
Zápis z rokovania MBK 

Záskalie, 11. decembra 2015 

Účasť: Martin Rak, Ján Blažej, Peter Hašta, Andrej Kolárik - skype, Vladimír Paulík, Dušan Zajac 

Ospravedlnili sa: Erik Rabatín, Juraj Zaťko 

 

1. Kontrola úloh z predchádzajúcich zasadnutí 

Predloženie Systému vzdelávania ... na posúdenie štandardizačnej  komisii UIAA – úloha zatiaľ trvá. 

Komunikáciu s komisiou UIAA k spresneniu požiadaviek zrealizuje na kompatibilitu vzdelávacieho 

systému SHS JAMES so štandardami UIAA zrealizuje predseda komisie do konca januára 2016.. 

Metodické workshopy k bezpečnosti v skalnom lezení budú pokračovať aj v roku 2016. Termíny 

podujatí zameraných na istenie pri lezení jedno dĺžkových ciest v skalných oblastiach a na istiace 

stanovištia vo viac dĺžkových cestách budú spolu s organizačným zabezpečením spresnené na 

februárovom rokovaní komisie. 

Príprava návrhu na lektorský zbor a oslovenie inštruktorov – v štádiu realizácie, úloha trvá. Riaditeľ 

HŠ  pripraví stretnutie lektorov za účasti predsedu komisie. 

 

2. Priebežný stav čerpania rozpočtu komisie v roku 2015 

Z položky na zabezpečenie kvalifikačných kurzov komisia vyčerpala 1240 € z plánovaných 1860 €. 

Neboli vyčerpané prostriedky plánované na zabezpečenie kurzu inštruktorov horolezectva. Kurzu sa 

zúčastňujú frekventanti, ktorí hradia náklady na kurz komerčným spôsobom. 

Neboli vyčerpané prostriedky na metodické semináre. Seminár v Porúbke sa uskutočnil z dôvodu 

nepriaznivého počasia s minimálnou účasťou. Druhý z plánovaných seminárov nebol zrealizovaný.  

Prostriedky na rokovanie komisie boli vyčerpané len z časti. Komisia rozhodla využití prostriedkov 

určených na propagáciu na úhradu nákladov za tričká s logom inštruktora SHS a nákladov na výrobu 

propagačného materiálu (roll-up) pre potreby podujatí komisie.  

Definitívne čerpanie rozpočtu pripraví na februárové rokovanie Vlado Paulík.  

 

3. Vyhodnotenie priebehu kvalifikačných kurzov v roku 2015 

Z kurzu inštruktorov horolezectva bola zrealizovaná vstupná časť s previerkou vstupných požiadaviek 

zameraná na všeobecnú teoretickú prípravu a letná časť vo Vysokých Tatrách. Vstupné požiadavky 

účastníci kurzu splnili. O priebehu letnej časti informoval Peter Hašta. Praktické požiadavky aj 

metodická a teoretická časť prípravy boli splnené. Zimnej časti seminára inštruktorov horolezectva sa 

zúčastnilo 8 a letnej 11 inštruktorov.  

Kurzu inštruktorov skalného lezenia sa zúčastnilo 6 frekventantov. Lezecká i teoretická pripravenosť 

účastníkov bola výborná. Metodickú časť výcviku zvládli veľmi dobre. Semináre inštruktorov 

skalného lezenia na Kalamárke a na Machnatom absolvovalo spolu 20 inštruktorov. 

Počas roka sa uskutočnili tri kurzy inštruktorov lezenia na umelých stenách. Pre potreby HK 

Rozlomity v Košiciach na novopostavenej lezeckej stene za účasti 13 frekventantov, V Bratislave na 

lezeckej stene K2 sa kurz absolvovalo 6 záujemcov a v Banskej Bystricu na lezeckej stene Pavúk 

absolvovalo kurz 15 zo 16 zúčastnených záujemcov. Semináre inštruktorov lezenia na umelých 

stenách v Košiciach, Čadci a v Banskej Bystrici absolvovalo 14 inštruktorov. 



4. Príprava plánu činnosti komisie na rok 2016 

V tomto bode sa živo diskutovalo najmä k zameraniu práce komisie a k spôsobom ako zviditeľniť jej 

činnosť nielen pre členov SHS JAMES, ale aj širokú lezeckú verejnosť. Stále sa zväčšujúci záujem 

o lezecké aktivity na umelých stenách aj v skalných oblastiach so sebou prináša zákonite aj negatívne 

sprievodné javy vo forme nedostatočnej informovanosti účastníkov týchto aktivít o dodržiavaní 

metodiky a bezpečnosti pri lezení. Cieľom komisie je zvýšiť informovanosť v tejto oblasti 

a predchádzať zbytočným úrazom pri lezení. Z možností ako komunikovať so zainteresovanou 

verejnosťou sa za najefektívnejšie prezentovalo informovanie pomocou sociálnych sietí a webových 

lokalít. Jednou z ciest realizovaných už v tomto roku bolo aj organizovanie workshopov a bezpečnosti 

vo Vertigu iniciované jej prevádzkovateľom Rasťom Šulíkom. Je však potrebné zviditeľniť zastúpenie 

metodicko-bezpečnostnej komisie a SHS JAMES na týchto aktivitách. Sprostredkovane sa to realizuje 

vyžadovaním bezpodmienečného akceptovania metodických postupov na kurzoch a seminároch 

inštruktorov SHS JAMES. 

V roku 2016 bude pokračovať kurz inštruktorov horolezectva lavínovou, zimnou a ľadovcovou 

časťou. Ľadovcovej časti kurzu sa zúčastnia aj inštruktori z predchádzajúceho behu. Termíny sú 

uverejnené na webe horolezeckej školy JAMES. Termín záverečnej časti bude stanovený po dohode 

s účastníkmi na ľadovcovej časti kurzu. Lektorské zabezpečenie bolo stanovené.  

Organizácia kurzu inštruktorov skalného lezenia ostane v tradičnej forme. Májová časť na Kalamárke 

a septembrová v Demänovskej doline.  

V pláne kvalifikačných kurzov sú termíny pre zimný a letný seminár inštruktorov horolezectva a tri 

termíny pre semináre inštruktorov skalného lezenia.  

Kurzy a semináre inštruktorov lezenia na umelých stenách budú organizované priebežne podľa 

požiadaviek.  

Riaditeľ horolezeckej školy bude mailom informovať všetkých inštruktorov, ktorým v roku 2016 

končí platnosť kvalifikácie, alebo im skončí 31.12.2015 o povinnosti absolvovať príslušný seminár.  

Termíny všetkých kurzov aj s podrobnosťami k organizácii sú uverejnené na www.hs.james.sk. 

Predseda komisie Martin Rak v závere rokovania oznámil svoj úmysel prenechať vedenie komisie 

niekomu z jej členov z dôvodu svojej časovej zaneprázdnenosti. Nasledovala živá diskusia 

k možnostiam a najmä k tomu, ako tento krok ovplyvní prácu komisie. Po zvážení všetkých okolností 

komisia dospel ak záveru, že do februárového rokovania komisie zostáva súčasný predseda na jej čele. 

Podmienkou však je aktívny a iniciatívny podiel všetkých jej členov na práci komisie. Tak, aby 

predseda mohol plniť úlohu koordinátora jej práce s nie vykonávateľa úloh. K tomu boli stanovené 

konkrétne úlohy na nasledujúce obdobie. Splnenie, alebo nesplnenie úlohy oznámia členovia komisie 

predsedovi pred skončením termínu splnenia. Pri realizácii úlohy uskutočnia všetku potrebnú 

komunikáciu v rámci komisie i mimo nej.  

Andrej Kolárik – pripraviť do konca januára plán metodických výstupov komisie pre časopis 

Horolezec v roku 2016 vrátane zamerania a autorov výstupov. V spolupráci s Janom Blažejom 

konzultovať formy komunikácie s lezeckou verejnosťou. Sledovať a usmerňovať aktivitu fb konta 

komisie.  

Ján Blažej – spracovať a do konca januára pripraviť návrh spôsobu a foriem prezentácie komisie 

v lezeckej komunite vrátane jej vykonávateľov a zabezpečenia komunikačných kanálov.  

Dušan Zajac – pripraviť návrh obsahu metodických výstupov komisie z hľadiska aktuálnych 

problémov v metodike. 

Vladimír Paulík – zverejniť plán a personálne zabezpečenie kvalifikačných kurzov a seminárov 

metodickej komisie v roku 2016. Konzultovať s akreditačnou komisiou MŠVVaŠ SR spôsob 



predĺženia akreditácie HŠ JAMES pre vykonávanie kvalifikačných kurzov. Zrealizovať ustanovenie 

lektorských zborov pre metodické kurzy horoškoly.  

Erik Rabatín – viesť evidenciu lezeckých úrazov a nehôd v horách, pripravovať podklady pre analýzu 

úrazov na rokovaniach komisie, navrhnúť systém informovania lezeckej verejnosti o záveroch analýz.  

Martin Rak – do konca januára 2016 zistiť presnú formu podkladov pre štandardizačnú komisiu UIAA 

a podmienky pre uznanie kompatibility vzdelávacieho systému SHS JAMES so vzdelávacími 

štandardmi UIAA.  

 

5. Rôzne 

- Tričká pre komisiu a lektorov horoškoly z rozpočtu komisie z položky na propagáciu. 

- Komisia rozhodla o predĺžení kvalifikácií inštruktorov horolezectva pre členov komisie 

s platnosťou od 1.1.2016. Všetci, ktorých sa to týka, sa zúčastnia februárového seminára 

inštruktorov horolezectva na chate pri Zelenom plese. 

- Najbližšie rokovanie komisie bude 21. februára o 12.-tej na chate pri Zelenom plese spolu so 

seminárom inštruktorov horolezectva. 

 

 

 

 

 


