Zápis z rokovania MBK v Maníne, 27. novembra 2010

Účasť: Vladimír Paulík, Martin Rak, Peter Hašta, Juraj Zaťko, Dušan Zajac
Ospravedlnili sa: Tibor Šnajdár, Ján Matlák, Tomáš Vaverčák

1. Kontrola úloh.
Úlohy vyplývajúce z predchádzajúceho rokovania boli splnené. Bola doistená časť ciest
v doline Zeleného Plesa (Fehér‐Lehotský, Čepela, Kniha, Puškášov pilier). Ostáva Jastrabia
veža a Čierny štít a doplnenie istení nad prvým štandom v Čepelovej ceste.
Nebol zatiaľ zrealizovaný nákup materiálu pre horolezeckú školu. Úloha zostáva. Splniť do
konca januára 2011.
2. Informácia o činnosti horoškoly.
V roku 2010 bolo zrealizovaných 10 metodických kurzov (vstupná časť inštruktorských
kurzov, nízkotatranská časť kurzu inštruktorov skialpinizmu, letná časť kurzu inštruktorov
horolezectva, 4 čast i kurzu cvičiteľov skalného lezenia – neabsolvoval jeden účastník,
zimný a letný seminár inštruktorov horolezectva, seminár cvičiteľov skalného lezenia, dva
kurzy cvičiteľov lezenia na umelých stenách – ŠK Skalica a British International Schoool, jeden
kurz cvičiteľov skalného lezenia pre Summitride Brno) a 9 základných kurzov – dva zimné
tatranské, skialpinistické pre začiatočníkov a pokročilých, jeden letný tatranský, dva
skalkárske a dva skalkárske skupinové. Neuskutočnili sa dva tatranské letné kurzy (pre malý
záujem), ako skupinové kurzy boli realizované jeden zimný tatranský kurz a dva kurzy lezenia
na skalách. Neuskutočnil sa kurz na ľadovci.
Celkový zisk z kurzov horoškoly v roku 2010 je po odpočte DPH približne 2820 €.
Absolventi kurzov cvičiteľov skalného lezenia kurzov spracovávali seminárne práce. Ich
úroveň bola zväčša veľmi dobrá. Po dohode s Vladom Linekom budú niektoré práce so
súhlasom autorov umiestnené na webe pod novovytvoreným odkazom s názvom Metodika.
V roku 2011 nie sú v pripravovanej ponuke kurzov podstatné zmeny. Zo základných
kurzov ostane kompletná ponuka základných kurzov doplnená o kurz skialpinizmu pre
pokročilých, ponuka skupinových kurzov pre všetky druhy lezeckých aktivít a vypadne
ponuka individuálneho kurzu pre Alpy. Podmienky pre individuálne kurzy budú špecifikované
na základe požiadaviek. V metodickej oblasti bude kurz cvičiteľov lezenia na umelých stenách
organizovaný len na základe požiadaviek, uskutoční sa kompletný kurz cvičiteľov skalného
lezenia, dokončia sa oba inštruktorské kurzy druhými časťami, ľadovcom a záverečnými
skúškami a uskutočnia sa semináre cvičiteľov a inštruktorov.
Ponuka kurzov je už na stránke. Je potrebné ešte overiť eventuálne zmeny podmienok na
základe zmien nájomcov niektorých objektov.

3. Zmeny organizácie kvalifikačných kurzov.
Návrhy na zmenu organizácie kvalifikačných kurzov boli predmetom rokovania seminára
lektorov horolezeckých škôl v Jelenci. I keď boli výhrady k deleniu kurzov na viac častí, táto
zmena je vhodná nielen z organizačného hľadiska, ale aj vzhľadom k požiadavke spracovávať
seminárne práce i pre kvalifikáciu v skalnom lezení. Po kladnom stanovisku akreditačnej
komisie k spoločným návrhom našej horoškoly a horoškoly Encián
(3. Slovenský horolezecký spolok JAMES požiadal o úpravu požiadaviek JVS vo všeobecnej časti pre
vzdelávanie v oblasti horolezectva (z 5.zasadnutia AK ). HŠ Encián a SHS JAMES predložili spoločné
stanovisko – Návrh obsahu všeobecnej časti vzdelávania v kategórii A – vzdelávanie upravené
kvalifikačnými stupňami (inštruktor) pre SHS JAMES. AK berie na vedomie spoločné stanovisko
„Návrh obsahu všeobecnej časti vzdelávania v kategórii A – vzdelávanie upravené kvalifikačnými
stupňami (inštruktor) a bude slúžiť ako podklad k novelizácie vyhlášky 444/2008 resp. prílohy č. l
k vyhláške)

vyplýva potreba zapracovať do obsahu kurzov zmeny v rozsahu všeobecnej teoretickej časti.

Po skúsenosti z tohtoročného priebehu inštruktorských kurzov sa ako optimálne javí
spojiť vstupnú časť inštruktorských kurzov s časťou obsahujúcou všeobecnú teóriu –
pedagogika, psychológia, anatómia a fyziológia, zdravoveda, biomechanika, právna
problematika, základy tréningu a organizácia športu. To súčasne umožní skrátiť niektoré
časti kurzov a venovať v ich priebehu viac času metodickým vystúpeniam. Spoločná lavínová
časť inštruktorských kurzov (MCI, SMI) ostane zachovaná.
Pre požiadavky pracovnej komisie UIAA k štandardizácii vzdelávania je potrebné
spracovať časový harmonogram všetkých metodických kurzov a zaslať ho komisii na
posúdenie. Termín cca do konca februára 2011. Pripraví predseda komisie.
Súčasne je potrebné pripraviť podklady pre reakreditáciu vzdelávania. Termín do konca
marca 2011. Podklady pripraví predseda komisie a rozošle členom komisie na posúdenie
a eventuálne doplnenie.
4. Rôzne
a) Doplnenie stanov spolku. Navrhované doplnenie článku 4 o bod 3 už členovia komisie
dostali: „Zaregistrovaný klub – oddiel sa vo vzťahu k svojim členom stáva na
regionálnej úrovni nositeľom poslania SHS JAMES vyjadreného v článku 2 osobitne
v bode 1 a bode 4 písmená a, b, c, f, h, k.“ K zneniu doplnku neboli pripomienky.
Návrh nebude predkladať komisia, ale predloží ho predseda komisie individuálne.
b) Nedodržiavanie metodiky výcviku, postavenie, práva a povinnosti inštruktora,
problematika vrátenia odznaku po ukončení aktívnej činnosti.
K tomuto komplexu problémov odznela širšia diskusia. Z diskusie vyplynulo, že vo
vzťahu k porušovaniu metodických zásad držiteľmi kvalifikácií SHS je potrebné
v prvom rade pôsobiť výchovne a až potom realizovať eventuálne represívne
opatrenia. Z praktického hľadiska je najreálnejším a riešením nepredĺženie
kvalifikácie po predbežnom upozornení na nedostatky. Do úvahy prichádza aj
zverejnenie opakovaných priestupkov na webovej stránke spolku.

Pri obnove kvalifikácií je nevyhnutné striktne trvať na splnení stanovených
podmienok zverejnených v Systéme vzdelávania ... V prípade nesplnenia podmienok
nemôže byť predĺženie kvalifikácie realizované. Pre predĺženie kvalifikácie nie je
rozhodujúcim kritériom vek. U inštruktorov horolezectva je však možné
absolvovaním seminára pre cvičiteľa skalného lezenia a splnením stanovených
podmienok obnoviť si túto kvalifikáciu.
V prípade Svetozára Lacka komisia súhlasila s podmienečným predĺžením kvalifikácie
na jeden rok. V súvislosti s podobným opatrením v budúcnosti je potrebné do
podmienok predĺženia kvalifikácie uvedených vo Vzdelávacom systéme ... doplniť
znenie: „... sa platnosť kvalifikácie obnoví najviac na štyri roky ...“
Vrátenie odznaku po skončení aktívnej inštruktorskej činnosti je s ohľadom na
evidenčné číslo odznaku nutné. Postupovať je však potrebné tak, aby bola
zachovaná dôstojnosť celého aktu. Predseda komisie písomne (mailom) každému
oznámi skončenie platnosti kvalifikácie a súčasne vyzve k vráteniu odznaku. Súčasne
navrhne pre menovaného možnosť udelenia „čestného inštruktorstva“. Spôsob
a formu čestnej kvalifikácie je potrebné spresniť na nasledujúcom rokovaní komisie.
V súvislosti s predchádzajúcimi konštatovaniami predseda komisie spracuje
príspevok k problematike dodržiavania profesionálnej etiky a metodických zásad
držiteľom kvalifikácie SHS a podmienok udeľovania a predlžovania kvalifikácií.
c) Po predchádzajúcom vyjadrení sa na rokovaní VV k problematike samostatného
pohybu v horolezeckých terénoch predseda oboznámil komisiu so stanoviskom
vyplývajúcim z navrhovaného znenia nového návštevného poriadku a tiež
z priblíženia sa európskemu štandardu v tejto oblasti. Riešenie horolezeckej
spôsobilosti členov klubov a tiež individuálnych členov spočíva výhradne v ich
osobnej zodpovednosti tak, ako je to vyjadrené v stanovách spolku. Podmienka
členstva v horolezeckej organizácii (resp. v žiadnej) k pohybu v horolezeckých
terénoch nebude súčasťou nového návštevného poriadku.
d) V roku 2011 do plánu činnosti komisie zapracovať seminár k improvizovanej záchrane.

Zapísal:
Vladimír Paulík

