený hlavne pre 
cvičiteľov, ale je otvorený aj pre inštruktorov. Jeho zorganizovanie predpokladáme v októbri. Seminár 
povedú Martin Rak a odborník vybraný z radu prevádzkovateľov stien. Dotácie na tieto dve podujatia 
dosiahnu výšku 30.000,-Sk. 
Ďalšou položkou v rozpočte komisie sú náklady na nákup prírastkov do knižničného fondu IDC. Pre 
tento rok sa stanovila výška 20.000,- Sk. Do tohtoročného rozpočtu komisia zahrnula aj náklady 
súvisiace s prekladom UIAA Systému vzdelávania metodických pracovníkov vo výške 4000,- Sk 
a poplatky súvisiace s podaním akreditácie na inštruktorov skialpinizmu (bližšie viď bod 3.). Ak sa 
v tomto roku podarí dotiahnuť jednotlivé akreditácie, budeme sa s našim systémom uchádzať 
o akceptáciu v medzinárodnom meradle (bližšie v bode 3.). To samozrejme bude podmienené v prvom 
kroku prekladom nášho systému, načo si komisia vyčlenila v rozpočte 15.000,- Sk. 
Celkovo dosahuje rozpočet MBK pre rok 2008 výšku 125.000,- Sk 

3. Na stretnutí sa komisia zaoberala systémom vzdelávania metodických pracovníkov a hlavne 
vzdelávaním inštruktorov v oblasti skialpinizmu. 
V minulom roku horolezecká komisia UIAA publikovala nový systém vzdelávania, v ktorom sú 
definované nové kvalifikácie a takisto informácie o postupe pri hodnotení vzdelávania jednotlivých 
členských štátov expertmi z UIAA. Preklad týchto štandardov komisia zaplatí a pri obnovovaní 
a rozširovaní akreditácie horolezeckej školy sa bude opierať o informácie v nich publikované. 
Ťažiskovou otázkou pri podávaní akreditácie je už niekoľko rokov kvalifikácia inštruktorov skialpinizmu, 
preto sa komisia znovu zaoberala touto témou.  
Zo strany NAHV bola komisii doručená ponuka na spoluprácu pri vzdelávaní v oblasti skialpinizmu. Táto 
ponuka je ústretovým krokom pre zlepšenie komunikácie medzi inštruktormi a vodcami. Preto si tento 
krok komisia veľmi cení. Na druhej strane je však práca inštruktora natoľko odlišná od činnosti vodcu, že 
sa MBK rozhodla prijať ponuku zo strany NAHV iba čiastočne. Personálna spolupráca pri metodických 
podujatiach spolku JAMES je vítaná zo strany tých vodcov, ktorí majú zároveň aj kvalifikáciu inštruktora 
horolezectva. Po odbornej stránke či už medzi MBK a predsedníctvom NAHV, alebo medzi inštruktormi 
a vodcami je však spolupráca možná aj v širšom meradle. Napríklad vzájomná výmena odborných 
a praktických skúseností na stretnutiach či seminároch. Pre hlbšie rozobratie tejto problematiky sa 
uskutočnia vzájomné individuálne stretnutia zástupcov MBK a NAHV. 
Ohľadom akreditácie pre inštruktorov skialpinizmu sa členovia komisie dohodli, že V. Paulík a M. 
Rak zorganizujú stretnutie s Marošom Šajnohom, na ktorom mu navrhnú spoluprácu pri žiadosti 
o akreditáciu. Ide o to, aby sa nepokúšali dve inštitúcie o to isté, ale aby spoločne svojimi personálnymi 
a odbornými silami pripravili dostatočný podklad pre podanie žiadosti o akreditáciu. Ak bude akreditácia 
v tomto roku úspešná, spoločne sa potom zorganizuje budúcu zimu kurz inštruktorov skialpinizmu, na 
ktorom sa pripraví do 10 inštruktorov, ktorí budú dostatočnou základňou pre rozvinutie plošnej 
metodickej práce v danej oblasti. Tento počet sa bude rozširovať až keď sa ukáže, že je naozaj potreba 



väčšieho počtu odborníkov na Slovensku. 
V súvislosti s akreditáciou sa MBK dohodla, že následne po akreditácii (aj vtedy ak nebude v oblasti 
skialpinizmu úspešná) budú preložené osnovy vzdelávania a požiada sa UIAA o vyslanie expertov na 
hodnotenie kvality nášho vzdelávania. S týmto krokom bude spojené aj navýšenie rozpočtu na rok 2009. 
Spoločne s akreditáciou pre vzdelávanie inštruktorov skialpinizmu sa bude podávať aj žiadosť 
o akreditáciu na školenie cvičiteľov lezenia na umelých stenách. S tým súvisí aj vytvorenie osnov pre 
vzdelávanie cvičiteľov a príprava metodickej publikácie v oblasti lezenia na umelých stenách. Osnovu 
vzdelávania pripravia V. Paulík a M. Rak. Spracovanie metodiky bude vyriešené v dvoch krokoch. 
V prvom kroku budú mať účastníci inštruktorského kurzu, ktorý teraz prebieha stanovené záverečné 
práce s témami pokrývajúcimi metodiku bezpečnosti a lezenia na umelých stenách. V júli (po odovzdaní) 
budú tieto práce spracované M. Rakom. Zo septembrového seminára (viď bod 1.) vzídu podnety na 
doplnenie danej metodiky a pred ďalšou „umelo-stenovou“ sezónou môže byť hotová metodická 
publikácia. Jej prefinancovanie sa udeje pôžičkou zo zdrojov JAMESu. 

4. MBK sa na svojom zasadnutí v apríli 2007 dohodla, že v otázke prípravy horolezeckej metodickej 
publikácie, pozastaví svoje aktivity a počká na vydanie novej knihy, ktorú v tom čase finišovali českí 
autori. Kniha je na svete a členovia komisie ju hodnotia, ako v súčasnosti dostačujúci (aj keď nie bez 
výhrad) metodický materiál. Preto sa MBK uzniesla na tom, že bude pokračovať iba v publikovaní 
doplnkových materiálov v časopise Jamesák, ktoré prinesú podrobnejší a multimediálny pohľad na 
jednotlivé časti horolezeckej metodiky.  
Okrem toho čaká komisiu v závere roka kompletizovanie publikácie o metodike a bezpečnosti lezenia na 
umelých stenách. 

5. V druhej polovici roka 2007 bola MBK doručená oficiálna analýza zlyhania nitu Spit M8. Záver anlýzy 
jednoznačne potvrdzuje, že tento typ nitu pri súčasnej technológii výroby a použitých materiáloch 
nespĺňa podmienky pre použitie pri horolezectve. Následne na to bol oslovený distribútor značky Petzl, 
aby sa k danej analýze vyjadril. Jeho odpoveď bola formulovaná v takom smere, že nit nebol použitý na 
aktivity pre ktoré je určený (daný typ je vyrábaný pre použitie pri speleoalpinizme), preto ani firma Petzl, 
ani výrobca nitu nemá dôvod sa k udalosti vyjadrovať. 
Daný nit sa ale pri horolezeckých činnostiach používal niekoľko rokov a je mnoho ciest, kde sú tieto nity 
osadené nie len ako zlaňovacie, ale aj ako postupové prostriedky a štandy. Preto si komisia dala za 
úlohu zozbierať čo najviac informácií o tom, kde sú tieto nity osadené, informácie o tom zverejňovať na 
webovej stránke JAMESu a takisto informovať vyhlásením o nepoužívaní daných prostriedkov. Toto 
vyhlásenie bude publikované v Časopise Jamesák a na webe. 

 
 
Termín ďalšieho zasadnutia komisie dohodne predseda s členmi podľa aktuálnej situácie.  


