Zápis z rokovania MBK
Manín, 19. apríla 2013
Účasť: Vladimír Paulík, Martin Rak, Marián Šajnoha, Tibor Šnajdár, Dušan Zajac, Peter
Hašta, Erik Rabatín
Ospravedlnil sa: 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 – splnené; záverečný test
z teórie pre inštruktorov horolezectva - 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 – bol informovaný – nevyjadril sa;

-

Peter Hodulík dostal informáciu o uznaní absolvovaného výcviku v rámci ozbrojených
síl v zahraničných veľhorách – dokončuje záverečnú prácu;

-

metodické vstupy členov komisie do časopisu Horolezec – dlhodobá úloha;

2. Úpravy rozpočtu na rok 2013
Pri spracovaní rozpočtu sa vychádzalo z informácie, že kurz SMI sa neotvára. Následne však
po prihlásení sa záujemcov bol kurz otvorený a preto sa oproti predpokladu navýši čiastka za
honoráre na tento kurz.
Návrh rozpočtu komisie na rok bol schválený vo výške 3870,00 €. Pri tvorbe rozpočtu SHS sa
však nedopatrením objavila suma garantovaného rozpočtu pre MBK vo výške 3500 €.
Predseda komisie informoval o skutočnosti predsedu spolku.
3. Kvalifikačné kurzy
Vstupné časti kurzov inštruktorov horolezectva a skialpinizmu sa uskutočnili samostatne.
Dôvodom boli prieťahy v prihlasovaní sa záujemcov o kurz SMI.
Adepti na horolezeckú kvalifikáciu pripomienkovali priebeh vstupnej časti – miesto konania,
rozvláčnosť programu, improvizácia v obsahu. Predseda komisie vysvetlil situáciu a dôvody,
ktoré spôsobili tieto nedostatky. Pripomienky účastníkov kurzu budú akceptované pri
organizovaní nasledujúcich kurzov.

Lavínový kurz pod vedením Romana Švandu mal veľmi dobrú úroveň.
Peter Hašta upozornil na to, že nie všetci účastníci splnili okrem počtu aj kvalitu zimných
výstupov. Aby sa to nemohlo v budúcnosti opakovať, je potrebné preformulovať požiadavky
uvedené na webe tak, aby boli jednoznačné.
Diskutovalo sa k návrhu účastníkov kurzu inštruktorov skialpinizmu na zaradenie extrémnych
zjazdov do programu kurzu – členovia komisie odmietli akceptovať túto požiadavku nielen
s ohľadom na to, že táto aktivita nie je obsiahnutá v obsahu systému vzdelávania, ale aj
z dôvodu, že úlohou inštruktorov skialpinizmu nebude rozvoj športovej výkonnosti v tomto
športe, ale vedenie výcviku. Diskutovalo s aj o druhej požiadavke – prizvať na kurz
inštruktorov skialpinizmu učiteľa lyžovania s licenciou A, ktorý by zhodnotil technickú
lyžiarsku úroveň jeho účastníkov. Dospelo sa k záveru, že zdokonaľovanie technickej
vyspelosti účastníkov kurzu musí byť v ich vlastnom záujme. Predpokladom k prijatiu do
kurzu sú veľmi dobrá lyžiarska vyspelosť uchádzačov. Odborník na výcvik lyžovania vo
voľnom teréne má byť prizvaný na ujasnenie metodických postupov pri výcviku. Metodika
výcviku bude náplňou vysokotatranskej časti kurzu.
V tomto roku sa uskutočnili už 2 kurzy inštruktorov lezenia na umelých stenách. Jeden
v Piešťanoch na gymnáziu P. de Coubertina - 7 účastníkov – učitelia TV gymnázia, vedúci
lezeckého krúžku v Hlohovci – stena na miestnej ZŠ. Druhý na novootvorenej K2
v Bratislave – 11 frekventantov – lezecká akadémia Modra, Vertigo a K2.
Na kurz inštruktorov skalného lezenia je aktuálne prihlásených 23 záujemcov + oneskorene
prejavil záujem o kurz ešte David Šatánek. K jeho zaradeniu do kurzu sa členovia komisie
vyjadrili súhlasne.
Prvú časť zabezpečí 4 lektori (5) – Paulík, Rak, Hašta, Rabatín (Barjak) plus odborní lektori
Michaela Klečka – právo, Peter Mandzák – telesná príprava a Igor Marks – pedagogika
a psychológia. S ohľadom na počet účastníkov bude nutné voliť aj organizačné formy
výcviku. Predpokladaná suma na pokrytie honorárov zo strany spolku sa navýši na cca 800 €
z pôvodne rozpočtovaných 400 €. Časť bude možné pokryť z výnosov kurzu.
4. Dopracovanie testov pre inštruktorské kurzy
Písomný test na vstupnú časť inštruktorov skalného lezenia bol odsúhlasený v podobe v akej
bol zaslaný členom komisie po úpravách navrhnutých na predchádzajúcom rokovaní.
Ďalej členovia komisie prerokovalo obsah záverečných testov pre kurz inštruktorov
horolezectva. Po navrhnutých úpravách test zo znalosti Tatier a teoretický test odsúhlasili.
Oba testy s úpravami spolu s vyhodnotením pošle predseda členom komisie.
Návrh predsedu komisie, aby bol na záver každej časti kurzu zaradený teoretický test
z absolvovanej problematiky kurzu členovia komisie neodsúhlasili.

5. Rôzne
Predseda členov komisie informoval o zámere doplniť do obsahu kurzu inštruktorov lezenia
na umelých stenách v novembri pre študentov UMB Banská Bystrica jeden deň zameraný na
problematiku športového tréningu. Obsahovú náplň spresní v spolupráci s KTVŠ UMB BB.
Predseda klubu Bergamoti Poprad Pavol Jackovič požiadal o udelenie štatútu čestný
inštruktor:
„Žiadam,Vás o udelenie trvalej platnosti preukazu inštruktora horolezectva pre Júliusa
Jakubca nar.11.11.1947 z dôvodu veku menovaného, celoživotného aktívneho pôsobenia pri
výcviku mladých horolezcov. Menovaný svoju činnosť vykonáva najmä v oblasti Slovenského
raja a vo Vysokých Tatrách. Je členom HK Bergamoti Poprad.“
K žiadosti sa členovia komisie vyjadrili súhlasne. V súvislosti s tým však bola
preformulovaná pôsobnosť inštruktora s udeleným štatútom Čestný inštruktor. Doplnená bola
o požiadavku viesť praktický výcvik len za účasti inštruktora s aktívnou kvalifikáciou. Presné
znenie opraví predseda komisie v dokumentoch na webe.
Príprava seminára v Porúbke. Seminár bude zameraný na istiace stanovištia v jedno
dĺžkových cestách v skalných oblastiach. V teoretickom vstupe sa rozoberú možnosti
a podmienky pre používanie jednotlivých typov istiacich stanovíšť. V praxi si účastníci
seminára vybudujú istiace stanovištia prakticky odskúšajú istenie prvolezca a druholezca.
Okrem toho budú mať možnosť vyskúšať si zachytávanie pádov prvolezca s maketou.
Účasť podľa aktuálnych možností. Je potrebné pripraviť teoretické vstupy a praktickú časť.
Teoretická časť sa uskutoční formou krátkej informácie – nie prednáška.
Teória – Šnajdár, Hašta, Paulík. Praktická časť plus Peter Oleš. Organizačne zabezpečí
predseda komisie.
Vypustenie druhej časti textu na zadnej starne preukazu, vypustenie informácie o KS –
zrealizované v spolupráci s Norom Švandom.

Zapísal Vladimír Paulík

