Zápis z rokovania MBK
Popradské Pleso, 12. ‐ 13. októbra 2012
Účasť: Vladimír Paulík, Peter Hašta, Martin Rak, Erik Rabatín, Marián Šajnoha
Ospravedlnili sa: Tibor Šnajdár, Dušan Zajac, Juraj Zaťko
V úvode rokovania predseda odovzdal prítomným členom komisie kvalifikačné preukazy a osvedčenia
o získaní inštruktorskej kvalifikácie.

1. Kontrola úloh
Zo seminára k športovej príprave v lezení vyplynul pre komisiu záver zaoberať sa prípravou
školenia trénerov so špecializáciou na preteky v lezení. Tento záver bol prerokovávaný aj na
predchádzajúcom rokovaní komisie, kedy bolo konštatované, že ide o dlhodobú úlohu.
Marian Šajnoha namietol, že je to skôr úloha pre komisiu pretekov v lezení. Po diskusii
účastníci dospeli k záveru, že predseda komisie prerokuje túto úlohu na VV a spoločný
postup dohodne s predsedami komisií pretekov v lezení a mládeže.
K informácii z predchádzajúceho rokovania o výzve MŠ na zapojenie mládeže do pohybových
aktivít v spolupráci so športovými zväzmi spresnil, že administratívne požiadavky
ministerstva nebolo možné vzhľadom na krátkosť času realizovať.
K príprave obsahu inštruktorských kurzov je potrebné dopracovať vstupný test pre
inštruktorov skalného lezenia a záverečný test z teórie pre inštruktorov horolezectva. Oba
testy pošle predseda členom komisie na pripomienkovanie.

2. Žiadosti o uznanie absolvovaného vzdelávania pre splnenie kvalifikačných požiadaviek
kurzov Horolezeckej školy JAMES.
K žiadosti Petra Hodulíka o započítanie absolvovania častí výcviku v ľadovcových horách
v rámci účasti na kurzoch Armády SR v zahraničí za účasť na ľadovcovej časti inštruktorov
skialpinizmu boli doplnené informácie o obsahu a priebehu kurzov. Na základe týchto
informácií komisia rozhodla, že absolvovanie uvedeného výcviku je postačujúce na uznanie
pre absolvovanie obsahu ľadovcovej časti kurzu inštruktorov skialpinizmu. Po obhájení
záverečnej práce môže byť Petrovi Hodulíkovi udelená kvalifikácia Inštruktor skialpinizmu.
Na základe predložených dokladov Jaroslava Pšenčíka o absolvovaní skúšok pre pozemnú
záchranu a záchranu na lyžiarskej trati dobrovoľných členov HS v roku 2012 komisia rozhodla
o započítaní absolvovania uvedeného výcviku pre predĺženie platnosti preukazu inštruktora
horolezectva na nasledujúce obdobie.

K žiadosti Mariana Deckého o uznanie absolvovania špecializačného štúdia na FTVŠ UK
Bratislava so špecializáciou horolezectvo – jednoodborové trénerské štúdium, komisia
navrhla posúdenie porovnateľnosti obsahu štúdia s požiadavkami kurzu inštruktorov
horolezectva vedúcim špecializácie Jurajom Zaťkom. Na základe jeho vyjadrenia a tiež
jeho hodnotenia menovaného rozhodne komisia o ďalšom postupe.

3. Informácia o kurzoch horolezeckej školy v roku 2012, plán kurzov na rok 2013.
Predseda komisie stručne informoval o realizovaných kurzoch horolezeckej školy JAMES
v roku 2012. Podrobná štatistická informácia bude zverejnená na webe na záver roku 2012.
Pre rok 2013 bude štruktúra ostáva štruktúra kurzov rovnaká. Novinkou bude kurz pre
rodičov s deťmi. Kvalifikačné kurzy budú otvorené pre všetky akreditované odborné
spôsobilosti.
V súvislosti so starostlivosťou o materiál upozornil Peter Hašta na potrebu viesť denníky
používania lán.
4. Rozhodnutie k ukončeniu kurzu inštruktorov horolezectva.
Predseda komisie informoval, že sa zatiaľ stále nepodarilo uskutočniť ľadovcovú a záverečnú
časť kurzu inštruktorov horolezectva, ktorý začal v roku 2010. Dôvodom boli zdravotné
ťažkosti a rodinné dôvody účastníkov. Po diskusii k spôsobu ukončenia kurzu komisia
skonštatovala, že je potrebné ukončiť kurz už v roku 2013 a nečakať až na záver
nasledujúceho inštruktorského kurzu. Diskutovalo sa tiež o možnostiach organizačného
zabezpečenia ľadovcového kurzu účasťou na ľadovcových kurzoch iných horolezeckých škôl.

5. Príprava kurzu inštruktorov horolezectva a skialpinizmu.
V roku 2013 začnú oba kurzy spoločnou vstupnou časťou a spoločnou lavínovou časťou. Do
obsahu spoločných častí bude začlenená všeobecno‐teoretická časť kurzov, ktorá je rovnaká
pre obe kvalifikácie. Potom budú kurzy pokračovať špecializovanými časťami. Obe spoločné
časti budú situované do Žiarskej doliny.
Predseda komisie konštatoval, že je nevyhnutné, aby na priebehu kurzov participovali ako
lektori v prvom rade členovia komisie.
Kurz skialpinizmu bude realizovaný v úzkej spolupráci s komisiou skialpinizmu.
Po stanovení termínov úvodných častí kurzu predseda osloví odborných lektorov a členov
komisie, aby sa mohli si účasť na kurzoch mohli vopred naplánovať.

6. Metodické vstupy členov komisie do časopisu Horolezec.
Časopis je definovaný ako odborný a metodický časopis spolku, preto je tendencia v každom
čísle uverejňovať metodické vstupy. V tomto roku boli v troch zo štyroch čísel vstupy k lanám
a ku slučkám. Predseda komisie konštatoval, že na metodických článkoch by sa mali podieľať
členovia komisie. Ako pokračovanie série metodických článkov by bolo optimálne uverejniť
vstupy k ďalšiemu lezeckému materiálu. Rovnako by bolo potrebné pripraviť materiál
k istiacim stanovištiam. Vzhľadom na rozsah problematiky bude potrebné tému uverejňovať
na pokračovanie. Problematika istenia z istiaceho stanovišťa je dôležitá najmä pre
uverejnenie viacerých protichodných informácií v rôznych publikáciách v poslednom období.
Organizačne prípravu metodických článkov zabezpečí predseda komisie.

7. Aktuality v metodike výcviku.
Tejto časti rokovania sa zúčastnili aj frekventanti seminára inštruktorov horolezectva, ktorý
prebiehal súbežne s rokovaním komisie. Obsahom diskusie bola hlavne problematika istenia
z istiaceho stanovišťa. Hudy info 2011 v časti istenie II totiž k tejto téme uvádza niekoľko nie
celkom presných interpretácií a čiastočne zavádzajúcich informácií, ktoré pravdepodobne nie
sú výsledkom serióznych skúšok. Diskutovalo sa ďalej o používaní istenia z centrálneho bodu,
istenia z nezávislého istiaceho stanovišťa a ďalších spôsoboch istenia použitím rôznych
istiacich pomôcok a polovičného lodného uzla v karabíne HMS či už v pozícii prvolezca, alebo
druholezca.
Hovorilo sa tiež k používaniu polovičných a dvojitých lán, pričom diskutujúci upozornili na
rozpory v návodoch na používanie medzi jednotlivými výrobcami.
Tieto skutočnosti by sa mali stať predmetom záujmu MBK a podkladom pre spracovanie
a uverejnenie uvedenej problematiky v metodických materiáloch komisie.

8. Rôzne
K premiestneniu ťažiska kurzov horolezeckej školy JAMES na Popradské Pleso, o ktorom sa
diskutovalo na predchádzajúcom rokovaní komisia konštatovala, že podmienky pre vedenie
kurzov na Chate pri Zelenom plese sa nezmenili a preto v nasledujúcom roku budú najmä
kvalifikačné kurzy realizované v novom prostredí. Pre tieto kurzy je v Hoteli na Popradskom
Plese možné bez problémov zabezpečiť priestor pre teoretickú aj praktickú prípravu. Pre
metodické zabezpečenie kurzov už prvé kroky zrealizovala HŠ Encián, lektori ktorej pripravili
pod galériou Ostrvy istiace stanovištia pre nácvik improvizovanej záchrany a zaistili niekoľko
ciest metodického charakteru.
Predseda komisie interpretoval členom komisie niekoľko poznatkov o činnosti inštruktorov
horolezectva SHS JAMES, ktorá nie je v súlade s ich postavením, ich oprávneniami
a povinnosťami zverejnenými aj na stránke metodicko‐bezpečnostnej komisie. Ide najmä

o činnosti súvisiace so suplovaním vodcovstva, čím poškodzujú meno inštruktorov
horolezectva a spôsobujú problémy pri komunikácii s horskými vodcami. Predseda komisie
upozorní písomne na tieto skutočnosti dotknutých inštruktorov a tiež na to, že komisia môže
rozhodnúť o nepredĺžení oprávnenia pre vedenie výcviku, alebo ich môže v krajnom prípade
vyzvať, aby vrátili oprávnenie viesť výcvik spolu s preukazom inštruktora.
Marian Šajnoha upozornil na to, že je potrebné nejakým spôsobom vyzdvihnúť vážnosť
postavenia inštruktora. Navrhol napríklad každoročné oceňovanie najlepších inštruktorov. Je
však potrebné spracovať relevantné kritériá pre takúto aktivitu. Komisia sa týmto
problémom bude zaoberať na nasledujúcom rokovaní.
Ďalej vyjadril nespokojnosť so súčasným preukazom inštruktora horolezectva. Text na zadnej
strane preukazu považuje za neopodstatnený. S uvedenou pripomienkou sa budeme
zaoberať na nasledujúcom rokovaní.

Zapísal: Vladimír Paulík

