Zápis z rokovania MBK 18. apríla 2008
Rekreačné zariadenie Soič – Moravany
Program:
1. Informácia o sťažnosti Stana Meleka
2. Akreditácie inštruktorov skialpinizmu a cvičiteľov pre umelé steny
‐ Skialpinizmus – lektorské podujatie ‐ priebeh, udelenie kvalifikácií
‐ Umelé steny – kurz pre cvičiteľov mimo plán
‐ Realizácia medzinárodnej akceptácie kvalifikácií
3. Metodická publikácia
4. Informácia o kurzoch horolezeckej školy – priebeh, zabezpečenie
5. Príprava seminára k osádzaniu pevných istení
6. Rôzne
‐ spolupráca s NAHV
‐ navýšenie rozpočtu MBK 25 + 49 tisíc
‐ informácia k poisteniu mládeže
‐ materiál k tréningu mládeže – Andy Kolárik ‐ vydanie
Účasť: Vladimír Paulík, Martin Rak, Tibor Šnajdár, Dušan Zajac,
ospravedlnili sa Juraj Zaťko, Tomáš Vaverčák, neprítomný Ján Matlák (Annapurna)
1. K sťažnosti Stana Meleka na Martina Raka uviedol predseda MBK stanovisko Dozornej
rady a VV SHS. Komisia k sťažnosti nezaujme oficiálne stanovisko.
2. Informáciu o stave procesu akreditácií podal Martin Rak. Vzhľadom k nedostatkom
v dokumentácii prípravná pracovná skupina žiadosť o udelenie akreditácií neodporučila.
Pretože však šlo len o chyby formálneho charakteru, akreditačná komisia presunula
proces schvaľovania na júnový termín zasadania – nepovažuje teda akreditácie za
oficiálne neudelené a nepožaduje dodržať polročný termín podania opätovnej žiadosti.
Odstránenie chýb v žiadosti o udelenie akreditácií a opätovné zaslanie žiadosti
akreditačnej komisii zabezpečí riaditeľ horolezeckej školy Martin Rak.
V súvislosti so žiadosťou o udelenie akreditácie pre školenie inštruktorov skialpinizmu
tlmočil predseda MBK informáciu Stana Meleka o priebehu prvej časti podujatia
horolezeckej školy Encián ‐ seminára inštruktorov skialpinizmu so zameraním na
skialpinizmus. Podľa dohody predsedu MBK a riaditeľa horolezeckej školy Encián bude
absolventom oboch častí seminára (tatranskej aj ľadovcovej) na základe odporúčania
záverov zo seminára udelená Horolezeckou školou James kvalifikácia inštruktor
skialpinizmu (za predpokladu získania tejto akreditácie).
MBK rozhodla, že oficiálne udelenie kvalifikácií zrealizuje komisia v zložení predseda MBK,
riaditeľ Horolezeckej školy James a zástupca Horolezeckej školy Encián.
Po udelení akreditácií metodická komisia prerokuje možnosť usporiadania kurzu
cvičiteľov pre lezenie na umelých stenách mimo zverejneného plánu kurzov.
Riešenie procesu medzinárodnej akceptácie kvalifikácií SHS James bude nadväzovať na
udelenie spomínaných kvalifikácií, tak aby mohol byť komisii UIAA predložený na
posúdenie kompletný systém vzdelávania metodických pracovníkov.
Predseda MBK spolu s riaditeľom horolezeckej školy zvážia potrebu reakreditácie doteraz

platných kvalifikácií a v prípade potreby vykonajú potrebné kroky v predloženiu žiadosti
o reakreditáciu už v júnovom termíne zasadania akreditačnej komisie.
3. Komisia skonštatovala, že metodická publikácia ČHS Horolezecká abeceda je dobrým
a obsiahlym metodickým materiálom, ale svojou rozsiahlosťou nespĺňa predstavy
o metodickom materiáli vhodnom pre začiatočníkov (podrobnejší komentár k publikácii,
ktorý spracoval Andy Kolárik pošle členom MBK Martin Rak). Preto naďalej zostáva reálny
zámer komisie pripraviť stručnú metodickú publikáciu určenú najmä začiatočníkom.
Podrobnosti budú prerokované na nasledujúcom zasadaní. Komisia bude realizovať aj
zámer spracovávať čiastkové metodické materiály multimediálnou formou. Prvým z nich
bude výstup z pracovného stretnutia k osadzovaniu pevných istení.
4. Riaditeľ horolezeckej školy James Martin Rak informoval o priebehu doteraz
uskutočnených kurzov horolezeckej školy a príprave ostatných kurzov. V tejto súvislosti
komisia diskutovala o postavení horolezeckej školy James v rámci spolku aj
v konkurenčnom prostredí ostatných horolezeckých škôl na Slovensku. Konštatovala, že
postavenie horoškoly nezodpovedá celkom jej významu ako spolkovej horolezeckej školy,
pretože ako taká by mala byť na čele metodického diania v rámci horolezeckého hnutia
na Slovensku. Návrhy na riešenie situácie (čiastková, alebo úplná profesionalizácia,
riešenie postavenia horoškoly v rámci s.r.o., centralizovanie metodickej činnosti
horoškoly a školenia výškových pracovníkov, vypísanie konkurzu na miesto riaditeľa
horolezeckej školy James) bude potrebné riešiť na úrovni VV SHS – poverený predseda
Diskutovalo sa aj o nízkej úrovni angažovanosti metodických pracovníkov – cvičiteľov
a inštruktorov v rámci spolku. Spornou otázkou je aj využívanie získanej kvalifikácie na
komerčné účely, čo síce nie je v rozpore so zákonom, ale v spojení s nezáujmom, alebo
malým záujmom o angažovanosť v spolkových aktivitách je to minimálne morálny rozpor.
Realizovanie návrhu, aby platnosť inštruktorskej a cvičiteľskej kvalifikácie i po jej získaní
bola viazaná na členstvo v spolku bude nutné overiť z právneho hľadiska – zabezpečí
Martin Rak. Konkrétne zistenia, že cvičiteľ, alebo inštruktor opakovane nedodržiava
metodické a bezpečnostné zásady pri výcviku je v krajnom prípade možné riešiť trestným
oznámením. Komisia poverila predsedu aby na nasledujúce rokovanie zabezpečil
podrobnú analýzu hospodárenia James Slovakia s.r.o. v súvislosti s aktivitami
horolezeckej školy a školeniami výškových pracovníkov a aby riešil aj otázku obnovenia
materiálneho vybavenia horolezeckej školy.
5. Vzhľadom k tomu, že pôvodne avizovanú, i keď malú, účasť na seminári záujemcovia
odvolali, komisia seminár transformovala na pracovné stretnutie zamerané na prípravu
multimediálneho metodického materiálu k tejto problematike. Lektori Tibor Šnajdár
a Dušan Zajac analyzovali pripravené teoretické materiály a komisia sa zaoberala
spôsobom realizácie prípravy podkladov pre metodický materiál. V súvislosti
s problematikou osadzovania pevných istení poverila komisia Dušana Zajaca spracovaním
a zverejnením informácie o záveroch analýzy prípadu zlyhania nitu SPIT M8 spolu
s upozornením na nevhodnosť využívať uvedený materiál na horolezecké účely. Tibor
Šnajdár doplní a inovuje ním spracovaný materiál k osádzaniu pevných istení a pošle ho
členom komisie. Martin Rak sa pokúsi zistiť právne aspekty vyplývajúce z nesprávneho
osadzovania pevných istení nespĺňajúcich stanovenú bezpečnostnú normu určených
k všeobecnému používaniu. Komisia sa zaoberala prípravou jesenného metodického

seminára k lezeniu na umelých stenách. Vzhľadom k aktuálnej skúsenosti s účasťou sa
komisia rozhodla stanoviť na jesenný seminár účastnícky poplatok 500,‐ Sk a okrem
uverejnenia na webovej stránke a v časopise Jamesák, realizovať propagáciu podujatia
priamo v kluboch a oddieloch využitím elektronickej pošty. Spolu s vyzvaním klubov
k spolupráci s MBK zabezpečí predseda komisie.
6. Rôzne
‐

‐

‐

Stretnutie predsedu MBK s predsedom NAHV Petrom Tomkom k prerokovaniu
podrobností o spolupráci sa neuskutočnilo z časových dôvodov. Úlohu zrealizuje
predseda MBK do nasledujúceho rokovania komisie.
Predseda MBK informoval o navýšení rozpočtu komisie o 74.000,‐ Sk určených na
prevádzku infocentra (25.000,‐ Sk) a inováciu softvéru pre infocentrum (49.000,‐
Sk).
Mládež do 18 rokov je vyňatá z povinnosti uhrádzať náklady spojené so zásahom
HZS podľa novely zákona č.544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe zákonom
č.519/2007 Z.z.

‐

‐

Predseda informoval o iniciatíve Andyho Kolárika zameranej na spracovanie
metodického materiálu ku komplexnej príprave mládeže. Hotový materiál bude
možné vydať cestou MBK.
Jesenné rokovanie MBK sa uskutoční v Bratislave v termíne konania seminára
k lezeniu na umelých stenách. Konkretizáciu termínu zabezpečí spolu s miestom
konania seminára Martin Rak.

