Zápis z rokovania MBK
Manín, 14. novembra 2014
Účasť: Martin Rak, Peter Hašta, Vladimír Paulík, Dušan Zajac, on-line Erik Rabatín
Ospravedlnili sa: Andrej Kolárik, Juraj Zaťko

1. Návrh na nového člena komisie
Predseda komisie predniesol návrh na zaradenie Jána Blažeja do komisie. Podnetom pre návrh bol
záujem menovaného o prácu v komisii. Je inštruktorom skalného lezenia od roku 2010, účastníkom
kurzu inštruktorov skialpinizmu. V rámci svojich aktivít sa zaoberá výcvikom v skialpinizme
a pohybe v zimnom teréne a organizuje v ČR semináre k bezpečnému lezeniu. Je členom SHS
JAMES. Mal sa zúčastniť rokovania a osobne sa vyjadriť k záujmu a perspektíve svojej práce
v komisii, ale z rodinných dôvodov sa rokovania nezúčastnil. Predseda komisie sa stručne vyjadril
k prínosom jeho účasti v komisii. Komisia s návrhom súhlasila. Návrh predloží V. Paulík
výkonnému výboru spolku na schválenie.

2. Kontrola úloh z predchádzajúcich zasadnutí:
‐

Záverečné skúšky kurzu MCI sa uskutočnili za účasti Martina Raka a Petra Haštu na
chate pri Zelenom plese. Skúšky absolvovali všetci zúčastnení a získali kvalifikáciu
inštruktor horolezectva.

‐

Návrh komisie na úpravu stanov predbežne predložil V. Paulík predsedovi SHS.
Výkonnému výboru ho písomne predloží na jeho rokovaní nasledujúci týždeň. Predseda
komisie dodá V. Paulíkovi presnú formuláciu návrhu i so zdôvodnením.

‐

Na základe upozornenia MŠ SR upravil zaslal riaditeľ HŠ JAMES doplnené a upravené
osvedčenia inštruktorov akreditačnej komisii MŠ a zašle ich tiež na HZS. Navrhol aby sa
v tejto súvislosti upravil aj preukaz inštruktora alebo vynechaním doby platnosti, alebo jej
úpravou. Komisia s návrhom nesúhlasila a uzniesla sa na tom, že platnosť oboch
dokladov bude rovnaká.

‐

Poistenie zodpovednosti pri výcviku v horolezeckej škole bude riaditeľ HŠ riešiť až pre
nasledujúcu sezónu. So zámyslom realizácie poistenia oboznámil členov MBK a predloží
ho aj VV spolku.

‐

Odporúčania metodickej komisie k lezeniu na umelých stenách na webe zatiaľ neboli
upravené. Úlohu zrealizuje riaditeľ HŠ spolu s úpravou povinností inštruktorov predložiť
výkaz o metodickej činnosti pri účasti na doškoľovacom seminári.

‐

Úloha predložiť v požadovanej forme štandardizačnej komisii UIAA na posúdenie
aktuálny systém vzdelávania dobrovoľných metodických pracovníkov SHS JAMES
s cieľom dosiahnuť oficiálne uznanie našich kvalifikácií v priestore UIAA nie je zatiaľ
splnená. Zaoberať sa ňou bude predseda komisie.

3. Príprava seminára komisie
Komisia podrobne prerokovala organizáciu obsah a priebeh seminára k technickej a predlekárskej
prvej pomoci v nasledujúcich dvoch dňoch aj s ohľadom na predpoveď počasia.

4. Organizácia workshopov – úraz vo Vertigu
Martin Rak informoval o zámere vedenia lezeckej steny Vertigo organizovať pravidelné
„metodické okienka“ k bezpečnosti lezenia na umelých stenách. Zámer vyplynul z opakovaných
častých chýb pri istení u návštevníkov centra a tiež ako dôsledok dvoch vážnych úrazov
v poslednom období. Do iniciatívy sa zapojila aj komisia. Prvého metodického podujatia sa aktívne
zúčastnili ako demonštrátori predseda komisie a riaditeľ HŠ spolu s Markom Mižičkom. V tejto
iniciatíve sa bude pokračovať. V. Paulík rokoval o realizácii rovnakej akcie aj s vedením lezeckej
steny K2. Peter Hašta navrhol, aby sa podobné podujatia uskutočnili tiež v skalných oblastiach.
S V. Paulíkom pripravia do nasledujúceho rokovania komisie zámysel a organizáciu podujatia.
5. Vyhodnotenie kvalifikačných kurzov v roku 2014 a príprava záverečnej časti kurzu SMI
O záverečnej časti kurzu inštruktorov skalného lezenia informoval riaditeľ HŠ. Kurz úspešne
ukončili len traja účastníci. Uskutočnili sa štyri kurzy pre inštruktorov lezenia na umelých stenách.
Dva pre vedúcich výcviku na lezeckých stenách. Jeden v Banskej Bystrici pre lezeckú stenu Pavúk
– zväčša študentov telesnej výchovy a športu na FHV UMB a jeden pre lezeckú stenu Vertigo.
Ďalej kurz pre učiteľov Tv na FMFI UK Bratislava a kurz pre príslušníkov strednej školy
saleziánov v Žiline. Uskutočnil sa v Oščadnici na lezeckej stene rekreačného zariadenia Rodinka
rezort aj pre dvoch jeho príslušníkov. Pripravuje sa kurz na lezeckej stene K2.
Komisia prerokovala priebeh záverečnej časti kurzu inštruktorov skialpinizmu. Uskutoční sa 5. – 7.
decembra v Zuberci, alebo v Žiarskej doline. Organizačne zabezpečí riaditeľ HŠ. Zloženie komisie:
Juraj Zaťko, Rudolf Knut a zapisovateľ Vladimír Paulík. Obsah skúšok pripraví Juraj Zaťko.
Podklady pripraví riaditeľ HŠ. Záverečné práce musia inštruktori odovzdať najneskôr do 25. 11.

6. Príprava kvalifikačných kurzov v roku 2015.
S návrhom termínov kurzov oboznámil riaditeľ HŠ. Nezaradil do plánu kurz inštruktorov
horolezectva. Predseda komisie navrhol začať ďalší beh kurzu inštruktorov horolezectva letnou
časťou, čím sa vytvorí dostatočný priestor pre jeho prípravu. Podmienkou začatia inštruktorských
kurzov bude minimálne 12 prihlásených záujemcov. Pred letnou časťou kurzu sa uskutoční vstupná
časť doplnená o teoretickú prípravu. Túto časť je možné zrealizovať aj v terénoch niektorej zo
skalných oblastí. Organizačne zabezpečí riaditeľ HŠ.
Komisia odsúhlasila termíny kurzov:
01 Kurz inštruktorov skalného lezenia ‐ 1. Časť
02 Kurz inštruktorov skalného lezenia ‐ 2. Časť
03 Vstupná časť kurzu inštruktorov horolezectva
04 Kurz inštruktorov horolezectva letná časť
05 Kurz inštruktorov lezenia na umelých stenách
10 Seminár inštruktorov horolezectva ‐ zimná časť
11 Seminár inštruktorov skalného lezenia I
12 Seminár inštruktorov skalného lezenia II
13 Seminár inštruktorov horolezectva na ľadovci
14 Seminár inštruktorov horolezectva ‐ letná časť
15 Seminár inštruktorov lezenia na umelých stenách

5.‐10.5.
12.‐15.9.
14.‐16.8.
25.‐30.8.
I.‐XII.
20.‐22.2.
9.‐10.5.
12.‐13.9.
9.‐14.6.
28.‐30.8.
I.‐XII.

Kalamárka
Machnaté
Banská Bystrica, Kalamárka
Dolina Zeleného plesa
Podľa záujmu
Dolina Zeleného Plesa
Kalamárka
Machnaté
Stűdlhűtte
Dolina Zeleného Plesa
Podľa záujmu

Riaditeľ HŠ predložil aj návrh na úpravu stanovovania cien kurzov. Navrhol zvýšiť odmenu
lektorom na kvalifikačných kurzoch na 50 €. Pre každý kurz bude cena stanovená vo výške, ktorá
nezohľadní členstvo v spolku a bude pokrývať všetky náklady na realizáciu plus zisk horoškoly.
Z tejto ceny budú poskytované zľavy pre členov spolku až do výšky 60%. Mechanizmus
uplatňovania zliav prerokuje riaditeľ HŠ na VV spolku.

7. Príprava lektorských zborov
Lektorský zbor pre kvalifikačné kurzy je tvorený členmi komisie. Je dopĺňaný odbornými lektormi
pre teoretické prípravu – MUDr. Ján Kořínek (anatómia, fyziológia, úrazy a prvá pomoc), Mgr.
Igor Marks (pedagogika, psychológia), Mgr. Peter Madzák, Mgr, Jaroslav Kompán (teória
športovej prípravy). Úlohou lektorského zboru bude vytvoriť v priebehu nasledujúceho roka
metodické materiály pre kvalifikačné kurzy tak, aby bola zabezpečená potrebná úroveň kurzov po
odbornej aj formálnej stránke a vytvoriť v prípade potreby predpoklady pre zastupiteľnosť
lektorov.
Riaditeľ HŠ oboznámil komisiu so zámerom konštituovať stabilný lektorský zbor aj pre metodické
kurzy. Osloví vybraných inštruktorov a na základe ich súhlasu zorganizuje spoločné stretnutie
spojené s metodickou prípravou, na ktorom bude prerokovaná obsahová, metodická a organizačná
stránka kurzov, príprava metodických materiálov pre teoretickú časť kurzov a vedenie praktického
výcviku. Stretnutia sa zúčastní aj zástupca metodicko-bezpečnostnej komisie. Návrh na lektorský
zbor prerokuje riaditeľ HŠ s predsedom MBK.

8. Doklady inštruktorských kvalifikácií
Upozornenie MŠ SR, že relevantným dokladom podľa zákona č. 288 Z.z. je osvedčenie a preukaz
je len internou záležitosťou spolku bolo prezentované už pri kontrole úloh. Nový formát osvedčení
bude vydaný do konca roka všetkým účastníkom kvalifikačných kurzov v roku 2014 a do konca
januára všetkým účastníkom v roku 2013. Ďalšie doklady sa s ohľadom na dobu platnosti budú
vymieňať na seminároch inštruktorov.
So skutočnosťou, že na osvedčení bude uvedená doba platnosti súvisí aj fakt, že osvedčenie ako
doklad, na základe ktorého je možné získať živnostenské oprávnenie pre špecializované činnosti
v oblasti telesnej kultúry by malo byť aktualizované aj na živnostenskom úrade. Úlohu zabezpečí
najneskôr do konca roka Vlado Paulík. Súčasne prerokuje so živnostenským úradom možnosť
doplniť do podmienok tejto viazanej živnosti okrem predloženia dokladu o kvalifikácii aj nutnosť
predložiť vyhlásenie, že držiteľ živnosti bude akceptovať systém vzdelávania dobrovoľných
metodických pracovníkov SHS JAMES, ktorý je nositeľom akreditácie MŠ pre udeľovania
kvalifikačných stupňov vo vzdelávaní inštruktorov.

9. Príprava rozpočtu komisie na rok 2015
Rozpočet podľa štruktúry schválených kvalifikačných kurzov pripravia predseda komisie
a riaditeľ HŠ a predložia ho komisii na schválenie na nasledujúcom rokovaní.
10. Príprava metodických článkov do časopisu Horolezec v roku 2015
Komisia pripravila plán metodických príspevkov do časopisu Horolezec s mottom: „ČO?,
PREČO?, AKO? (správajme sa tak, aby sme sa vracali zdraví a živí).
Martin Rak spresnil štruktúru príspevkov, aby bola zachovaná rovnaká schému. Navrhol vychádzať
z aktuálnych medializovaných informácií o nehodách a na ich podklade analyzovať príčiny nehody
a v ďalšom uviesť metodicky odporúčané, resp. zaužívané správne postupy. Článok pred
uverejnením prejde vždy pripomienkovaním zo strany členov komisie, takže je potrebné ho
pripraviť v dostatočnom predstihu – cca 6 týždňov pred vyjdením čísla.
Číslo jeden vychádza v prvej polovici februára. Odovzdanie článku najneskôr začiatkom januára.
Téma skialpinistické lavínové nehody. Spracovateľ Andrej Kolárik (Ján Blažej – spolupráca).
Číslo dva vychádza v prvej polovici apríla. Odovzdanie článku najneskôr začiatkom marca. Téma

úrazy v skalnom teréne pri zlanovaní. Spracovateľ Martin Rak.
Číslo tri vychádza v prvej polovici júna. Odovzdanie článku najneskôr začiatkom mája. Téma
istenie prvolezca vo viacdĺžkovej ceste v horách z centrálneho oka sedacieho úväzu. Spracovateľ
Dušan Zajac.
Číslo štyri vychádza v prvej polovici augusta. Odovzdanie článku najneskôr začiatkom júla. Téma
nehody pri spúšťaní prvolezca po dolezení v jednodĺžkových cestách v skalnom teréne.
Spracovateľ Erik Rabatín.
Číslo päť vychádza v prvej polovici októbra. Odovzdanie článku najneskôr začiatkom septembra.
Téma úrazy na umelej stene pri páde v dôsledku nedodržania správnych postupov pri začiatku
lezenia. Spracovateľ Vlado Paulík.
Číslo šesť vychádza v prvej polovici decembra. Odovzdanie článku najneskôr začiatkom
novembra. Téma zimné lezecké úrazy v horách v mixových cestách (nie lavíny). Spracovateľ Peter
Hašta.

Zapísal Vladimír Paulík

