Zápis z rokovania MBK v Gäderskej doline, 5. marca 2011

Účasť: Vladimír Paulík, Martin Rak, Peter Hašta, Ján Matlák, Erik Rabatín
Ospravedlnili sa: Tibor Šnajdár, Dušan Zajac, Tomáš Vaverčák, Juraj Zaťko
V úvode rokovania predseda komisie poďakoval za prácu Jánovi Matlákovi, ktorý sa stal
predsedom novoutvorenej komisie skialpinizmu. S komisiou skialpinizmu bude MBK naďalej
úzko spolupracovať v metodickej oblasti a hlavne v oblasti prípravy inštruktorov. Súčasne
predseda privítal nového člena komisie Erika Rabatína. Inštruktorom horolezectva je len
krátky čas, ale uviedol sa výborne ako lektor na kurzoch a ako profesionálny príslušník
horskej služby pôsobí aktívne v metodickej oblasti.
1. Kontrola úloh
Vykonal predseda podľa zápisu z predchádzajúceho rokovania. Úlohy boli splnené okrem
termínu predloženia žiadosti o akreditáciu – riešia sa ešte potrebné dokumenty. Otvorená je
aj otázka novej grafickej úpravy preukazov. V nadväznosti na predloženie akreditácie je
oddialená aj úloha spracovať časový harmonogram kvalifikačných kurzov.
2. Návrh rozpočtu MBK na rok 2011
Predložil predseda komisie. Schválený v predloženej podobe.
3. Akreditácia kvalifikácií
Predseda komisie objasnil koncepciu úprav Systému vzdelávania dobrovoľných
metodických pracovníkov v SHS JAMES, ktorý bol zaslaný členom vopred na posúdenie.
Materiál písomne pripomienkoval jedine Stano Melek. Jeho úpravy obsahovej časti osnovy
vzdelávania inštruktorov skialpinizmu boli zapracované.
Dokument je základom žiadosti na MŠ SR o vydanie akreditácií pre jednotlivé kvalifikácie.
V systéme vzdelávania je pri každej kvalifikácii uvedený obsah a rozsah vzdelávania pre
všeobecnú teoretickú prípravu, teoretickú prípravu špecializácie metodickú prípravu
a praktickú časť špecializácie. Pre všetky kvalifikácie je zavedené spoločné pomenovanie
„Inštruktor“, čo je v súlade aj so vzdelávacími štandardmi UIAA.
Podstatnou zmenou je zmena chápania platnosti kvalifikácie, ktorá vyplynula z jej poňatia
v materiáloch ministerstva školstva k žiadosti o udelenie akreditácie. Kvalifikácia je po jej
získaní absolvovaním kvalifikačného výcviku trvale platná, o čom absolvent kurzu dostane
„Osvedčenie“ vydané na základe schválenej akreditácie. Na vykonávanie lektorskej činnosti
oprávňuje držiteľa kvalifikácie preukaz, ktorý má obmedzenú dobu platnosti. Dobu platnosti
preukazu je nutné si predĺžiť na základe splnenia stanovených podmienok.
K predloženému materiálu mali doplnenia a pripomienky členovia komisie. Prerokovaný
bol aj písomný návrh Stana Meleka k podmienkam predlžovania platnosti preukazu.

Komisia schválila nasledovné úpravy Systému vzdelávania:
‐ počet hodín pre praktickú časť poskytovania prvej pomoci bol zvýšený o dve hodiny;
‐ v obsahu témy boli špecifikované spôsoby poskytovania prvej pomoci pri jednotlivých
druhoch poranení;
‐ pre obnovu platnosti preukazu bolo prijaté obdobie 3 roky – dôvodom bol okrem
iného fakt, že doba platnosť preukazu sa počíta od 1. januára roku nasledujúceho po
absolvovaní kvalifikačného seminára, čím je fakticky predĺžená o dobu od jeho
absolvovania po začiatok nasledujúceho roku;
‐ pre kvalifikáciu „Inštruktor horolezectva“ bola stanovená povinnosť striedať
absolvovanie seminára v zimnom a letnom období;
‐ podmienky obnovy platnosti preukazu pre kvalifikáciu „Inštruktor skialpinizmu“
prerokuje predseda komisie s komisiou skialpinizmu;
‐ pre priamo registrovaných členov bude pre obnovu platnosti preukazu povinnosťou
predložiť overiteľný záznam o realizovaných metodických aktivitách;
‐ pre členov spolku registrovaných v kluboch bude podmienkou pre obnovu platnosti
preukazu súhlas predsedu klubu;
‐ v platnosti ostáva možnosť predĺženia platnosti preukazu na základe lektorskej
činnosti v kvalifikačných kurzoch, ale so súhlasom metodicko‐bezpečnostnej komisie;
‐ spresnená bola možnosť o požiadanie udelenia kvalifikácie na základe absolvovania
porovnateľných kvalifikačných kurzoch, alebo na základe absolvovania špecializácie
vo vysokoškolskom štúdiu;
‐ inštruktori, ktorí nesplnia opakovane praktické požiadavky pre obnovu platnosti
preukazu, budú mať možnosť požiadať o udelenie štatútu „Čestný inštruktor“.
Predseda komisie navrhol, aby nesplnenie termínu obnovy platnosti preukazu nebolo
sankcionované potrebou absolvovať celý kvalifikačný kurz, ale pre inštruktorov horolezectva
podmienkou absolvovať všetky tri semináre počas jedného roka, pre inštruktorov skalného
lezenia absolvovať metodickú časť kurzu so záverečnou skúškou bez povinnosti vypracovať
seminárnu prácu. Podmienky pre inštruktorov skialpinizmu budú stanovené po prerokovaní
s komisiou skialpinizmu.
Prerokované zmeny zapracuje predseda komisie do znenia systému vzdelávania a takto
upravený materiál pošle ako prílohu k žiadostiam o akreditácie. V ďalšom priebehu boli
spresnené návrhy garantov a lektorov kvalifikácií.
Ďalej komisia prerokovala návrh na grafickú úpravu preukazu inštruktora. Predložený
návrh Ivana Capka bol zhodnotený ako vhodný po zjednodušení a vynechaní doplnkových
motívov plesnivca a kladiva. Preukaz bude mať jednotné farebné vyhotovenie pre všetky
kvalifikácie. Odlíšený bude len pomenovaním kvalifikácie a motívom loga príslušnej
kvalifikácie na zadnej strane preukazu. Na prednej strane bude doplnený údaj o krvnej
skupine. Zmeny prerokuje predseda komisie s navrhovateľom a definitívnu verziu pošle
členom komisie.
4. Plán práce komisie v roku 2011
V roku 2011 komisia zrealizuje dva odborné semináre. Jeden začiatkom mája
k horolezeckému materiálu za účasti Lumíra Fajkoša so vstupom k bezpečnosti materiálu
a k testom a s účasťou zástupcov výrobcov horolezeckého materiálu.

Druhý seminár k technickej prvej pomoci a k improvizovanej záchrane sa uskutoční
v spolupráci s novou medicínskou komisiou v jesennom období. Predbežne bol ako termín
vybraný druhý októbrový víkend.
Rokovania komisie budú súčasťou seminárov. Nevyhnutné aktuálne problémy budú
prerokovávané formou komunikácie prostredníctvom mailovej pošty, prípadne iným
vhodným operatívnym spôsobom.
5. Rôzne
V rôznom predseda informoval o priebehu kvalifikačných kurzov v roku 2011. Uskutočnila
sa zimná časť kurzu inštruktorov horolezectva pod vedením Erika Rabatína. Frekventanti si
zvolili témy záverečnej práce. O priebehu informoval Erik Rabatín.
Kurz inštruktorov skialpinizmu pokračoval vysokotatranskou časťou na Popradskom
Plese. Z pôvodne prihlásených 16 záujemcov pokračuje v kurze 8 frekventantov. Ukazuje sa
problém s absolvovaním všetkých častí v jednom behu kurzu. Bude potrebné rokovať
o možnostiach realizácie náhradných foriem častí kurzu, alebo naplánovania jednotlivých
častí kurzu vo viac termínoch počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov. Kurz na Popradskom
Plese neabsolvoval Peter Kostelanský. Príčinou bola podľa názoru predsedu MBK
neujasnenosť podmienok a nedorozumenie pri interpretácii podmienok účasti na kurze.
Členovia komisie sa zhodli na to, že jeden a pol dňová účasť nemohla byť uznaná pre
absolvovanie tejto časti kurzu. Po dohovore s vedúcim kurzu Stanom Melekom bude
stanovená forma náhrady jeho účasti. Zo zdravotných dôvodov z kurzu odišiel Jaro Jančo.
Rovnako bude riešená náhradná forma absolvovania tejto časti kurzu.
Na ľadovcovej časti kurzu inštruktorov horolezectva bude lektorom Martin Rak.
Ľadovcovú časť kurzu inštruktorov skialpinizmu povedú Stano Melek a Rudo Knut.
Ďalej predseda komisie predniesol obsah správy MBK pre valné zhromaždenie.
O priebehu zimnej časti seminára inštruktorov horolezectva informoval predseda
komisie. Obsahom seminára v Žiarskej doline bola prax v lezení ľadov a lavínový výcvik –
použitie vyhľadávačov. Zúčastnilo sa ho 10 inštruktorov, z toho 9 absolvovalo už semináre
v zimnom aj letnom období, teda splnili podmienky pre obnovu platnosti preukazu. Podľa
záveru predchádzajúceho rokovania bola platnosť preukazu Sveťovi Lackovi predĺžená
o jeden rok. Vydanie nových preukazov bude posunuté až do realizácie nového grafického
návrhu. Na požiadanie predseda MBK vydá absolventom seminára potvrdenie o predĺžení
kvalifikácie.
Zapísal
Vladimír Paulík

