Zápis z rokovania MBK 10. januára 2009
Účasť: Vladimír Paulík, Ján Matlák, Martin Rak, Tomáš Vaverčák, Dušan Zajac, Juraj Zaťko, Peter
Hašta, ospravedlnil sa Tibor Šnajdár
Program:
1. Kontrola úloh
2. Informácia o udelení kvalifikácií inštruktorom skialpinizmu
3. Schválenie formy nových preukazov inštruktorov a cvičiteľov
4. Kurzy na rok 2009, štruktúra a doplnenie
5. Úprava podmienok obnovy kvalifikácií inštruktorov, zaslanie osnovy vzdelávania komisii
UIAA
6. Uzavretie kurzu inštruktorov horolezectva, zadanie tém na záverečnú prácu
7. Stav spracovania materiálu o osádzaní pevných istení
8. Závery seminára k lezeniu na umelých stenách
9. Ponuka oblečenia pre inštruktorov horolezectva
10. Závery k úrazu pod Sitnom, evidencia úrazov
11. Podklady k rozpočtu na rok 2009
12. Rôzne
Predseda otvoril rokovanie, privítal prítomných, stručne informoval o dôvodoch prevzatia
funkcie riaditeľa Horolezeckej školy James a navrhol rozšíriť komisiu o nového člena – Petra
Haštu z HK Sučany.
1. Kontrola úloh od posledného rokovania komisie.
‐ podľa zápisu z predchádzajúceho rokovania vykonal predseda komisie:
o úlohy boli splnené, okrem úlohy predsedu informovať na rokovaní
o hospodárskom výsledku James Sovakia s.r.o. v súvislosti s horoškolou – splní po
vykonaní ročnej kontroly dozornou radou a ujasnení kompetencií vo VV;
2. Udelenie kvalifikácií inštruktorom skialpinizmu a menovanie lektorov horolezeckej školy.
Stručnú informáciu o priebehu udelenia v rámci stretnutia lektorov Horolezeckej školy
Encián na Skalke podal predseda komisie. V diskusii objasnil dôvody, prečo bola kvalifikácia
udelená i tým absolventom podujatia pre nových inštruktorov skialpinizmu zorganizovaného HŠ
Encián, ktorí nie sú uvedení v akreditačnom spise ako lektori pre tento typ vzdelávacej aktivity.
Ujasnilo sa postavenie lektorov a inštruktorov. Komisia sa stotožnila s neudelením uvedenej
kvalifikácie Martinovi Murárovi, ktorý absolvoval všetky časti spomínaného podujatia. Dôvodom
bolo vyjadrenie vedúceho alpskej časti podujatia a to, že od roku 2004 nie je členom spolku.
3. Nové preukazy cvičiteľov a inštruktorov.
Grafická úprava nových preukazov na základe návrhu Petra Kostelanského bola odsúhlasená.
Komisia navrhuje namiesto zalievania preukazu do fólie použiť formu plastovej kartičky a rozlíšiť
jednotlivé kvalifikačné stupne aj odbornosti farebne a grafickou úpravou. Návrh prerokuje

predseda komisie s Norbertom Švandom, ktorý realizoval výrobu preukazov pre inštruktorov
skiapinizmu. Po konečnom rozhodnutí zverejní informáciu o formáte nových preukazov
a podmienkach pre ich vydanie na webovej stránke komisie. Súčasne zašle predlohy nových
preukazov tajomníčke akreditačnej komisie p. Gerhátovej, aby mohli byť doplnené do
akreditačného spisu.
4. Kurzy na rok 2009.
Predseda komisie stručne objasnil novinky v štruktúre kurzov na rok 2009 – nadstavbový
letný kurz horolezectva, seminár lektorov horolezeckej školy a navrhol zaviesť od roku 2010
povinnosť pre inštruktorov horolezectva absolvovať pri obnove kvalifikácie letný aj zimný
seminár. Pre rok 2009 bude absolvovanie zimného seminára výberové a bude akceptované pre
obnovu kvalifikácie. Komisia rozhodla, že oba semináre môže inštruktor absolvovať počas dvoch
rokov v závere obdobia platnosti kvalifikácie. Informáciu o rozhodnutí sformuluje a uverejní na
webe predseda.
Martin Rak upozornil na skončenie prechodného obdobia, v ktorom mali inštruktori možnosť
obnovenia kvalifikácie i po uplynutí štyroch plus jedného roka od jej získania, či predĺženia.
Seminár lektorov horolezeckej školy zaradený do štruktúry kurzov komisia rozhodla
premenovať na Metodický výcvik inštruktorov horolezectva, pretože bude určený aj tým
inštruktorom, ktorí sa podieľajú na vedení základných kurzov. V rámci tohtoročného seminára
bude potrebné zrealizovať doistenie často lezených ciest v rámci kurzov nasledovne:
‐ v ceste Fehér‐Lehotský vymeniť prvý a druhý štand;
‐ v ceste Kniha osadiť zlanovací štand na konci tretej dĺžky;
‐ vymeniť a doplniť osadené istenia v zlaňáku z Nemeckého rebríka;
‐ na Čiernom štíte osadiť zlanovancí štand v prístupe k prvému zlaňáku do steny a jeden
zlanovací štand na zostupovej ceste;
‐ na Jastrabej veži osadiť jeden zlanovací štand na hornej rampe a doistiť odbočenie do
Poľskej cesty z cesty Ilner‐Rülke (spolu tri štandy);
‐ v Čepelovej ceste doistiť druhú dĺžku osadením jedného postupového istenia a osadiť
štand na spojení s cestou Korsvoldov tanec;
‐ v ceste Vitamíny pre Knihu vymeniť použité Spity (prerokovať s Andym kolárikom);
‐ podobne v ceste Andyho Kolárika na Čierny štít.
Komisia navrhla termíny pre kurzy na základe získaných akreditácií:
‐ základný kurz skialpinizmu na Žiarskej chate 4. – 8. marca 2009;
‐ kurz cvičiteľov lezenia na umelých stenách 25. – 27. septembra v Bratislave;
‐ kurz cvičiteľov lezenia na umelých stenách 2. – 4. októbra v Košiciach;
Organizačne zabezpečí predseda komisie.
V súvislosti s kurzami komisia prerokovala dotácie na metodické kurzy a spôsob vyplácania
kurzovného inštruktorom. Na základe informácie predsedu konštatovala, že systém prevodu na
účet sa neosvedčil, pretože platby značne meškajú, čo pôsobí demotivujúco. Súčasne poverila
predsedu, aby preveril, či boli splnené všetky záväzky s.r.o. v súvislosti s kurzami horolezeckej
školy.

5. Medzinárodné uznanie kvalifikácií SHS James.
Na základe schválených zmien v obnove kvalifikácie inštruktora horolezectva, zapracuje
predseda komisie tieto ustanovenia do Systému vzdelávania a po zabezpečení prekladu
dokumentu pošle v spolupráci s Martinom Rakom žiadosť na patričný orgán UIAA. Na preklad
vyhradiť v rozpočte komisie cca 500 €.
6. Uzavretie kurzu inštruktorov horolezectva.
Po informácii o tom, v akom štádiu je posledný beh výcviku inštruktorov na základe
konzultácie predsedu s Ferom Piačekom a Andym Kolárikom komisia uzavrela, že témy
záverečných prác inštruktorom budú zadané v čo najkratšej dobe a inštruktori sa zúčastnia
tohtoročného termínu ľadovcového kurzu. Okrem Dušana Zajaca sa ho ako inštruktor zúčastní aj
Peter Hašta.
Témy záverečných prác inštruktorom:
‐ Zásady pohybu po ľadovci v skupine, činnosť po páde do trhliny, záchrana z trhliny
v rôznych situáciách.
‐ Organizácia svojpomocnej záchrannej akcie po zasypaní lavínou, sondovanie, použitie
lavínových vyhľadávačov, metodika nácviku vyhľadávania.
‐ Hodnotenie lavínovej situácie v teréne z hľadiska konfigurácie terénu, expozície, vývinu
počasia a pod. Spôsoby odhadu stupňa lavínového nebezpečenstva.
‐ Spôsoby istenia a zaisťovania v ľade, nové poznatky a skúsenosti. Vedenie výcviku,
metodika nácviku istenia.
‐ Komplexná realizácia horolezeckej túry, výber, plánovanie, orientácia v teréne (mapa,
buzola) a v stene (sprievodcovia), taktika horolezeckého podujatia.
‐ Pravidlá a zásady budovania stanovišťa (istiace stanovište, zlaňák) pomocou pevných
zaisťovacích prvkov a pri použití iných zaisťovacích prostriedkov; analýza pôsobenia síl pri
zaťažení.
‐ Horolezecké laná, normy, testy, materiály, trendy, výhody a nevýhody, porovnanie
úžitkových a bezpečnostných ukazovateľov.
Inštruktori budú mať podľa potreby možnosť konzultovať spracovanie materiálu s vybranými
členmi komisie a zašlú ho komisii mesiac pred záverečnými skúškami. So závermi komisie ich
oboznámi predseda a písomne im zadá témy.
7. Stav spracovania materiálu k osádzaniu pevných istení.
Informáciu o stave spracovania podal predseda – je zostrihané video a pripravené po
odsúhlasení na zaradenie do materiálu. Po doplnení fotografií bude materiál dopracovaný do
konečnej podoby a pripravený na zverejnenie. Vzhľadom na rozsah odporúča spracovateľ
umiestnenie na webovej stránke, pretože na nosič je to príliš malé. Odmena spracovateľovi bola
navrhnutá vo výške 200 €.
8. Závery seminára k lezeniu na umelých stenách.
O priebehu seminára informoval predseda. Za realizáciu metodickej časti seminára
poďakoval Martinovi Rakovi, ktorý v diskusii sprostredkoval niektoré metodické závery. Písomne

závery do formy odporúčaní spracuje predseda a zašle na doplnenie Martinovi Rakovi pred ich
zverejnením.
9. Ponuka oblečenia pre inštruktorov
Ponuku siete Hudy sport spracuje Paľo Priadka s výberom, farebnými škálami a cenami
ponúknutého sortimentu. Ponuka bude zverejnená na webe. Termín realizácie: jeseň 2009.
V súvislosti s tým bude potrebné postupne dopĺňať adresár inštruktorov i vzhľadom k aktuálnej
potrebe komunikácie s inštruktormi v iných oblastiach.

10. Príprava podkladov pre rozpočet MBK na rok 2009.
V diskusii k finančnému zabezpečeniu činnosti komisie v roku 2009 bolo prezentovaných
niekoľko položiek. Predseda po získaní všetkých podkladov pripraví návrh rozpočtu a pošle ho
členom komisie na schválenie.
‐ nákup materiálu pre potreby zabezpečenia kurzov horolezeckej školy;
‐ financie pre správcov skál ‐ honoráre ‐ návrh pripraví Martin Rak;
‐ seminár k isteniam 200 €;
‐ preklad osnov vzdelávania cca 500 €;
‐ dotácie metodických kurzov spracuje predseda;
11. Evidencia úrazov.
V súvislosti s podrobnosťami k úrazu v oblasti Pokhaus pod Sitnom bola diskutovaná
i problematika evidencie úrazov a problematika možnej právnej zodpovednosti za osádzanie
pevných istení. Hovorilo sa i o možnosti získať akreditáciu k udeľovaniu certifikátu pre osádzanie
pevných istení.
‐ vypracovanie právneho stanoviska k zodpovednosti za osádzanie pevných istení –
možnosť vypracovania zistí Martin Rak;
‐ preveriť možnosti odborného školenia k osádzaniu pevných istení a možnosti získania
akreditácie pre túto činnosť ‐ predseda;
‐ osloviť výrobcov materiálov: Dušan Zajac ‐ Fischer, Fero Piaček ‐ Hilti;
‐ evidencia úrazov formulárom cez web ‐ pripraví predseda v spolupráci s Vladom
Linekom.
12. Rôzne
‐ zverejnenie základných informácií o čerpaní prostriedkov pred VZ na webe v oblastiach
ako je čerpanie prostriedkov na zaisťovanie, dotácie kurzov a pod. – prerokuje predseda
na VV;
Štrbské Pleso, 10. januára 2009

Zapísal: predseda MBK
Vladimír Paulík

