Zápis z rokovania MBK na Kalamárke, 3. - 4. mája 2012
Účasť: Vladimír Paulík, Dušan Zajac, Erik Rabatín, Marian Šajnoha, Tibor Šnajdár, Juraj Zaťko
Ospravedlnili sa: Peter Hašta, Martin Rak
Potvrdenie zmeny v zložení komisie - členovia komisie na základe predchádzajúcej
mailovej komunikácie potvrdili súhlas s návrhom komisie skialpinizmu, aby sa Marian
Šajnoha stal členom metodicko-bezpečnostnej komisie namiesto Jána Matláka.
1. Kontrola úloh
Žiadosti o akreditáciu odborných spôsobilostí v horolezectve boli v stanovenom termíne
odoslané na Ministerstvo školstva. Predseda komisie spresnil už avizovanú informáciu
o záveroch rokovania akreditačnej komisie, na ktorom sa v časti týkajúcej sa žiadostí
horolezeckej školy JAMES sa osobne zúčastnil. Členom akreditačnej komisie ujasnil
stanovisko SSA k našej žiadosti o akreditáciu odbornej spôsobilosti Inštruktor skialpinizmu
a doložil niektoré nejasnosti v obsahu akreditačného spisu. Akreditačná komisia odporučila
na schválenie žiadosti o akreditáciu vzdelávania inštruktorov horolezectva a inštruktorov
skialpinizmu, ale mala výhrady k rozsahu vzdelávania pre inštruktorov lezenia na umelých
stenách a k pomeru teoretickej a praktickej časti vzdelávania inštruktorov skalného lezenia.
Všetky pripomienky boli do akreditačného spisu zapracované a sú pripravené na odovzdanie
tajomníčke akreditačnej komisie. Členovia MBK už s nimi boli čiastočne zoznámení.
Podstatnou zmenou je striktné dodržanie obsahu všeobecnej časti vzdelávania podľa prílohy
JVS k vyhláške č. 444 z roku 2008 a označenie príslušnej odbornej spôsobilosti kvalifikačným
stupňom. Komisia bude rokovať 30. mája 2012.
Výzvu Ministerstva školstva k zapojeniu sa zväzov do spolupráce so školami sa
v šibeničnom termíne stanovenom ministerstvom nepodarilo zrealizovať. V prípade
zjednodušenia administratívnych požiadaviek zo strany ministerstva sa budeme touto
eventualitou zaoberať.
2. Informácia zo seminára k športovej príprave
Predseda komisie stručne informoval o priebehu seminára k športovej príprave v lezení,
ktorý sa uskutočnil 28. apríla v Banskej Bystrici. Podrobnejšia informácia je na webe. Jediným
negatívom seminára bola minimálna účasť napriek snahe o propagáciu prípravy seminára
eventuálnym záujemcom. Spolu s organizátormi bolo na seminári 11 účastníkov. Výbornú
úroveň seminára vďaka odborným vstupom Petra Mandzáka, Jara Kompána a Tomasa
Greksáka podčiarkla prítomnosť Ruda Tefelnera a prezentácia jeho postojov a názorov
k problematike tréningu v lezení.
Konkrétnym záverom seminára bol návrh na rozšírenie obsahu súčasných kurzov pre
inštruktorov lezenia na umelých stenách a inštruktorov skalného lezenia o problematiku
teórie a praxe športovej prípravy. V oboch kurzoch je na to pri súčasnej úprave návrhu
obsahu kurzov priestor bez ich predĺženia. To umožní absolventom týchto kurzov realizovať
základnú športovú prípravu talentov v svojich kluboch. Logickým pokračovaním bude
diferencovanie metodických kvalifikácií od kvalifikácií pre vedenie tréningového procesu a

spracovanie podkladov pre akreditáciu kvalifikácie Tréner horolezectva. To bude úlohou
metodicko-bezpečnostnej komisie spolku v spolupráci s komisiou mládeže a s pracovníkmi
Katedry TvŠ FHV UMB Banská Bystrica.
V súvislosti s problémami pri organizácii seminára je treba zvážiť, či je nutná investícia do
prípravy druhého plánovaného seminára – k improvizovanej záchrane a prvej pomoci.
Pôvodný zámer bol uskutočniť ho súčasne s druhou časťou kurzu inštruktorov skalného
lezenia. Ak sa seminár uskutoční, tak v prípade, že na jeho príprave a priebehu budú
participovať členovia komisie.
3. Úprava vstupných podmienok pre inštruktorov skialpinizmu.
Obsah a zdôvodnenie návrhu úpravy vstupných podmienok pre kurz inštruktorov
skialpinizmu poslal predseda členom komisie vopred mailom. Opäť uviedol, že tieto
požiadavky sú plne v súlade so štandardmi UIAA, ktoré žiadnej kvalifikácii nepredpisujú
absolvovanie predchádzajúcej metodickej spôsobilosti, ale striktne vyžadujú splnenie
stanovených podmienok pre každú kvalifikáciu. Zdôraznil, že upustenie od požiadavky, aby
budúci inštruktori skialpinizmu boli držiteľmi kvalifikácie inštruktora skalného lezenia
neznamená znižovanie nárokov na ich odbornosť. Naopak rozšírenie vstupnej prijímacej časti
umožní preveriť dôsledne nielen teoretické poznatky, ale aj praktické schopnosti uchádzačov
o kvalifikáciu.
V diskusii dospeli členovia komisie k záveru, že požiadavku absolvovania kvalifikácie
inštruktora skalného lezenia ako podmienku pre kurz inštruktorov skialpinizmu možno
vypustiť. K rovnakému záveru dospeli na svojom stretnutí v Žiarskej doline vo februári aj
lektori skialpinizmu. Záver zapracuje predseda do materiálov komisie. Všetky dokumenty
uverejní na webe po rozhodnutí akreditačnej komisie spoločne s je závermi.
4. Poznatky z priebehu predchádzajúceho kurzu cvičiteľov skalného lezenia.
Priebeh minuloročného kurzu cvičiteľov skalného lezenia podnietil rozsiahlu diskusiu
prezentovanú aj na webe. Počas kurzu sa vyskytlo niekoľko organizačných nedostatkov,
ktoré vyplynuli predovšetkým z toho, že kurz nebol dôsledne zabezpečený lektormi z radov
členov komisie, resp. sa jej členovia zúčastnili len časti kurzu. Pred záverom kurzu sa
nepodarilo dosiahnuť, aby sa celá skúšobná komisia oboznámila s prácami frekventantov
a zaujala k nim jednotné stanovisko, z čoho tiež vyplynuli nedorozumenia. Rovnako sa
niekoľko nejasností v metodických postupoch riešilo až v priebehu kurzu.
Tieto problémy bude potrebné odstrániť jednoznačným trvaním na dodržaní splnenia
stanovených podmienok a termínov a dôslednou prípravou jednotlivých častí kurzu. Na
diskusiu k metodike výcviku má byť zameraná praktická zajtrajšia časť stretnutia komisie.
V diskusii k charakteru inštruktorských kurzov bolo konštatované, že obsah kurzov má byť
zameraný predovšetkým na metodiku výcviku. Jeho účastníci musia mať zodpovedajúcu
úroveň teoretických poznatkov a potrebnú úroveň praktických zručností a lezeckej
výkonnosti, ktorých preverenie je predmetom vstupných častí kurzov. V teoretickej príprave
je nutné diferencovane pristupovať k jej obsahu z hľadiska úrovne frekventantov.
Obsah kurzu musí byť v súlade s požiadavkami na obsah základného výcviku v skalnom
lezení, ktorý budúci inštruktori povedú. Samozrejme je nevyhnutná nadstavba nielen

v oblasti vedomostí a návykov ale aj zručností a v lezeckej výkonnosti. Rozsah základného
výcviku na kurzoch HŠ JAMES bol rozšírený na štyri a pol dňa. Hlavným cieľom je možnosť
upevňovania získavaných zručností a overovania poznatkov pri praktickom lezení. Podoba
základného výcviku bude na webovej stránke aktualizovaná.
Diskutovalo sa tiež k obsahu a účelu vstupného teoretického testu. Test má informatívny
charakter a jeho cieľom je preveriť do akej miery ovládajú nastupujúci frekventanti
problematiku teórie skalného lezenia. Len vo výnimočných prípadoch závažných
nevedomostí môže byť podnetom pre nepokračovanie v kurze. Po diskusii sa tiež dospelo
k záveru, že spracovanie záverečnej seminárnej práce v rozsahu 5 strán textu a jej obhajoba
v závere kurzu je optimálnou formou preverenia schopnosti prezentovať aj verbálne teóriu
problematiky skalného lezenia.
K návrhu úpravy vstupných požiadaviek pre inštruktorov skalného lezenia zvýšením
požadovanej obťažnosti lezeckej výkonnosti komisia rozhodla, že to nie je v súlade s cieľom
a zameraním príslušnej kvalifikácie.
5. Posúdenie žiadostí o uznanie absolvovaných kvalifikácií.
Predseda predložil komisii žiadosti o uznanie absolvovaného kvalifikačného výcviku.
Tomáš Vaverčák požiadal komisiu o uznanie výcviku horského vodcu pre započítanie na
predĺženie platnosti preukazu inštruktora horolezectva. Komisia žiadosť posúdila ako
odôvodnenú. Príslušný doklad vydá predseda komisie.
V tejto súvislosti komisia konštatovala, že započítanie absolvovaného výcviku musí byť
posudzované jednorázovo a nie je dôvodom pre automatické predlžovanie platnosti
oprávnenia viesť výcvik v nasledujúcich obdobiach.
Peter Hodulík požiadal o započítanie výcviku v špeciálnych horských jednotkách
v Rakúsku pre absolvovanie ľadovcovej časti kurzu inštruktorov skialpinizmu. Komisia
skonštatovala, že predložené dokumenty nie sú postačujúce pre rozhodnutie o žiadosti.
Doplnenie dokladov žiadateľovi spresní predseda komisie.
Peter Oleš požiadal o predĺženie platnosti viesť výcvik v skalnom lezení po uplynutí doby
stanovenej v podmienkach pre absolvovanie seminára cvičiteľov skalného lezenia. V súlade
s aktuálne platnými podmienkami obnovy platnosti uvedeného oprávnenia musí absolvovať
záverečnú časť kurzu inštruktorov skalného lezenia.
Predĺženie platnosti preukazov členov MBK. V roku 2012 sa končí platnosť preukazov
inštruktorov horolezectva Tiborovi Šnajdárovi, Petrovi Haštovi, Marianovi Šajnohovi,
Martinovi Rakovi, Vladimírovi Paulíkovi, Jurajovi Zaťkovi a Dušanovi Zajacovi. Komisia
rozhodla o predĺžení platnosti ich oprávnení na základe lektorskej činnosti na kvalifikačných
kurzoch.
6. Rôzne
V rôznom Tibor Šnajdár upozornil na to, že je potrebné perspektívne riešiť obsadenie
komisie mladšími členmi tak, aby sa zabezpečila kontinuita jej práce.
Predseda komisie uviedol, že redakcia časopisu Horolezec vyzvala metodickú komisiu,
aby pravidelne prispievala do časopisu článkami s metodickou problematikou. V tejto

súvislosti predseda požiadal členov komisie, aby zvážili možnosť prispieť do časopisu. Okrem
toho upozornil, že členovia komisie by mali byť odberateľmi, resp. čitateľmi spolkového
časopisu. V prvom a druhom tohoročnom čísle bol článok venovaný lanám. V druhom čísle
bol uverejnený tiež článok Petra Slivku k pevným isteniam. Na margo tohto článku odzneli
kritické pripomienky. V diskusii poverila komisia predsedu, aby oslovil redakciu časopisu
a požiadal o možnosť pre metodickú komisiu vyjadriť sa k článkom metodického charakteru
pred ich uverejnením.
Predseda komisie oboznámil členov s alternatívou presunu sídla horoškoly na Popradské
Pleso. O tejto možnosti už boli členovia informovaní mailom. Tohoročné kurzy horolezeckej
školy JAMES sa uskutočnia tak, ako boli naplánované. V budúcnosti sa však bude zvažovať
o umiestnení najmä inštruktorských kurzov na Popradské Pleso, ak sa podmienky na Chate
pri Zelenom Plese nezmenia. O situácii bude predseda komisie rokovať aj s chatárom
Tomášom Petríkom.
Nasledujúce rokovanie komisie by podľa plánu malo byť 24. a 26. augusta na Chate pri
Zelenom Plese počas seminára inštruktorov horolezectva. Vzhľadom k exponovanému
termínu je predpoklad, že miesto a termín rokovania komisie sa spresní mailovou
komunikáciou. V prípade, že sa komisia dohodne na realizácii seminára k improvizovanej
záchrane, bude rokovanie komisie súčasťou seminára.
Zapísal
Vladimír Paulík

