Zápis z rokovania MBK
Manín, 15. septembra 2014
Účasť: Martin Rak, Peter Hašta, Andrej Kolárik, Vladimír Paulík, Erik Rabatín, Dušan Zajac,
Juraj Zaťko
1. Uvedenie nového člena komisie
Predseda komisie uviedol nového člena komisie Andreja Kolárika. Jeho účasť na práci komisie
bola predmetom diskusie na predchádzajúcom rokovaní.
2. Kontrola úloh z predchádzajúcich zasadnutí:
-

príprava seminára k technickej a predlekárskej prvej pomoci v termíne 26. - 27.
septembra v Zuberci

Úlohu mal zabezpečiť Vlado Paulík – seminár organizačne nebol zatiaľ zabezpečený. Po
diskusii komisia rozhodla, že seminár pripraví v termíne 14. – 16. 11. V Maníne v zariadení
horolezeckej školy Rockstar. Informáciu na webe a mail klubom pripraví Vlado Paulík, lekára
zabezpečí Dušan Zajac, podrobnosti k programu seminára spresní predseda komisie
v spolupráci s Dušanom Zajacom. Súčasťou seminára bude rokovanie komisie.
-

návrh na úpravu, resp. doplnenie odporúčaní pre lezenie na umelých stenách, ktoré je na
webovej stránke v dokumentoch komisie o pokyn, že pri vedení základného výcviku na
umelých stenách odporúča MBK používať prilbu a kombináciu sedacích a hrudných
úväzov, resp. celotelových úväzov

Komisia návrh odobrila v tomto znení. Vekovú hranicu odporúčanú pre povinné používanie
prilby a celotelového úväzu stanovila na 12 rokov. Používaná výstroj pri pretekoch v lezení je
v kompetencii komisie pretekov.
-

organizácia stretnutia metodikov klubov v rámci pripravovaného seminára v septembri

S ohľadom na to, že funkcia metodika nebola zatiaľ špecifikovaná a ani oficiálne ustanovená,
je táto úloha posunutá na nasledujúce obdobie.
3. Záverečný kurz a skúšky inštruktorov
Záverečný kurz a skúšky sa uskutočnia 19. - 21. 9. 2014 na chate pri Zelenom plese. Témy
záverečných skúšok a testy boli frekventantom zaslané. Skúšok sa zúčastnia Martin Rak a Peter
Hašta. Organizačne zabezpečí horolezecká škola.
Komisia sa stručne vyjadrila k jednotlivým prácam a poverila členov skúšobnej komisie
k tlmočeniu ich pripomienok pri záverečných skúškach.
V ďalšej diskusii sa konštatovalo, že je potrebné striktne dodržať termín odovzdania prác –
najmenej mesiac vopred. Komisia predpíše formálnu úpravu práce. Prácu bude v budúcnosti
potrebné odovzdať v písomnej podobe (MS Word, resp. pdf) a vo forme prezentácie.
Spracovateľom komisia pridelí konzultanta. Pri spracovaní niektorých špecifických tém bude
možné vybrať konzultanta aj mimo členov komisie.
4. Návrh na úpravu stanov
Predseda komisie zaslal návrhy na zmenu stanov písomne. Komisia po zdôvodnení a diskusii
odsúhlasila znenie návrhov. V písomnej forme ich na VV spolku predloží zástupca komisie vo VV
SHS Vlado Paulík.

5. Informácia o téme „Pokyny HZS týkajúce sa bezpečnosti osôb v horských oblastiach pri výkone
organizovaných činností“
Predseda komisie informoval o výsledku rokovaní v súvislosti s pokynmi HZS k bezpečnosti
návštevníkov horských oblastí. Pôvodný návrh HZS z rokovania v Starom Smokovci bol na
základe pripomienkovania dotknutých organizácií upravený a je zverejnený na webovej stránke
HZS. Pripomienky SHS boli v plnej miere akceptované, čím sa zachovala pôsobnosť SHS JAMES
vo vzdelávaní v oblasti horolezeckých disciplín na základe akreditácií udelených horolezeckej
škole JAMES ministerstvom školstva.
6. Poistenie zodpovednosti pri výcviku
Podklady k poisteniu zodpovednosti zaslal V. Paulík členom komisie vopred. Organizačné
podrobnosti, formálnu stránku a rozsah poistenia, ako aj účasť, resp. participáciu iných subjektov
na poistení v súvislosti so vzdelávacou činnosťou inštruktorov SHS JAMES s poisťovňou
prerokuje V. Paulík. Poistenie by malo obsiahnuť aj metodickú prácu vykonávanú v kluboch.
7. Úprava Systému vzdelávania metodických pracovníkov
Úprava bola predmetom rokovania komisie aj na jednom z predchádzajúcich stretnutí. Návrh na
úpravu obsahuje 2 podmienky:
-

odovzdať správu (výkaz) o metodickej činnosti inštruktora v období od absolvovania
kurzu, resp. predchádzajúceho seminára;

-

povinnosť absolvovať v období medzi seminármi na predĺženie aspoň jeden odborný
seminár organizovaný MBK, alebo niektorou z horolezeckých škôl.

Organizačne splnenie týchto podmienok zabezpečí riaditeľ HŠ pri prihlasovaní sa na kvalifikačné
semináre.
8. Staro-nové nápady ako zlepšiť, zviditeľniť prácu komisie
Členovia komisie by sa mali aktívne zapojiť do publikovania metodických materiálov v časopise
Horolezec. Námety spracuje a pošle členom komisie predseda a na nasledujúcom rokovaní sa
k témam vrátime.
Organizovanie metodicko-propagačných podujatí pre „lezeckú“ verejnosť. Tieto podujatia je
potrebné pripraviť v priestoroch exponovaných z hľadiska lezeckej návštevnosti – umelé steny,
tradične navštevované lezecké oblasti. Okrem prezentácie bezpečnosti a správnej metodiky je
možné ich spojiť aj s propagáciou partnerov a predajom materiálu. Prvé podujatia bude vhodné
pripraviť v Bratislave v lezeckých centrách Vertigo a K2. Metodický námet a organizáciu spoločne
zabezpečia Martin Rak a Vlado Paulík.
Medzinárodná platnosť kvalifikácie inštruktorov. O stave rokovaní informoval Vlado Paulík.
Príslušnej komisii UIAA je potrebné predložiť plán našich kvalifikačných kurzov s podrobnou
osnovou. K dispozícii je anglický preklad súčasnej podoby nášho vzdelávacieho systému. Jej
úpravu do formy osnovy kurzov zabezpečí Martin Rak. .
9. Čerpanie rozpočtu komisie
O priebežnom stave čerpania rozpočtu komisie informoval Vlado Paulík. Aktuálne je
z rozpočtovanej sumy 3500 € vyčerpaných 2187,02 €. Podrobnú informáciu pošle členom komisie
mailom.

Zapísal Vladimír Paulík

