
Zápis z rokovania MBK 

Demänová, 6. februára 2015 

Účasť: Martin Rak, Peter Hašta, Andrej Kolárik, Vladimír Paulík, Erik Rabatín, Juraj Zaťko 

Ospravedlnili sa: Ján Blažej, Dušan Zajac 

 

1. Kontrola úloh z predchádzajúcich zasadnutí: 

Doplnenie odporúčaní metodickej komisie pre umelé steny – splnené.  

Predloženie Systému vzdelávania ... na posúdenie štandardizačnej  komisii UIAA – úloha zatiaľ trvá. 

Preklad aktuálneho systému vzdelávania v spolupráci s V. Paulíkom zrealizuje podľa požiadaviek 

UIAA predseda komisie. 

Príprava návrhu na workshopy k bezpečnosti na skalách. Úloha trvá. V tomto roku podujatie 

pripravia Peter Hašta a Vlado Paulík v Porúbke. Navrhnutý termín apríl. S podrobnosťami 

a s organizáciou včas zoznámia komisiu. 

Príprava návrhu na lektorský zbor a oslovenie inštruktorov – úloha trvá. Riaditeľ HŠ má pripravený 

návrh lektorov pre jednotlivé metodické kurzy podľa kvalifikácií. Zašle ho členom komisie na 

posúdenie a doplnenie. Potom pripraví stretnutie lektorov za účasti predsedu komisie. 

Aktualizácia inštruktorských dokladov na Živnostenskom úrade – splnené. Odpoveď zo živnostenského 

úradu zaslal riaditeľ HŠ členom komisie pred rokovaním. Vyplýva z nej, že živnostenský úrad považuje 

podmienky viazanosti živnosti pre „špecializované činnosti v oblasti telesnej kultúry s výnimkou 

horskej vodcovskej činnosti – inštruktor ...“ za postačujúce a je len na orgáne riadiacom metodickú 

prípravu v kvalifikačných kurzoch (metodicko-bezpečnostnej komisii), resp. na organizačnej zložke 

zabezpečujúcej priebeh kvalifikačných kurzov (horolezeckej škole JAMES) ako uskutočňuje dohľad 

nad realizáciou takýchto živností získaných na základe vyššie uvedených odborných spôsobilostí. 

Príprava rozpočtu MBK na rok 2015 – podklady pre rozpočet pripravil riaditeľ HŠ, komisia ho 

prerokovala a schválila v bode 5. 

 

2. Seminár k technickej a predlekárskej prvej pomoci – vyhodnotenie 

K priebehu seminára sa vyjadril predseda komisie. Prevažnú väčšinu spomedzi viac ako 20 účastníkov 

tvorili inštruktori skalného lezenia. Seminár bol pripravený veľmi dobre a splnil očakávania nielen 

účasťou, ale aj aktivitou zúčastnených.  

 

3. Kurz inštruktorov skialpinizmu – informácia o záverečnej skúške. 

Informáciu predniesol predseda skúšobnej komisie Juraj Zaťko. Obsahom záverečnej skúšky bol 

záverečný test, diskusia s predkladateľmi záverečných prác k ich obsahu a doplňujúce otázky k teórii 

a metodike výcviku v skialpinizme. Na skúške bol účastníkmi otvorený problém nejednoznačnosti vo 

formulácii testových otázok. Podľa názoru predsedu skúšobnej komisie tento problém vyplynul vo 

veľkej miere z nedisciplinovanosti účastníkov skúšky, v dôsledku čoho prichádzalo počas testu 

k diskusiám k výkladu otázok. Komisia rozhodla, že po ukončení skúšky zostávajúcimi dvoma 

adeptmi na inštruktorskú kvalifikáciu prehodnotí garant kvalifikácie Juraj Zaťko v spolupráci 

s Andrejom Kolárikom testové otázky a po prepracovaní ich predložia komisii na schválenie. V tej 

súvislosti Vlado Paulík navrhol, aby sa realizoval model uskutočnený pri prvom behu kurzu 

inštruktorov skialpinizmu, kedy súčasťou každej odbornej časti kurzu bol aj test k aktuálnej 

problematike. Rovnaký model by bolo vhodné aplikovať aj pri kurze inštruktorov horolezectva. 



Komisia s návrhom súhlasila s tým, že test nebude robený v závere odbornej časti, ale na začiatku 

nasledujúcej. Spracovanie testov bude súčasťou prípravy kvalifikačných kurzov.  

 

4. Kurz inštruktorov horolezectva – príslušníci OS SR a zahraniční účastníci 

Riaditeľ HŠ informoval o záujme zo strany OS SR vyslať dvoch príslušníkov Ústavu špeciálneho 

zdravotníctva a výcviku na Lešti na kurz inštruktorov horolezectva. Obaja sú inštruktormi skalného 

lezenia a členmi HK Horec Liptovský Mikuláš. Záujem o absolvovanie kurzu prejavil aj Ján Blažej. 

Súčasne záujem o absolvovanie tohto kurzu prejavili členovia ukrajinskej federácie, resp. lezeckej 

školy, ktorá chce na území Vysokých Tatier organizovať horolezecké kurzy. Riaditeľ HŠ o tejto 

skutočnosti informoval predsedu komisie hneď ako túto požiadavku dostal. Komisia súhlasila, aby po 

splnení vstupných podmienok mohli títo záujemci kurz absolvovať. Cena kurzu pre účastníkov OS SR 

a aj zahraničných účastníkov bude stanovená v plnej výške bez podielu SHS JAMES a v komerčnom 

duchu. Predseda komisie bude v tomto zmysle informovať záujemcov z Ukrajiny.  

 

5. Schválenie rozpočtu MBK na 2015  

Komisia prerokovala návrh rozpočtu. Rokovaniu VV SHS, kde bude návrh definitívne upravený 

a schválený, ho predloží Vlado Paulík. 

Kurz inštruktorov skalného lezenia - 1. časť   400,00 € 

Kurz inštruktorov skalného lezenia - 2. časť   320,00 € 

Vstupná časť kurzu inštruktorov horolezectva   220,00 € 

Kurz inštruktorov horolezectva letná časť   400,00 € 

Kurz inštruktorov lezenia na umelých stenách     80,00 € 

Seminár inštruktorov horolezectva - zimná časť     80,00 € 

Seminár inštruktorov skalného lezenia I   160,00 € 

Seminár inštruktorov skalného lezenia II     80,00 € 

Seminár inštruktorov horolezectva - letná časť     80,00 € 

Seminár inštruktorov lezenia na umelých stenách     40,00 € 

Spolu kvalifikačné kurzy 1860,00 €  

Workshop Porúbka – istenie v jednodĺžkových cestách   400,00 € 

Istiace stanovištia v skalnom teréne – seminár MBK   200,00 € 

Publikačná činnosť komisie   300,00 € 

Spolu metodické podujatia komisie a publikácia   900,00 € 

Rokovania komisie    400,00 € 

Mimoriadne výdavky, odmeny členom komisie   320,00 € 

Spolu   720,00 € 

Spolu návrh komisie 3480,00 € 

 

6. Kvalifikačné kurzy 2015 – lektorské zabezpečenie 

Prítomní členovia komisie sa predbežne vyjadrili k svojej účasti na kvalifikačných kurzoch. V auguste 

sa pred vstupnou časťou kurzu inštruktorov horolezectva uskutoční rokovanie komisie, takže 

praktickej časti previerky sa zúčastnia všetci členovia komisie. Účasť na ostatných kvalifikačných 

kurzoch nahlásia členovia komisie do konca marca mailom riaditeľovi horolezeckej školy. Termíny 

všetkých kurzov sú na webe. Obsadenie kurzov uzatvoria na konci marca predseda komisie a riaditeľ 

HŠ. Riaditeľ HŠ upozornil na problém pri vyplácaní honorárov pre tých lektorov, ktorí nemôžu svoju 

lektorskú činnosť faktúrovať.   

Ďalej upozornil na skutočnosť, že pri príprave kurzov je nutné vychádzať aj z počtu prihlásených. 

Kvalifikačné kurzy budú otvorené pri minimálnom počte 8 prihlásených záujemcov.  



Navrhol organizáciu vstupnej časti inštruktorov horolezectva tak, že po teoretickej a praktickej 

previerke bude nasledovať všeobecná teoretická príprava v rozsahu dvoch dní – anatómia, fyziológia, 

pedagogika, psychológia, základy športovej prípravy, právna problematika. Pravdepodobne v Banskej 

Bystrici. Zistí podmienky na UMB.   

 

7. Valné zhromaždenie – návrh na doplnenie stanov. 

Zástupca komisie vo VV SHS informoval, že návrh na úpravu stanov predkladaný komisiou VV 

predložil. Návrh sa nestretol u členov VV s podporou, ale bolo konštatované, že v súlade so stanovami 

bude predložený na VZ. Nemá však žiadnu informáciu, či návrh bol súčasťou dokumentov zasielaných 

klubom. Predseda komisie osloví predsedu SHS a bude sa o stave informovať. Na rokovaní VV sa 

Vlado Paulík bude informovať, v akom štádiu je riešenie návrhu.  

 

8. Články v Horolezcovi. 

Článok Andyho Kolárika bol zaslaný na posúdenie pred rokovaním komisie. Spracoval ho 

v spolupráci s Janom Blažejom. Po doplnení a záverečnej úprave ho pošle Vladovi Linekovi na 

uverejnenie. Článok, Petra Slivku, ktorý komisii na posúdenie zaslal člen redakčnej rady Vlado Linek, 

komisia v aktuálnom znení neodporúča uverejniť. Článok obsahuje viacero nepresností a nie celkom 

jasných formulácií. Komisia poverila predsedu, aby obsah článku prerokoval s autorom a dohodol sa 

s ním na eventuálnych úpravách. 

 

9. Vyjadrenie k správaniu sa inštruktora pri výcviku.  

Predseda komisie informoval o podnete k správaniu sa inštruktora skalného lezenia Ľubomíra 

Galanského počas výcviku dňa 15. 1. na platni v Bratislave. Podnet bol mailom doručený na adresu 

horoškoly. Menovanému bolo vytknuté, že výcvik viedol bez prilby a počas výcviku v zlanovaní 

konzumoval alkohol. Predseda komisie celú situáciu osobne prekonzultoval s Ľubomírom Galanským 

a vyžiadal si jeho vyjadrenie k celej udalosti. Menovaný nepoprel, že ku konzumácii malého množstva 

alkoholického nápoja prišlo (cca pár cl) a vysvetlil okolnosti tohto faktu. Súčasne konštatoval, že 

uvedenú skutočnosť ľutuje a je si vedomý jej závažnosti, aj keď je presvedčený, že nemala vôbec 

žiadny vplyv na priebeh výcviku. Okolnosť, že nemal prilbu vysvetlil tým, že svoju prilbu dal 

účastníkovi výcviku, ktorému chýbala, pričom on sám len kontroloval spôsob cvičiacich nad 

zlanovacím stanovišťom, kde nemohol byť ohrozený. Komisia súhlasila s vyslovením napomenutie 

inštruktora na neadekvátnosť jeho konania s upozornením, že pri opakovanom podnete môže mať táto 

skutočnosť za následok neobnovenie inštruktorskej kvalifikácie. Predseda komisie bude písomne 

informovať podávateľa podnetu o jeho vyriešení. 

 

10. Termíny zasadnutí MBK v roku 2015 

Február – Demänová – príprava podkladov pre rok 2015 

August – Kalamárka 

December – Manín  

 

         Zapísal Vladimír Paulík 

 


