Zápis z rokovania MBK v Maníne 6. júna 2010
Účasť: Vladimír Paulík, Juraj Zaťko, Martin Rak, Dušan Zajac, Tibor Šnajdár, Peter Hašta
Ospravedlnili sa: Ján Matlák, Tomáš Vaverčák

1. Kontrola úloh.
Vykonal predseda komisie. Úlohy vyplývajúce z predchádzajúceho rokovania boli splnené.
Osadenie istení v cestách v doline Zeleného Plesa bolo realizované len sčasti. Ostáva ešte
odistenie zostupu z Čierneho štítu, doistenie cesty Fehér‐Lehotský a odistenie poľských ciest
na Jastrabiu vežu odbočujúcich z cesty Ilner‐Rülke.
2. Informácia zo seminára lektorov horolezeckých škôl
Seminár sa uskutočnil v Jelenci 22.mája i za účasti niektorých členov MBK. Cieľom
seminára bolo rokovanie o obsahu metodických kurzov vzhľadom na požiadavky vyhlášky
444 MŠ SR a jej prílohy 1. Súčasne z toho vyplynuli zmeny v organizácii kurzov. Prítomní
lektori navrhované zmeny po diskusii napriek výhradám k členeniu kurzov na viac častí
akceptovali.
Riaditelia HŠ JAMES a HŠ Encián predložia spoločné stanovisko pre akreditačnú komisiu
MŠ SR, v ktorom navrhnú úpravu obsahu vzdelávania metodických pracovníkov
v horolezectve s ohľadom na špecifiká športového odvetvia i organizačnú štruktúru spolku.
V nadväznosti na požiadavku akceptovania našich kvalifikácií na medzinárodnej úrovni
i s ohľadom na ich rovnocennosť vzhľadom k plneniu metodických úloh vo vymedzenej sfére
pôsobnosti (umelé steny, skalné lezenie, lezenie v horách, skialpinizmus) bude vhodné
zmeniť zaužívané členenie metodických pracovníkov na cvičiteľov a inštruktorov a v návrhu
pre akreditačnú komisiu pripraviť názvy kvalifikácií s jednotným pomenovaním inštruktor.
3. Informácia o priebehu kurzu cvičiteľov skalného lezenia.
Vstupnej časti kurzu sa zúčastnilo 19 záujemcov. Jeden splnil požadované podmienky
dodatočne (ospravedlnil sa z účasti na vstupnej časti). Jeden po jej absolvovaní odstúpil.
Ostatní požiadavky splnili. Prvá časť na Kaľamárke sa uskutočnila bez problémov. Všetci
frekventanti absolvovali stanovený obsah úspešne.
Podmienkou účasti na druhej, záverečnej časti je vypracovanie seminárnej práce na
zvolenú tému. Predseda práce postúpi členom MBK k nahliadnutiu.
V súvislosti so záverečnými skúškami navrhol predseda komisie upraviť podmienky
hodnotenia improvizovanej záchrany v záujme jeho objektivizácie. Návrh stanoviť intervaly
pre hodnotenie známkou nebol akceptovaný. Pre objektivizáciu hodnotenia bol prijatý návrh
dodržať hmotnostný rozdiel medzi zachraňujúcim a zachraňovaným maximálne 10 kg. Okrem
splnenia časového limitu je potrebné hodnotiť i techniku akcie a dodržanie zásad
bezpečnosti.

4. Informácia z priebehu seminára k odisťovaniu skalných oblastí.
Predseda informoval o priebehu a záveroch seminára – viď zápis zo seminára. Vyzdvihol
záujem o prácu u nových správcov skalných oblastí.
5. Rôzne
Na základe podnetu konateľa JAMES SLOVAKIA s.r.o. Milana Schauhubera boli
vypracované zásady hospodárenia z materiálom. Jedným z bodov je aj požiadavka, aby
minimálne 20% zo zisku vyprodukovaného horolezeckou školou v predchádzajúcom roku
bolo investovaných do nákupu materiálu pre potreby metodickej práce školy. Realizáciu
nákupu zabezpečí predseda komisie v spolupráci s Milanom Schauhuberom.

Zapísal:
Vladimír Paulík

