Zápis z rokovania MBK 12. júna 2009
Účasť: Vladimír Paulík, Tibor Šnajdár, Martin Rak, Tomáš Vaverčák, Dušan Zajac, Peter Hašta,
Ospravedlnili sa: Ján Matlák, Juraj Zaťko
Program:
1. Kontrola úloh
2. Termín záverečných skúšok inštruktorov – stanovenie komisie
3. Vyjadrenie sa k úpravám Systému vzdelávania
4. Schválenie dokumentov MBK:
‐ Pravidiel pre odisťovanie skalných oblastí pevnými istiacimi bodmi
‐ Štatútu správcu (koordinátora odisťovania) skalnej oblasti
‐ Odporúčaní MBK pre výcvik na umelých stenách
5. Stanovenie termínu seminára (školenia) k pevným isteniam
6. Návrh obsahu webového formulára pre hlásenie o úraze
7. Diskusia k návrhu uplatnenia „komerčných“ cien metodických kurzov
8. Rôzne
1. Kontrola úloh podľa zápisu z predchádzajúceho rokovania:
‐ navrhnutú zmenu textu v predlohe nového preukazu prerokovať s Marošom Šajnohom
a s Norom Švandom;
‐ materiál k osádzaniu pevných istení publikovať v Jamesáku;
‐ možnosť pomoci HS pri odistení v Tatrách prerokovať s Erikom Rabatínom;
‐ splnenie ostatných úloh z predchádzajúceho zápisu bez pripomienok;
‐ stále nie je dokončené spracovanie materiálu k osádzaniu pevných istení – splnenie úlohy
zabezpečí predseda v čo najskoršom termíne;
‐ splnená úloha z uznesenia VZ – zaslaná výzva predsedom klubov pre navrhnutie správcov
skalných oblastí a doplnenie kontaktov na inštruktorov a cvičiteľov.
2. O priebehu záverečnej ľadovcovej časti inštruktorského kurzu informoval Dušan Zajac.
Vyjadril výhrady k praktickým a metodickým zručnostiam Ivana Kapušanského.
Záver: pozvať na záverečnú časť, vyjadriť výhrady a rozšíriť o prax v Tatrách – zabezpečí
predseda, v prípade potreby dohodne osobné stretnutie.
Termín záverečnej časti: 10.‐11.7. Organizačne zabezpečí predseda komisie.
Komisia: Dušan Zajac, Peter Hašta, Tibor Šnajdár, Vlado Paulík.
3. Vyjadrenie sa k úpravám Systému vzdelávania
Návrh úpravy podmienok prijatia na kurz cvičiteľov skalného lezenia (teoretická a praktická
prijímacia skúška najmenej dva týždne pred kurzom) komisia prerokovala a upravila v systéme
vzdelávania.
Predseda komisie zašle Systém vzdelávania členom VV a na rokovaní VV Systém vzdelávania
predloží na schválenie.

4. Schválenie dokumentov MBK
Komisia prediskutovala pripomienky, doplnky a zmeny v návrhoch metodických materiálov,
ktoré členovia komisie dostali v elektronickej podobe.
Pravidlá pre odisťovanie skalných oblastí pevnými istiacimi bodmi, Štatút správcu (koordinátora
odisťovania) skalnej oblasti a Odporúčania pre výcvik na umelých stenách. Doplnené a upravené
materiály zverejní predseda komisie na webovej stránke spolku.
5. Z uznesenia VZ SHS vyplynula úloha zopakovať seminár k odisťovaniu skalných oblastí
pevnými istiacimi bodmi. Na seminár budú pozvaní všetci správcovia oblastí, známy do termínu
konania seminára.
Termín seminára: 9.‐11. októbra. Miesto seminára Manín, resp. navrhnutá oblasť, v ktorej je
potrebné osadiť pevné istiace body. V prípade možnosti bude seminár spojený so školením pre
používanie materiálov k osádzaniu beznapäťových skôb pracovníkom firmy Fischer.
6. Možnosť realizácie hlásenia nehôd prostredníctvom webového formulára prerokoval
predseda s administrátorom webovej stránky Vladom Linekom. Komisia schválila návrh obsahu
formulára:
‐ Dátum, čas, miesto (oblasť, pohorie, cesta) a účastníci nehody
‐ Príčina nehody
‐ Popis priebehu nehody
‐ Zdravotné následky
‐ Zásah HS
‐ Kontakt pre vyžiadanie podrobných informácií
7. Diskusiu k návrhu uplatnenia komerčných cien základných i metodických kurzov
horolezeckej školy uviedol predseda komisie.
Horolezecká škola nie je pri existujúcom materiálnom, organizačnom a lektorskom zabezpečení
schopná konkurovať komerčne fungujúcim zariadeniam a organizáciám, ktoré ponúkajú rôzne
aktivity aj v oblastiach súvisiacich s lezením, resp. priamo lezecké aktivity. Takéto organizácie sú
schopné ponúknuť klientom zabezpečenie potrebným materiálom a odborné vedenie i keď
spravidla nekvalifikované.
Horolezecká škola nedisponuje potrebným materiálom a finančnými prostriedkami na
primerané zabezpečenie svojej činnosti. Pri organizovaní kurzov očakáva od inštruktorov
a cvičiteľov vykonávajúcich lektorskú činnosť využívanie vlastného materiálu, pričom však
nemôže lektorskú prácu zodpovedajúco honorovať.
V diskusii odzneli rôzne námety a pripomienky, avšak vzhľadom k zložitosti tejto problematiky
komisia nesformulovala žiadny záver.
Navrhuje v nasledujúcom období uplatniť pri organizovaní metodických kurzov komerčné ceny,
pričom záujemcom z klubov, ktorí budú vykonávať metodickú prácu, uhradí poplatok klub.
Predseda komisie predloží návrhy a pripomienky na túto tému na rokovaní VV SHS.

Považská Teplá, Manín, 12. 6. 2009

Zapísal predseda MBK
Vladimir Paulík

