
Zápis z rokovania MBK 

Popradské pleso, 19. februára 2016 

Účasť: Martin Rak, Andrej Kolárik, Vladimír Paulík, Dušan Zajac, Juraj Zaťko 
Kurz MCI chata pri Zelenom plese: Peter Hašta, Ján Blažej 
Ospravedlnil sa: Erik Rabatín 
 
1. Kontrola úloh z predchádzajúcich zasadnutí 

Z predchádzajúceho rokovania vyplynulo členom komisie splnenie úloh po rozhodnutí, že predseda 
komisie bude pokračovať v jej vedení napriek úmyslu prenechať jej vedenie inému členovi komisie. 
Stalo sa tak po predsavzatí všetkých členov o aktívnom a iniciatívnom podieľaní sa na práci komisie. 
V súvislosti s neúplným splnením všetkých úloh zdôraznil sekretár komisie povinnosť každého člena 
komisie informovať predsedu nielen o splnení, ale aj nesplnení úlohy v stanovenom termíne spolu so 
zdôvodnením a stanovením náhradného termínu.  

Martin Rak – preveril formu podkladov pre štandardizačnú komisiu UIAA a zistil podmienky pre 
uznanie kompatibility vzdelávacieho systému SHS JAMES so vzdelávacími štandardmi UIAA. Po 
diskusii k administratívnym a finančným požiadavkám komisia rozhodla, že v prvej fáze požiada 
o uznanie len v kvalifikácii Inštruktor horolezectva. Na základe priebehu jej schvaľovania bude proces 
uznania kompatibility pokračovať aj pri ostatných kvalifikáciách.  

Andrej Kolárik – predložil plán metodických výstupov komisie pre časopis Horolezec v roku 2016 
vrátane zamerania a autorov.  

Komisia po širokej diskusii schválila nasledovný plán metodických článkov a metodických výstupov: 
 
Číslo 1 – predchádzanie úrazom v zimnom lezení – Hašta (Kolárik, brúsenie mačiek, zbraní, ...) 
Číslo 2 - problematika lezenia TR v skalných oblastiach, udržiavania a výmeny istiacich bodov, 
čistenia ciest v skalných oblastiach, údržby okolia skál – Kolárik v spolupráci s komisiou ochrany 
prírody; 
Číslo 3 – detto, z pohľadu komisie OP 
Číslo 4 – sumarizácia lezeckých úrazov a nehôd v roku 2015, analýza príčin – Rabatín; 
Číslo 5 – metodika nácviku lyžiarskych zručností v skialpinizme – Zaťko, Kolárik 
Číslo 6 – vloženie lavínovej karty (prípravu zabezpečí V. Paulík s grafičkou a marketingovou 
pracovníčkou Summit Trade) 

Garantom (resp. aj spoluautorom) všetkých článkov v časopise bude Andrej Kolárik.  

Ján Blažej – spracovať a do konca januára pripraviť návrh spôsobu a foriem prezentácie komisie 
v lezeckej komunite vrátane jej vykonávateľov a zabezpečenia komunikačných kanálov. Úloha trvá. 

Dušan Zajac – pripravil návrh obsahu metodických výstupov komisie z hľadiska aktuálnych 
problémov v metodike. Návrh pošle všetkým členom komisie. Z návrhu vyplynulo zorganizovanie 
dvoch seminárov zameraných na najčastejšie chyby pri lezení v skalných oblastiach. Semináre budú 
dvojdňové, realizované skupinovou formou na troch stanovištiach. zameraním na chyby pri istení, 
vedení lana, používaní vlastných istení a zlanovaní. Pred prvým seminárom sa realizátori seminárov 
stretnú a pripravia podrobný obsah a organizáciu. Stretnutia sa zúčastnia aj navrhovaní lektori HŠ – 
pozve V. Paulík. Zúčastnia sa aj seminárov a pomôžu s ich vedením. Na stretnutí sa uskutoční aj 
rokovanie komisie. Termín 23. – 24. apríl. 

Prvý seminár bude 18. – 19. júna v okolí BA, alebo v niektorej z oblastí stredného Slovenska. Druhý 
seminár sa uskutoční na východe Slovenska v septembri – presný termín a miesto pripraví V. Paulík 
po dohode s Jerrym Pukaským. 



K aktivitám komisie bude patriť i prezentácia SHS, komisie a horolezeckej školy na Športfestivale 
v Trenčíne. Zabezpečí Vlado Paulík 

Vladimír Paulík – plán kvalifikačných kurzov je zverejnený na webe, personálne zabezpečenie 
spresnila komisia. Organizáciu kurzov zabezpečí riaditeľ horolezeckej školy.  
O platnosti súčasnej akreditácie pre Horolezeckú školu do júna 2016 už členovia komisie boli 
informovaní. V súvislosti s novým zákonom o športe a pripravovanou vyhláškou k odbornej príprave 
na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe bude komisia v nasledujúcom období vykonávať 
kroky potrebné k zabezpečeniu kontinuity kvalifikácií v horolezectve.  
Ustanovenie lektorských zborov pre metodické kurzy horoškoly – úloha pokračuje. Termín splnenia – 
apríl 2016. 

Erik Rabatín – viesť evidenciu lezeckých úrazov a nehôd v horách, pripravovať podklady pre analýzu 
– informácií zo systému hlásení poskytol Vlado Paulíkom. Prerokuje ešte presmerovanie hlásení na 
mailovú adresu Erika Rabatína. 

 

2. Čerpanie rozpočtu komisie v roku 2015, rozpočet pre rok 2016 

Kompletné čerpanie rozpočtu je v prílohe k zápisu. Nevyčerpali sa prostriedky v položke zabezpečenia 
kvalifikačných kurzov vo výške 620 €. Dôvodom je organizácia kurzu inštruktorov horolezectva len 
s účastníkmi, ktorí hradia náklady na kurz komerčným spôsobom. 

Nečerpanie prostriedkov na metodické semináre je zdôvodnené v predchádzajúcom zápise rovnako 
ako neúplné čerpanie prostriedkov na rokovanie komisie.  

Z prostriedkov určených na propagáciu bola využitá položka za tričká s logom inštruktora SHS. 
Náklady na výrobu propagačného materiálu (roll-up) pre potreby podujatí komisie budú zaradené do 
rozpočtu v roku 2016. Hotový roll-up priniesol na seminár a rokovanie komisie Vlado Paulík. 

Definitívnu podobu rozpočtu pre rok 2016 spracuje sekretár komisie na základe rozhodnutia komisie 
pri naplánovaní kvalifikačných kurzov a podujatí komisie pre rok 2016. Predpokladaná výška 
rozpočtu pravdepodobne presiahne obvykle garantovanú sumu na činnosť komisie z prostriedkov 
SHS. Časť vzniknutého rozdielu uhradí Horolezecká škola JAMES, spol. s r.o. zo zisku v roku 2016.  

Z diskusie počas rokovania komisie vyplynula požiadavka zaradiť do rozpočtu komisie čiastku na 
nákup noviniek v materiálnom vybavení pre metodickú prácu komisie vo výške cca 1000 €. 
Požiadavku komisie predloží Vlado Paulík predsedovi spolku a na VV spolku pred rokovaním VZ 
SHS. O výsledku bude komisiu informovať.  

 

3. Rôzne 

Dušan Zajac navrhol opätovné zavedenie výkonnostných tried v horolezectve. Návrh si komisia 
osvojila a predloží ho valnému zhromaždenie spolku. Cieľom návrhu je pozitívne vplývať na 
motiváciu výkonnostnej časti lezeckej verejnosti a docieliť postupnosť pri zvyšovaní výkonnosti. 
V dôsledku toho aj zlepšovanie technickej pripravenosti, postupné získavanie potrebných poznatkov 
a zvyšovanie bezpečnosti pri lezení. Podrobnosti návrhu komisia pripraví v spolupráci s pretekovou 
komisiou a komisiou mládeže v prípade, že návrh bude akceptovaný.  

Podstatná časť rokovania komisie bola venovaná novým podmienkam vo vzdelávaní inštruktorov 
vyplývajúcim z už menovanej vyhlášky, ktorá začína platiť od marca 2016 a jej pripomienkovanie je 
už len v teoretickej rovine. Informáciu k dôležitým častiam vyhlášky podal Martin Rak. Podstatnou 
zmenou v organizáciu vzdelávania odborníkov v športe je zrušenie akreditačnej komisie a stanovenie 
nových podmienok pre získavanie kvalifikácií. Pretože na podrobné preštudovanie znenia 



a požiadaviek vyhlášky nebol na rokovaní komisie dostatočný časový priestor, preštuduje znenie 
a požiadavky vyhlášky v čo najkratšom čase Vlado Paulík a zoznámi s nimi členov komisie. 

 

         Zapísal sekretár komisie: 
         Vladimír Paulík 
 

 

 

 


