Zápis z rokovania MBK v Maníne, 19. novembra 2011

Účasť: Vladimír Paulík, Peter Hašta, Ján Matlák, Martin Rak, Juraj Zaťko
Ospravedlnili sa: Erik Rabatín, Tibor Šnajdár, Dušan Zajac
Zmeny v zložení komisie: Po dohode s predsedom komisie skialpinizmu Jánom Matlákom,
ktorý ukončil svoje pôsobenie v MBK, bol v záujme užšej spolupráce oboch komisií do
metodicko‐bezpečnostnej komisie na základe rozhodnutia komisie skialpinizmu navrhnutý
Marian Šajnoha. Práce v komisii sa vzdal Tomáš Vaverčák.
Na margo práce komisie predseda konštatoval, že v budúcnosti privíta včasnejšie reakcie
členov komisie na mailové podnety, resp. informácie týkajúce sa aktuálnych otázok činnosti
a práce komisie medzi jej rokovaniami. V záujme riešenia eventuálnych nejasností tiež
otvorenú diskusiu k riešeniu metodickej problematiky. Nezdieľanie rovnakého názoru na
realizáciu metodiky výcviku nepovažuje za problém v komunikácii. Je potrebné hľadať
optimálne riešenia, ktoré budú rešpektovať všeobecné metodické zásady a bezpečnosť
výcviku.
1. Kontrola úloh
Predloženie žiadostí o akreditáciu bolo splnené. Na základe komunikácie s tajomníčkou
akreditačnej komisie bola na MŠ zaslaná aj žiadosť o zaradenie názvov kvalifikácií do
zoznamu uznaných športov, ktorý ministerstvo zverejnilo bez predchádzajúcej konzultácie so
zväzom. Názvy kvalifikácií sa podľa ich rozhodnutia musia zhodovať s názvami uznaných
odvetví v tomto zozname. 7. novembra akreditačná komisia rokovala aj o našich žiadostiach.
Jej rozhodnutie je momentálne na stole vedúceho sekcie štátnej starostlivosti o šport. Závery
majú byť známe do 10 dní. O ich znení bude predseda členov komisie ihneď informovať.
Všetky návrhy z rokovania komisie v Gaderi boli zapracované do formulácií v Systéme
vzdelávania v akreditačnom spise. Pozmenená bola len forma udeľovania štatútu Čestný
inštruktor. Bude udeľovaný nie na základe žiadosti inštruktora, ale na základe odporúčania
predsedu klubu. Znenie všetkých dokumentov, ktoré sa týkajú získania kvalifikácií,
podmienok ich udelenia a obnovy spolu s návrhom práv a povinností inštruktora a ktoré
budú spolu so vzdelávacím systémom uverejnené na webe komisie po schválení akreditácií
zašle predseda členom komisie. Dokumenty už boli predmetom rokovaní komisie
v predchádzajúcom roku.
Grafická podoba preukazov bola dotiahnutá do konca. Po schválení žiadostí o akreditácie
budú vydané nové preukazy spolu s osvedčeniami všetkým absolventom kvalifikačných
kurzov v roku 2011 a v roku 2010.
2. Výzva MŠ
Predseda stručne informoval i výzve ministerstva školstva ktorú zaslal ako podklad
k rokovaniu. Z hľadiska možností zapojenia sa do výzvy nie je pre nás optimálny výber
zapojených škôl. Predseda komisie eventuálne vyzve k zapojeniu sa niektorých organizátorov

lezeckých aktivít s mládežou vo vybraných lokalitách a naše prípadné aktivity prerokuje
s orgánmi ministerstva.
3. Návrh rozpočtu MBK na rok 2012
Predseda komisie informoval o čerpaní rozpočtu v roku 2011. Neboli vyčerpané
prostriedky na seminár k improvizovanej záchrane vo výške 300 €. Neboli vyčerpané
prostriedky z rozpočtu určené na honoráre lektorov na seminároch inštruktorov a cvičiteľov,
na vstupnej časti kurzu cvičiteľov skalného lezenia a tiež na kurze cvičiteľov lezenia na
umelých stenách vo výške 430 €. Tieto honoráre boli vyplatené z účastníckych poplatkov.
Rozpočet bol prekročený v položke nákladov komisie o 249,86 €. Celkove komisia oproti
plánu nevyčerpala prostriedky vo výške 860,20 €. Podrobné čerpanie rozpočtu spolu
s upraveným návrhom rozpočtu na rok 2012 zašle členom komisie predseda mailom.
Rozpočet na rok 2012 je spracovaný v rovnakej štruktúre. Predpokladaná výška čerpania
finančných prostriedkov v roku 2012 je 3630 €.
4. Termíny podujatí v roku 2012
Členovia komisie sa zaoberali návrhom plánu kurzov a dohodli s na zmenách niektorých
termínov. Spresnené boli i miesta konania kurzov. Pozmenený plán kurzov je v prílohe.
V najbližšej dobe bude uverejnený na webe aj s kompletnou informáciou a prihlasovaním.
Prvé tri mesiace aj v poslednom čísle časopisu Horolezec a postupne v nasledujúcich číslach.
Kurzy sú v síce organizačne záležitosťou horolezeckej školy, ale kvalifikačné kurzy musia
z odborného a metodického hľadiska byť v réžii komisie a viesť by ich mali predovšetkým jej
členovia.
V roku 2012 pripraví komisia dva odborné semináre. Prvý sa bude týkať problematiky
športovej prípravy v lezení. Uskutoční sa v Banskej Bystrici v spolupráci s KTVŠ UMB Banská
Bystrica. Predbežný termín 28.‐29.4. 2012 predseda prerokuje s KTVŠ UMB a spresní po
vzájomnej dohode. Cieľom seminára bude okrem odborných vstupov diskusia o formách,
organizačnom zabezpečení a eventuálnom rozsahu vzdelávania záujemcov o problematiku
športovej prípravy v lezení. Na seminár budú pozvaní všetci, ktorí sa akoukoľvek formou
problematikou športovej prípravy v lezení zaoberajú. Juraj Zaťko v súvislosti so zameraním
seminára pripomenul, že v minulosti už bola kvalifikácia tréner horolezectva v krátkom
období udeľovaná. Pri úvahách o organizácii a formách športovej prípravy v lezení to môže
byť námetom na diskusiu ako jedno z vhodných riešení.
Druhý seminár k technickej prvej pomoci a k improvizovanej záchrane v spolupráci
s medicínskou komisiou bude zopakovaním neuskutočneného seminára v októbri 2011.
Návrh termínu 7.‐8. júla v Zuberci počas záverečnej časti kurzu inštruktorov skalného lezenia.
Nie v rovnakom zariadení. Prednáška k predlekárskej prvej pomoci by bola súčasťou
programu kurzu inštruktorov.
Rokovania komisie v roku 2012 sa uskutočnia:
‐

3. a 4. mája na Kalamárke pred prvou časťou kurzu inštruktorov skalného lezenia.
Okrem prerokovania aktuálnych záležitostí komisie bude cieľom diskusia a praktické
ukážky k metodike výcviku lezenia na skalách.

‐

24.‐26. augusta v rámci seminára inštruktorov horolezectva na Zelenom plese
s cieľom posúdiť obsah seminára a diskutovať s účastníkmi o práci v kluboch.

‐

17. novembra v Maníne v rámci záveru alpinistickej sezóny – vyhodnotenie
kvalifikačných kurzov, rozpočet a plán práce na rok 2013.

5. Kvalifikačné kurzy
Predseda komisie informoval o priebehu záverečných častí kurzu inštruktorov
skialpinizmu a kurzu cvičiteľov skalného lezenia a stave riešenia neabsolvovania kurzov. Zo
skialpinistického kurzu odovzdali upravené práce Richard Zaprihač a Marian Adame.
Hodnotenie oboch prác bolo pozitívne. Doklady o absolvovaní dostanú obaja už v navej
podobe po schválení akreditácií. Jaroslav Jančo a Peter Kostelanský si musia doplniť
chýbajúcu vysokotatranskú časť kurzu. V kurze cvičiteľov skalného lezenia neuspeli štyria
frekventanti. Rozhodnutie skúšobnej komisie aby sa traja z nich zúčastnili seminára v Zuberci
nemohlo byť realizované, pretože seminár sa neuskutočnil. Náhradným riešením môže byť
účasť na záverečnej časti kurzu pre Štúdio zážitku. Organizačne zabezpečí predseda komisie.
S výsledkom oboznámi členov komisie. Po diskusii sa členovia komisie vyjadrili nesúhlasne
k účasti Martina Krasňanského na záverečnej časti tohto kurzu a rozhodli, že sa môže
zúčastniť kompletnej záverečnej časti kurzu v roku 2012 v súlade s rozhodnutím skúšobnej
komisie.
Ľadovcová časť kurzu inštruktorov horolezectva sa uskutoční v termíne základného kuru
na ľadovci. Záverečná časť po dohode s frekventantmi.
Predseda komisie informoval aj o úpravách v organizácii kvalifikačných kurzov
vyplývajúcich zo skúseností v tomto roku. Spoločná vstupná časť kurzu inštruktorov
horolezectva a skialpinizmu bude rozšírená na tri a pol dňa a okrem vstupnej previerky bude
do nej zaradená spoločná teoretická časť v maximálnom rozsahu tak, aby na špecializačných
častiach bol vyčlenený väčší priestor pre teoretickú prípravu v špecializácii. Kurz inštruktorov
skalného lezenia bude organizovaný v dvoch častiach. Prvá časť bude obsahovať previerku
vstupných požiadaviek a bude zameraná na odbornú a metodickú stránku výcviku. Obsahom
druhej časti bude okrem teoretických a praktických vstupov hodnotenie teoretickej,
praktickej a metodickej spôsobilosti budúcich inštruktorov a diskusia k seminárnej práci.
Z organizačného hľadiska bude nutné zabezpečiť vedenie výcviku tak, aby najmenej 50%
lektorov odviedlo kompletný rozsah kurzu. Pred záverečnou časťou bude musieť skúšobná
komisia spracovať hodnotenie seminárnych prác.
6. Rôzne
V rôznom predseda komisie informoval o výcviku detí s problémovým správaním
v spolupráci s Metodicko‐výskumným kabinetom výchovného a psychologického
poradenstva a prevencie. Uskutočnili sa dve podujatia a spolupráca bude pokračovať aj
v budúcnosti. Tieto podujatia nemajú komerčný charakter.
V roku 2012 navrhol do ponuky horolezeckej školy zaradiť okrem skupinových
a individuálnych kurzov aj víkendové horolezecké podujatia motivované výstupmi na
tatranské vrcholy. Po diskusii dospela komisia k názoru, že podmienkou účasti na takomto

podujatí musí byť preukázanie lezeckých skúseností v horách, alebo predchádzajúce
absolvovanie zodpovedajúceho základného kurzu v horách. Podujatie bude mať individuálny
výcvikový charakter. Jeden inštruktor môže viesť pri výstupe maximálne troch účastníkov
výcviku. Okrem toho horolezecká škola zaradila do ponuky aj oboznamovací lezecký výcvik,
ktorý má charakter prvotného zoznámenia sa s lezeckými aktivitami a je určený pre skupiny
záujemcov, ktorí nemajú konkrétnu predstavu o lezení a horolezectve.
Zapísal
Vladimír Paulík

