Zápis z rokovania MBK
Bratislava, 21. decembra 2012
Účasť: Vladimír Paulík, Martin Rak, Marián Šajnoha, Tibor Šnajdár, Dušan Zajac, Peter Hašta
Ospravedlnili sa: Erik Rabatín, Juraj Zaťko
1. Kontrola úloh
Úlohy z predchádzajúcich rokovaní:
‐

zaoberať sa prípravou školenia trénerov so špecializáciou na preteky v lezení; úloha
koordinovať spoločný postup s komisiami pretekov v lezení a mládeže – dlhodobá,
predseda MBK;

‐

dopracovať vstupný test pre inštruktorov skalného lezenia a záverečný test z teórie
pre inštruktorov horolezectva; testy pošle predseda členom komisie na
pripomienkovanie – splnené čiastočne;

‐

k žiadosti Mariana Deckého o uznanie absolvovania špecializačného štúdia na FTVŠ
UK Bratislava so špecializáciou horolezectvo – komisia rozhodla kladne s podmienkou
doloženia potrebných výstupov pre prijatie do kurzu inštruktorov horolezectva;

‐

v predchádzajúcej mailovej korešpondencii komisia rozhodla o udelení kvalifikácie
Inštruktor skialpinizmu Petrovi Kostelanskému na základe splnenia predpísaných
podmienok; postup predsedu pri udelení kvalifikácie bol uznaný za štandardný;

‐

metodické vstupy členov komisie do časopisu Horolezec – dlhodobá úloha;

‐

upozornenie niektorých inštruktorov na nedodržiavanie štatútu inštruktora pri vedení
túr a výcviku – splnené;

2. Čerpanie rozpočtu v roku 2012
O čerpaní rozpočtu informoval predseda komisie. Súčasne predložil návrh odmien členom
komisie vo výške 25,00 € základ plus 15,00 € za účasť na rokovaní komisie. Čerpanie rozpočtu
komisie bude súčasťou podkladov pre rokovanie VZ v marci v Žiline. Z plánovanej sumy pre
rok 2012 vo výške 3400,00 € komisia využila 2568,58 €. Nedočerpané prostriedky idú najmä
na vrub neuskutočneného seminára k improvizovanej záchrane a prvej pomoci a na
nehonorovanú publikačnú činnosť v časopise Horolezec.
3. Príprava a schválenie náplne činnosti komisie v roku 2013
Komisia pripraví v roku 2013 dva odborné semináre:

9 seminár k istiacim stanovištiam a k spôsobom istenia – termín 20.‐21. apríl, Slnečné skaly
pri Porúbke;
9 seminár k spôsobom poskytovania technickej a predlekárskej prvej pomoci – termín 6.‐7.
júl 2013, miesto po dohode s medicínskou komisiou;
Rokovania komisie:
9 20. apríl 2013, Porúbka, Slnečné skaly (počas seminára k istiacim stanovištiam);
9 31. august 2013, Popradské Pleso (počas letného seminára inštruktorov horolezectva);
9 v závere roka – december, termín spresní predseda;
4. Návrh rozpočtu na rok 2013
Návrh rozpočtu komisie predložil predseda komisie. Rozpočet komisie bol schválený vo výške
3870,00 €. Podrobný rozpočet zašle predseda členom komisie a zverejní ho na webe.
5. Obsadenie kvalifikačných kurzov v roku 2013
Predseda komisie predložil komisii plán kurzov na rok 2013. Po rokovaní komisie rozošle e‐
mail všetkým členom komisie, inštruktorom (spolu s požiadavkou, aby sa prihlásili na vedenie
výcviku) a predsedom klubov s informáciou o termínoch kurzov.
6. Podmienky pre kvalifikačné kurzy, zásady organizácie kvalifikačných kurzov
Členovia komisie diskutovali k zneniu materiálov uverejnených na webovej stránke komisie
k jednotlivým inštruktorským kvalifikáciám. Úpravu vstupných podmienok pre kvalifikáciu
inštruktor skialpinizmu spresní komisia skialpinizmu a následne jej pripomienky zapracuje do
dokumentov predseda komisie.
Ďalej diskutovali k zneniu jednotlivých odsekov štatútu inštruktora SHS JAMES, ktorý je
taktiež uverejnený na webovej stránke komisie. Schválené úpravy zrealizuje predseda
komisie. Štatút v schválenom znení komisia považuje za dostatočný dokument, ktorý
upravuje práva a povinnosti inštruktorov SHS JAMES a zásady využívania získanej kvalifikácie.
7. Osnova správy o činnosti komisie v roku 2012 pre VZ
Správa bude obsahovať okrem činnosti komisie aj informáciu o kvalifikačných a metodických
kurzoch horolezeckej školy.
‐ zasadania komisie, ich obsah;
‐ odborné semináre, priebeh a závery seminárov;
‐ informácia o udelení akreditácií pre HŠ JAMES;
‐ informácia o kvalifikačných kurzoch v roku 2012 (počet absolventov, priebeh kurzov);
‐ informácia o metodických kurzoch (počet absolventov, štruktúra kurzov, počet účastníkov);

Členom komisie predložil predseda komisie podrobnú informáciu o uskutočnených kurzoch
v roku 2012. Kurz inštruktorov skalného lezenia absolvovalo 12 frekventantov. K 10
účastníkom prvej časti pribudol Stanislav Fakľa, ktorý prvú časť absolvoval individuálne pod
vedením Erika Rabatína a Peter Oleš, ktorý v zmysle podmienok obnovy platnosti preukazu
absolvoval záverečnú časť kurzu (neobnovenie si platnosti preukazu v predchádzajúcom
období po viac ako jednom roku).
Semináre inštruktorov skalného lezenia pre obnovu platnosti preukazu absolvovalo 11
frekventantov – 3 na Kalamárke a 8 v Zádieli. V Zádieli dokončil chýbajúcu časť záverečnej
skúšky Rastislav Šimko.
Kurz inštruktorov lezenia na umelých stenách absolvovalo v roku 2012 41 frekventantov – 9
v Komárne, 3 v Trebišove (6 účastníkov), 8 v Košiciach, 8 v Čadci a 13 v Banskej Bystrici.
Platnosť preukazu inštruktora inštruktorov horolezectva si obnovilo počas zimného seminára
v Žiarskej doline 5 a letného na Popradskom Plese 10 inštruktorov.
Metodické kurzy horolezeckej školy absolvovalo spolu 88 účastníkov kurzov. Z toho 41 v
základných kurzoch, 14 v detskom lezeckom tábore, 32 v oboznamovacom výcviku a 1
účastník absolvoval individuálny kurz.
8. Úprava vstupných testov pre RCI a MCI
Komisia sa zaoberala úpravou vstupného testu pre kurz inštruktorov skalného lezenia.
Súčasne rozhodla, že vstupný test nemá slúžiť len ako informácia o úrovni teoretických
poznatkov uchádzačov o kvalifikáciu, ale jeho úspešné splnenie bude aj jednou z podmienok
prijatia do kurzu.
Záverečný test pre kurz inštruktorov horolezectva pošle predseda komisie spolu so zápisom.
9. Rôzne
K návrhu Mariana Šajnohu na predchádzajúcom rokovaní komisie k vyzdvihnutiu vážnosti
postavenia inštruktora v rámci spolku členovia komisie v diskusii skonštatovali, že podstatou
eventuálneho oceňovania práce inštruktora nemá byť vyhodnocovanie merateľných kritérií,
ale oceňovanie dlhoročnej metodickej práce na rôznej úrovni. Návrh na ocenenie
inštruktorskej práce môže podať klub, prípadne komisia. Formu ocenenia preloží predseda
komisie VV SHS (napr. jeden z odznakov SHS).
Pripomienku Mariana Šajnohu k formálnej stránke nových preukazov komisia prediskutovala.
Priebežne bude možné z preukazu na zadnej strane vypustiť text, ktorý je citáciou
z akreditačného protokolu a má opodstatnenie len na osvedčení o získaní kvalifikácie.

Zapísal Vladimír Paulík

