Zápis z rokovania MBK
Detva, 5. mája 2017
Účasť: Andrej Kolárik, Vladimír Paulík, Peter Hašta, Juraj Zaťko, Ján Blažej, Peter Padúch,
Igor Marks, Erik Rabatín
Hostia: Jana Oravcová, Lýdia Molnárová, Martin Rak
Ospravedlnil sa: Igor Lišaník

Program rokovania:
1. Splnenie úloh z predchádzajúceho zasadania
-

príprava podkladov textového materiálu pre inštruktorov – Peter Hašta;
úprava zloženia komisie na webe plus adresár – Vlado Paulík (adresár pošle všetkým, Ján
Blažej adresár zverejní na Google disku);
osnovy vzdelávania inštruktorov na pripomienkovanie – Vlado Paulík;

2. Úprava podmienok pre inštruktorské kurzy
Inštruktor lezenia na umelých stenách (ICI) – vyliezť cestu obťažnosti VI UIAA ako
prvolezec; dvojročná lezecká prax; odporučenie z klubu; zvládnutie základných zručností
v manipulácii s materiálom – naviazanie sa, istenie TR a istenie prvolezca polovičným lodným
uzlom, kýblikom a asistovanou istiacou pomôckou; správne vedenie lana pri postupe lezca.
Výstupy z inštruktorského kurzu – metodické vystúpenie, teoretická skúška = písomný test
(testy poslať Igorovi Marxovi); záverečná práca v rozsahu 5 až 10 strán a jej obhajoba, ktorá
pozostáva z vedenia časti tréningovej jednotky spracovanej v záverečnej práci – viď vyhláška
110/2016; okruhy zadaní pre prácu navrhnú členovia komisie.
Obsah základného kurzu skalného lezenia je spracovaný. Zverejnenie na webe v dokumentoch
komisie zabezpečí Vlado Paulík.
Inštruktor skalného lezenia (RCI) – minimálne polročný interval po absolvovaní kurzu ICI;
vyliezť cestu V. stupňa UIAA ako prvolezec, vybudovanie istiaceho stanovišťa, doberanie
druholezca, zlaňovanie; vedomosti a zručnosti v rozsahu základného výcviku. Výstupy
z kurzu rovnako ako doteraz plus záverečná práca v intenciách vyhlášky 110.
Inštruktor horolezectva – podmienky pre prijatie na kurz zostávajú ako doteraz; podmienky
pre účasť na seminári doplniť o doloženie 6 vylezených zimných a 12 letných ciest v horách
v období od predchádzajúceho seminára. Podmienky pre záver ostávajú plus záverečná práca
v intenciách vyhlášky 110/2016.
Erik Rabatín pripraví na nasledujúce rokovanie predlohu k osvedčeniu o absolvovaní
základného kurzu.
Obsah základného kurzu v horách v lete aj v zime je spracovaný, na webe zverejní Vlado
Paulík.
Koncepciu vzdelávania v skialpinizme predstavil Ján Blažej. Predložené dokumenty komisia
pripomienkovala. Doplnené a upravené pripraví autor koncepcie do nasledujúceho rokovania
komisie.

3. Vo vzťahu k lezeckej aj laickej verejnosti je nevyhnutné zabezpečiť marketing pre komisiu.
Publikačnú činnosť v časopise Horolezec koordinuje predseda komisie Andrej Kolárik. Pre
nasledujúce obdobie sú v pláne dva články Petra Mandzáka a článok o metodike výcviku
skalného lezenia. Propagácia práce komisie na fb, adminovanie fb Igor Marks.
4. Účasť za metodickú komisiu na podujatiach Erazmu zabezpečia Peter Hašta a Andrej Kolárik.
5. Videá k metodike výcviku – záujem o prípravu prejavili Andrej Kolárik a Erik Rabatín. Vlado
Paulík pripravil nadväzovanie sa trojitou pichanou osmičkou, improvizovanú záchranu
a istenie z centrálneho bodu. Videá sú vo fáze dokončenia. Treba ich ešte upraviť a nahovoriť.
Ďalšou formou propagácie sprístupnenia práce komisie sú špecializované kurzy v rámci
horolezectva, semináre komisie a workshopy.
6. Námety na práce inštruktorov.
Obsah inštruktorských prác musí byť v súlade s vyhláškou 110/2016. Podľa vyhlášky musí
práca pre 1. kvalifikačný stupeň zameraná na vedenie tréningovej jednotky (5 – 10 strán), pre
druhý kvalifikačný stupeň na spracovanie tréningového mikrocyklu (v rozsahu 10 – 20 strán)
a pre tretí kvalifikačný stupeň tréningového makrocyklu (v rozsahu 20 – 30 strán). S ohľadom
na to, že zameranie inštruktorského výcviku je predovšetkým na metodické a nie tréningové
pôsobenie, môžu byť práce zamerané aj na metodiku výcviku a teoretickú časť prípravy
v lezení.
7. Rôzne.
Vlado Paulík členom komisie predložil požiadavku troch záujemcov o kurz inštruktorov
horolezectva z Poľska. Okrem nich zatiaľ o kurz nie je záujem. Najskorší termín konania
kurzu bude v roku 2018
8. Ďalej sa komisia zaoberala prípravou metodického dňa. Obsah metodického dňa podľa
zaslaného návrhu komisia doplnila, členovia komisie si vybrali jednotlivé stanovištia.
V sobotu metodický deň prakticky na stanovištiach komisia spresní.

Zapísal sekretár komisie
Vladimír Paulík

