Zápis z rokovania MBK SHS JAMES
Online stretnutie 11.2.2021

Prítomní: Igor Lišaník, Vladimír Paulík, Igor Marks, Peter Hašta, Andrej Kolárik, Peter Padúch, Ján
Blažej
Hosť: Anton Pacek

Sumarizácia tém rokovania
1. Vstup predsedu SHS JAMES
2. Rozpočet a plán činnosti 2021
3.Skialpinizmus
4. Technické vybavenie MBK
5. Iné
Bod 1.
Predseda spolku oboznámil komisiu s aktuálnym dianím a činnosťou SHS JAMES.
Predniesol komisii podnet týkajúci sa komunikácie MBK na FCB rozhraní – návrh zaradiť
medzi administrátorov člena MBK.
Vyjadril nespokojnosť s postupom MBK pri tvorbe nosných podkladov vzdelávania – viac
v bode 3.
Bod 2.
Do plánu činnosti na rok 2021 MBK zaradila nasledovné akcie:
 Metodické stretnutie MBK na Lešti za účelom inovácie prvkov výcviku a ich
dokumentáciu pre potreby výcviku.
 Metodické stretnutie MBK + seminár inštruktorov JAMES (RCI,MCI) Lešť –
prezentácia inovácií, dokumentácií a podkladov pre výcvik.
 Metodické pôsobenie, prezentácia bezpečnostných a výcvikových trendov a metodická
túra na THT JAMES.
 Kvalifikačný kurz RCI 2021 a kvalifikačné kurzy ICI podľa aktuálnej situácie.
 Preskúšanie a obnova licencií MCI, RCI.
 Skúšky na získanie kvalifikácie inštruktora skialpinizmu 3. stupňa.
 Záverečné skúšky kurzu inštruktorov skialpinizmu 1. stupňa (skitouring).
Rozpočet bude naplánovaný s ohľadom na jednotlivé činnosti MBK podľa plánu činnosti
a prieskumu trhu pre potreby modernizácie materiálového vybavenia do 25.3. 2021 .

Bod 3.
V rámci koncepcie vzdelávania inštruktorov SMI boli komisii predsedom SHS JAMES
prednesené negatívne pripomienky k procesu prípravy učebných textov a okruhov
skúšobných otázok a zároveň komunikácie MBK s komisiou skialpinizmu SHS JAMES. Ide
hlavne o oneskorenie , resp. nedodržanie termínu vypracovania dohodnutých podkladov, čo v
spojení s náročnejšími skúškami (pre obnovenie licencií) vytvára pnutie v komunite SMI.
MBK sa zaviazala k širšej spolupráci a následnej náprave tak, aby boli podklady pripravené
na sezónu 2021/22 , t. j. do konca októbra 2021.
Komisia sa tiež zaviazala rešpektovať dohodu SHS JAMES s inštruktormi SMI, ktorá bude
výsledkom stretnutia 19.2.2021.
MBK pripravuje sériu online prednášok pre potreby inštruktorov skialpinizmu, ktorá sa bude
realizovať od marca do júla 2021.
Bod 4.
V rámci prípravy rozpočtu boli členmi MBK prednesené požiadavky na obnovu
a modernizáciu materiálového vybavenia používaného na kvalifikačných kurzoch.
Ide o horolezecké vybavenie, prenosný notebook, kameru a projektor, prostriedky pre výskum
v oblasti horolezectva a športového lezenia.
Bod 5.
V bode Iné sa komisia zaoberala podnetom od riaditeľa TANAPU ohľadne porušenia zákazu
pohybu v oblasti Kriváňa inštruktorom skialpinizmu SHS. Komunikácia medzi aktérmi
(skialpinisti a ochranári) prerástla do slovného konfliktu a následnému privolaniu hliadky
polície. Vedenie SHS bude vzniknutú situáciu riešiť dohovorom a zároveň zvyšovaním
informovanosti členov SHS ohľadom výluk v návštevnom poriadku národných parkov.

Úlohy pre členov MBK vyplývajúce zo stretnutia










Príprava rozpočtu MBK 2021 – Paulík, Kolárik.
Tvorba zásobníka metodických materiálov – Kolárik.
Plán a obsah metodických stretnutí Lešť – Lišaník, Hašta, Padúch.
Príprava termínov a zastrešenia kvalifikačných kurzov – Paulík.
THT – Kolárik.
Komunikáciu MBK s komisiou skialpinizmu a rozbeh lektorského zboru SMI –
Kolárik.
Návrh vybavenia a prieskum trhu pre potreby modernizácie materiálu – Marks,
Padúch, Hašta.
Miesto a termíny skúšok SMI 2021 – Blažej, Lišaník.
Online prednášky SMI jar 2021 – Blažej.

K úlohám z jesene 2020 – pretrvávajúce




Možnosti refundácie nákladov členov MBK pri tvorbe metodických ciest a sektorov
pre potreby základných a kvalifikačných výcvikov – Kolárik.
Dostupnosť metodických článkov a vybraných kvalifikačných
prác na webe James-u – Paulík
Spolupráca so SAFE UIAA – Marks, Kolárik.

Zapísal
Andrej Kolárik

