
INŠTRUKTOR SHS JAMES 

Označením „Inštruktor SHS JAMES“ (ďalej len Inštruktor) je chápaný nositeľ niektorej 

z kvalifikácií, udeľovaných Horolezeckou školou JAMES alebo inou horolezeckou školou 

spolku s platnou akreditáciou udelenou Ministerstvom školstva SR, na základe absolvovania 

výcviku v súlade s obsahom uvedeným v Systéme vzdelávania dobrovoľných metodických 

pracovníkov v Slovenskom horolezeckom spolku JAMES (ďalej len Systém vzdelávania). 

Cieľom vzdelávania inštruktorov je príprava odborne vzdelaných dobrovoľných 

metodických pracovníkov, ktorí budú v súlade s didaktickými zásadami a aktuálnou 

metodikou odovzdávať v procese výcviku všetky nadobudnuté vedomosti, poznatky 

a skúsenosti pri bezpečnom vykonávaní horolezeckého športu v celej jeho šírke. 

Uskutočňuje sa prostredníctvom kvalifikačných kurzov, organizovaných Horolezeckou školou 

JAMES, alebo inými horolezeckými školami spolku s platnou akreditáciou MŠ SR. 

Vzdelávanie inštruktorov je spôsobom, ako sprostredkovať všetky potrebné informácie čo 

najširšiemu okruhu záujemcov o horolezecký šport.  

Získanie kvalifikácie inštruktora potvrdzuje Horolezecká škola JAMES vydaním 

osvedčenia o absolvovaní kvalifikačného kurzu a preukazu držiteľa danej kvalifikácie 

s uvedením doby platnosti. Osvedčenie oprávňuje jeho nositeľa viesť výcvik v súlade 

s obsahom príslušnej vzdelávacej aktivity. Preukaz inštruktora slúži pre uplatnenie 

v medzinárodnom styku.   

Každý inštruktor získava označenie svojej kvalifikácie určené pre aplikovanie na textil, 

ktoré má právo nosiť na viditeľnej časti odevu, alebo inej textilnej súčasti výstroje. 

Inštruktorovi horolezectva alebo skialpinizmu je prepožičaný kovový odznak „Inštruktor“ 

s evidenčným číslom. Odznak je neprenosný a platí len s osvedčením inštruktora 

s rovnakým evidenčným číslom.  

Inštruktorská kvalifikácia platí maximálne tri roky a jej nositeľ ju vykonáva v rozsahu 

oprávnení kvalifikácie. Jej platnosť si inštruktor môže predĺžiť podľa zásad uverejnených 

v Systéme vzdelávania, konkretizovaných v dokumentoch metodickej komisie o obnove 

platnosti kvalifikácie, po absolvovaní príslušného seminára. Po skončení aktívnej metodickej 

práce je inštruktor, ktorý je držiteľom odznaku, povinný vrátiť odznak Horolezeckej škole 

JAMES.  

Inštruktorovi, ktorý z akýchkoľvek dôvodov opakovane nesplnil predpísané kritéria 

lezeckej alebo lyžiarskej výkonnosti stanovené pre absolvovanie seminára a nemôže mu byť 

preto obnovená platnosť preukazu inštruktora, môže byť udelený štatút Čestný Inštruktor. 

Štatút je udeľovaný  na základe žiadosti predsedu klubu, alebo na základe návrhu 

metodicko-bezpečnostnej komisie, najskôr však po dosiahnutí vekovej hranice 55 rokov. 

Tento štatút inštruktora oprávňuje k vykonávaniu metodickej práce a vedeniu praktického 

výcviku v rozsahu svojich schopností. Ako doklad o udelení uvedeného štatútu mu bude 

vydaný preukaz s príslušným označením a definíciou oprávnení bez vyznačenia doby 

platnosti. Podmienkou využívania štatútu čestný inštruktor je aktívna metodická prax. 

Metodicko-bezpečnostná komisia pravidelne aktualizuje na webovej stránke spolku 

zoznam držiteľov platnej kvalifikácie spolu s kontaktom a s príslušnosťou k oddielu, resp. 

klubu. 



PRÁVA A POVINNOSTI INŠTRUKTORA SHS JAMES 

Základnou povinnosťou a právom inštruktora je uplatňovať získanú kvalifikáciu pri 

metodickej činnosti v rámci Slovenského horolezeckého spolku a pri horolezeckej činnosti 

obecne. Inštruktor je členom SHS JAMES, alebo môže byť členom zahraničnej horolezeckej 

federácie, prípadne inej organizácie v súlade s definovanými vstupnými podmienkami pre 

prijatie do príslušného kvalifikačného kurzu. 

Pri svojich horolezeckých aktivitách je inštruktor povinný rešpektovať ustanovenia 

týkajúce sa rozsahu a obmedzení vo vykonávaní týchto aktivít uvedené v dokumentoch 

vydaných orgánmi štátnej správy. Je povinný akceptovať činnosť a postavenie oprávnených 

osôb definovaných v týchto dokumentoch a spolupracovať s nimi, ako aj postavenie 

oprávnených osôb definovaných v iných dokumentoch týkajúcich sa ich pôsobenia vo 

vysokohorskom a horolezeckom teréne. 

Inštruktor je povinný pri svojej vzdelávacej činnosti, ale aj pri vykonávaní akýchkoľvek 

iných horolezeckých aktivít dodržiavať všeobecne platné metodické zásady a zásady 

bezpečnosti pri výcviku a konať tak, aby ich dodržiavanie deklaroval osobným príkladom. 

Jeho povinnosťou je v  prípade potreby upozorňovať na porušovanie metodických zásad 

a zásad bezpečnosti a urobiť nevyhnutné opatrenia na nápravu stavu tak, aby predišiel 

ohrozeniu zdravia a života účastníkov horolezeckých aktivít, alebo iných osôb pohybujúcich 

sa v horolezeckom teréne. 

Inštruktor je v zmysle stanov spolku zaviazaný pri vykonávaní svojich horolezeckých 

aktivít a metodickej činnosti dodržiavať športové mravné a etické princípy horolezeckej 

činnosti a taktiež rešpektovať zásady ochrany prírody. Jeho počínanie musí byť v súlade so 

zásadami spoločenskej morálky. 

Inštruktor je povinný rozširovať svoje vedomosti a poznatky v oblasti metodiky 

výcviku, bezpečnosti pri vykonávaní horolezeckých aktivít a rovnako v ostatných oblastiach 

teoretického základu svojej kvalifikácie. Jeho povinnosťou je udržiavať svoju telesnú 

zdatnosť a rozvíjať pohybové schopnosti a zručnosti tak, aby spĺňal kritériá požadovanej 

lezeckej výkonnosti. 

Inštruktor môže svoju odbornú kvalifikáciu využívať pri vykonávaní základného alebo 

kvalifikačného výcviku v oddieloch, pri realizácii metodických horolezeckých aktivít v iných 

organizáciách, alebo pri realizácii individuálnych horolezeckých aktivít. 

Metodicko-bepečnostná komisia môže na základe výsledkov metodickej práce požiadať 

inštruktora o vykonávanie lektorskej činnosti na kvalifikačných kurzoch horolezeckej školy 

SHS JAMES. Lektorskú činnosť môže inštruktor vykonávať aj v iných horolezeckých školách 

spolku v zmysle ich štatútu. 

 

 



METODICKÉ ZÁSADY A ODPORÚČANIA 

Uvedené zásady a odporúčania reprezentujú základné metodické princípy vyjadrené 

v obsahu výcviku uvedeného v Systéme vzdelávania dobrovoľných metodických pracovníkov 

v Slovenskom horolezeckom spolku JAMES. 

Inštruktor Slovenského horolezeckého spolku je povinný: 

1. Rešpektovať odporúčania metodicko-bezpečnostnej komisie pre vykonávanie 

horolezeckých aktivít uverejnené na stránke spolku. 

2. Pri výcviku dbať na bezpečnosť a dodržiavať obsah výcviku v zmysle Systému 

vzdelávania .... 

3. Dodržiavať normy životnosti materiálu uvádzané výrobcom, používať pri výcviku i pri 

ostatných svojich horolezeckých aktivitách výlučne certifikovaný materiál spĺňajúci 

príslušnú normu UIAA. 

4. Akceptovať právne aspekty plynúce zo vzťahov inštruktor - klub - frekventant výcviku. 

Pre vedenie výcviku má byť spracovaná príslušná dokumentácia podľa organizačných 

poriadkov subjektov, ktoré výcvik organizujú. 

5. Pri vedení základného výcviku na umelých stenách môže inštruktor viesť výcvik 

maximálne šiestich frekventantov, pri vedení základného výcviku na skalách maximálne 

štyroch, pri základnom skialpinistickom výcviku maximálne piatich a pri základnom 

výcviku v horách maximálne troch frekventantov.  

6. Pri rozširujúcom výcviku musí inštruktor akceptovať úroveň frekventantov a voliť ich 

počet tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť účastníkov výcviku. 

7. Pri využívaní výstupových a zostupových trás v horách, ktoré sú používané 

oprávnenými osobami vykonávajúcimi vodcovskú činnosť je inštruktor povinný 

oboznámiť sa zo zásadami pohybu na týchto trasách a dodržiavať ich.  


