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Pokračovanie vzdelávania odborníkov v spolupráci s ČHS v rámci podpory MOV a SOŠV. 

Po rozhovoroch s predsedom ČHS Janom Bloudkom, doc. Jiřím Balášom, Ph. D. Z pražskej FTVS, senior IFSC staviteľom ciest 

Janom Zbranekom a ďalšími zodpovednými osobami, bude pokračovať vzdelávanie slovenských odborníkov v spolupráci 

s Českým horolezeckým svazem nasledovne: 

1. Trénerský kurz na licenciu C (možnosť získať 1. a 2. kvalifikačný stupeň trénera podľa slovenských zákonov). Kurz 

bude pozostávať z dvoch víkendových blokov v termínoch 13.-14.6. a následne hneď 20.-21.6., uskutoční sa v Prahe. 

Absolvent môže v prípade úspešného metodického výstupu získať certifikát licencie C a súčasne predpoklady pre 

získanie 1. a 2. kvalifikačného stupňa v odbornosti tréner. Podotýkame, že absolvovanie zmineneého kurzu je len 

jeho špeciálna časť, k plnej získanej odbornosti je potrebné ešte úspešne zložiť test z teoretickej časti (získava sa na 

jednej z fakúlt FTVŠ Bratislava, UMB Banská Bystrica, UPJŠ Prešov) a predložiť Metodickej komisii SHS JAMES 

písomnú prácu v požadovanom rozsahu a kvalite. Kapacita kurzu je 12 frekventantov. Prihlásiť sa môžete tu 

http://www.horolezecka-skola-james.sk/horoskola/view/111 

 

2. Rozhodcovský kurz – kurz rozhodcov 2. a 3. kvalifikačného stupňa sa uskutoční v dňoch 24.-26.5.2020 v Olomouci. 

Úspešným ukončením kurzu získa frekventant automaticky 2. kvalifikačný stupeň v odbornosti rozhodca, po 

úspešnom absolvovaní pretekov pod dohľadom školiteľa v úlohe hlavného rozhodcu môže získať následne 3. 

kvalifikačný stupeň. Kapacita kurzu sú 4 frekventanti. Prihlásiť sa môžete tu http://www.horolezecka-skola-

james.sk/horoskola/view/119 

 

Pre poznámku, podľa Vykonávacích predpisov SHS JAMES pre preteky Slovenského pohára dospelých, mládeže 

i detí v úlohe hlavného rozhodcu a delegáta môžu pôsobiť len rozhodcovia so zmienenými kvalifikačnými stupňami, 

obidve pozície sa honorujú sumou 70 eur na deň a uhradenými nákladmi v primeranej výške. 

 

3. Kurz staviteľov ciest – tento kurz sa uskutoční v termíne 31.5.-4.6.2020 niekde na Slovensku (miesto bude ešte 

upresnené). Školiteľom kurzu je Honza Zbranek, jeden z svetových top staviteľov ciest. Celý kurz bude ukončený 

sústredením reprezentačného družstva. Stavitelia ciest môžu na mieste podľa svojich schopností a výsledkov môcť 

získať 1. až 3. kvalifikačných stupeň v odbornosti staviteľ ciest. Kapacita kurzu je 12 frekventantov. Prihlásiť sa 

môžete tu http://www.horolezecka-skola-james.sk/horoskola/view/120 

Pre poznámku, podľa Vykonávacích predpisov SHS JAMES môžu byť staviteľmi pretekov Slovenského pohára 

dospelých, mládeže a detí kategórie A a B len cestifikovaní stavitelia (vo Vykonávacích predpisoch je stanovené, 

ktorú kategóriu aký kvalifikačný stupeň). Staviteľ je honorovaný podľa dohody s usporiadateľom pretekov. 

Frekventanti, ktorí budú vybraní na absolvovanie kurzov, budú mať všetky priame náklady na kurz (cena kurzu, cesta, 

ubytovanie) hradené zo zdrojov Slovenského horolezeckého spolku JAMES. Pred účasťou na kurzoch bude podpísaná zmluva 

o podmienkach účasti na kurze a následných povinnostiach voči SHS JAMES (napr. účasť na aktívnej práci s mládežou, práci 

na pretekoch Slovenského pohára a pod.) 

Termín prihlásenia vo všetkých prípadoch je 31.3.2020. Výber frenventantov na školenia zverejní Komisia športového lezenia 

SHS JAMES do 15.4.2020. 

 

Anton Pacek 

Predseda SHS JAMES 
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