Zápis z rokovania MBK
Banská Bystrica, 10. októbra 2017
Účasť: Andrej Kolárik, Vladimír Paulík, Peter Hašta, Peter Padúch, Igor Lišaník
Ospravedlnili sa: Juraj Zaťko, Erik Rabatín, Ján Blažej, Igor Marks, Patrik Barjak
Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Splnenie úloh z predchádzajúceho rokovania
Referencia krokov vo vzdelávaní súvisiacich zo zákonom o športe
Spresnenie podkladov pre kvalifikácie inštruktorov horolezectva – zima, leto
Hodnotenie záverečných prác inštruktorov skalného lezenia
Publikácie a výstupy MBK
Najbližšia činnosť komisie, termín rokovania
Referencia z podujatia Erazmus
Rôzne

1. Splnenie úloh z predchádzajúceho rokovania









dopracovanie systému vzdelávania v skialpinizme – zatiaľ nesplnené, autor sa z rokovania komisie
ospravedlnil;
dopracovať osnovy vzdelávania inštruktorov lezenia na umelých stenách (ICI) a skalného lezenia
(RCI) – splnené, zverejnené na webe, vrátane doplnenia podmienok účasti na seminároch
inštruktorov horolezectva (MCI);
testy pre ICI a RCI – okrem výstupného pre RCI splnené, ICI sa budú dopĺňať o lanové prekážky,
po doplnení a po spracovaní testu pre RCI V. Paulík pošle Igorovi Marksovi;
spracovanie videí – priebežne plnené, natočená improvizovaná záchrana; video k centrálnemu
bodu a nadväzovanie trojitou osmičkou budú spracované znova;
Erazmus plnené priebežne;
propagácia práce komisie na fb je stále nedostatočná;
návrh na jednotné osvedčenie o absolvovaní základného kurzu nespracoval Erik Rabatín;
2. Referencia krokov vo vzdelávaní súvisiacich zo zákonom o športe

K problematike informoval V. Paulík. Zmluvy k spolupráci vo vzdelávaní s FTVŠ UK UMB Banská
Bystrica sú uzatvorené, osnovy vzdelávania inštruktorov upravené podľa požiadaviek vyhlášky
110/2016. Špeciálne časti vzdelávania inštruktorov lezenia na umelých stenách sa uskutočnia prvý
a tretí novembrový týždeň v Banskej Bystrici a v Bratislave. Všeobecnú časť vzdelávania absolvujú
účastníci kurzov na jednej z uvedených fakúlt.
Ako motivačný faktor pre prácu inštruktorov sa v nasledujúcom období bude môcť použiť ich
vyradenie z registra odborníkov v športe. Uverejnenie v registri je podmienkou platnosti kvalifikácie.
Riaditeľ horoškoly predložil komisii požiadavku HK Jasná Liptovský Mikuláš o skrátenie intervalu
medzi absolvovaním kurzu inštruktorov skalného lezenia a inštruktorov horolezectva. Záujemci
u kvalifikáciu inštruktora horolezectva majú splnené podmienky pre prijatie do kurzu inštruktorov
horolezectva. Komisia po diskusii súhlasila.
Pracovná skupina k vzdelávaniu trénerov rokovala po mimoriadnom VZ SHS v Žiline. Pracovníci
KTVŠ UMB BB Jaroslav Kompán a Peter Mandzák predložili systém vzdelávania trénerov 4. a 5.
kvalifikačného stupňa na fakulte, ktorý bude nadväzovať na vzdelávanie trénerov 1. – 3. stupňa

v rámci spolku. Do nasledujúceho rokovania pracovnej skupiny systém dopracujú na základe
pripomienok z diskusie. Rokovanie by sa malo uskutočniť v druhej polovici novembra 2017.
3. Spresnenie podkladov pre kvalifikácie inštruktorov horolezectva – zima, leto
Podmienky pre účasť na seminároch inštruktorov horolezectva boli upravené. Aktuálne znenie je
zverejnené v dokumentoch komisie na webe SHS aj horolezeckej školy.
Súčasťou hodnotenia účastníkov seminára bude vždy písomný test z problematiky.
4. Hodnotenie záverečných prác inštruktorov skalného lezenia
Záverečné práce boli členom komisie zaslané na posúdenie včas pred rokovaním. Komisia práce
zhodnotila ako vyhovujúce. Práce Júliusa Stančoka a Petra Tomka odporučila pre zverejnenie na
webe. Ostatným prácam chýba alebo praktická interpretácia, prípadne nespracovávajú zvolenú
tematiku dostatočne do hĺbky, alebo zvolená problematika nie je pre uverejnenie aktuálna. O záveroch
komisie informuje absolventov kurzu riaditeľ horoškoly. Všetci budúci inštruktori musia ešte
absolvovať všeobecnú časť vzdelávania.
Pre nasledujúce obdobie sa komisia dohodla na režime hodnotenia záverečných prác. Práce členovia
komisie zhodnotia ešte pred záverečnou skúškou štvorstupňovým hodnotením (výborne – vhodné pre
uverejnenie na webe, veľmi dobre – vhodné uverejniť po prepracovaní, vyhovujúco a nevyhovujúco).
Ak práca dostane viac ako 50% nevyhovujúcich hodnotení, bude ju musieť frekventant prepracovať.
Každému účastníkovi kurzu bude pridelený konzultant z radov členov komisie, ktorý bude prácu
oponovať ešte pre jej predložením. konzultant, ktorý bude prácu oponovať ešte pred predložením.
Námety pre spracovanie záverečných prác bude zhromažďovať Igor Marks. Pri výbere témy práce si
však frekventant kurzu môže tému zvoliť podľa vlastného výberu.

5. Publikácie a výstupy MBK
Predseda komisie informoval o pripravovaných článkoch do časopisu Horolezec. V najbližšom čísle
vyjde článok k zmenám vo vzdelávaní inštruktorov. Ďalej pripraví seriál článkov k skialpinistickej
metodike.

6. Referencia z podujatia Erazmus
K obsahu rokovania pracovnej skupiny pre metodiku v rámci Erazmu na Popradskom plese
informoval Peter Hašta. Pracovná skupina riešila spôsoby a odlišnosti metodiky pri lezení. V poňatí
metodiky sú medzi zúčastnenými krajinami výrazné odlišnosti. Správu z rokovania pracovnej skupiny
v Paklenici poslala Janka Oravcová. Pracovná skupina chce ako výstup vydať materiál k obsahu
výcviku lezenia na umelých stenách a v skalného lezenia. Ambíciou pracovnej skupiny nie je riešiť
metodiku výcviku, len navrhnúť jednotný obsah výcviku. Pre nasledovné podujatie Erazmu sa po
diskusii metodická komisa rozhodla pripraviť praktické ukážky z metodiky nášho výcviku lezenia so
zameraním na istenie na stanovišti pri lezení viac dĺžkových ciest a používanie hrudných úväzov pri
lezení vo viac dĺžkových cestách. Zakomponovanie ukážok do programu prerokuje s určenými
funkcionármi spolku pre prípravu podujatí Erazmu.

7. Najbližšia činnosť komisie, termín rokovania
Najbližšie rokovanie komisie sa uskutoční 19. - 20. januára 2018 v Demänovej v Penzióne pri Zvonici.
Program a koordináciu prípravy rokovania zabezpečí predseda komisie.
Do termínu rokovania stanovila komisia jednotlivým členom úlohy na splnenie:







Ján Blažej, dokončiť osnovu vzdelávania v skialpinizme;
Peter Padúch, pripraviť osnovu zručností pre zvládnutie lezenia na TR a lezenia prvolezca;
Peter Hašta a Peter Padúch, spracovať výstupný test pre základný kurz skalného lezenia;
Vladimír Paulík, spracovať výstupný test pre inštruktora skalného lezenia, upraviť výstupný test
pre inštruktorov horolezectva rozdelením, na zimnú a letnú časť, spracované testy poslať členom
komisie;
Úlohou pre všetkých je pokračovať v realizácii nesplnených úloh z predchádzajúceho rokovania.
8. Rôzne

Igor Lišaník informoval o testovaní lezeckého materiálu, ktoré sa za účasti zástupcov niekoľkých
výrobcov uskutoční 25. – 27. októbra v Centre výcviku na Lešti. Za komisiu sa testovania zúčastní
Vladimír Paulík.
Diskutovalo sa k obsahu a k forme skialpinistických kurzov HŠ JAMES. Andrej Kolárik navrhol, aby
sa do skialpinistických kurzov horoškoly zakomponovala aj výučba lyžovania a aby sa presnejšie
špecifikovali požiadavky na účasť v kurze. Riaditeľ horoškoly uviedol, že v trojstupňovom delení
náročnosti kurzov je dostatočný priestor na diferenciáciu účastníkov. Problém vidí v nedostatočnej
sebareflexii záujemcov. Spresní požiadavky pre účasť v kurzoch začiatočníkov, v zdokonaľovacích
kurzoch a kurzoch pre pokročilých tak, aby boli jednoznačnejšie. Výučbu lyžovania budú v kurzoch
môcť zastrešiť priamo inštruktori skialpinizmu, pretože v novej koncepcii vzdelávania budú do
vstupných a výstupných požiadaviek zahrnuté aj zručnosti z výcviku zjazdového lyžovania. Po
dopracovaní koncepcie vzdelávania v skialpinizme sa aj ponuka kurzov prispôsobí štruktúre
inštruktorských kvalifikácií.

Zápis vyhotovil
Vladimír Paulík

