
Zápis z rokovania MBK 

Bratislava, 11. februára 2017 

Účasť: Martin Rak, Peter Hašta, Andrej Kolárik, Vladimír Paulík, Juraj Zaťko 
Ospravedlnili sa: Ján Blažej 
 

Program rokovania: 
 

1. Personálne zmeny v zložení komisie 
2. Vyhodnotenie kvalifikačných kurzov v roku 2016 
3. Čerpanie rozpočtu v roku 2016 a návrh rozpočtu pre rok 2017 
4. Plán aktivít pre rok 2017 
5. Vzdelávanie inštruktorov v súlade so zákonom o športe 
6. Príprava vzdelávania trénerov – spolupráca s komisiou pretekov 
7. Spolupráca s SVTS 
8. Rôzne 

 
1. Predseda komisie Martin Rak otvoril rokovanie a v úvode sa vyjadril k problematike 
personálnych zmien v komisii, ktoré boli priebežne konzultované v predchádzajúcom období. 
Konštatoval, že komisia v súčasnom zložení v poslednom období nepracovala dostatočne 
efektívne najmä z dôvodu časového zaneprázdnenia viacerých jej členov. Potvrdil odstúpenie 
z pozície predsedu komisie, avizované už predchádzajúci rok a súčasne aj ukončenie členstva 
v komisii. Naďalej však chce s komisiou spolupracovať ako lektor kvalifikačných kurzov 
a v metodickej oblasti. Informoval tiež, o rozhodnutí Dušana Zajaca, ktorý taktiež ukončil svoje 
pôsobenie v komisii. Dôvodmi sú vysoké pracovné vyťaženie a zdravotné problémy. Po diskusii 
sa prítomní členovia dohodli, že vedenie komisie prevezme Andrej Kolárik. Diskusia pokračovala 
návrhmi na doplnenie komisie. V predchádzajúcom období boli v tejto súvislosti oslovení Peter 
Padúch z HK UMB Banská Bystrica, Igor Marks a Patrik Barjak z HK Filofof Bratislava a Igor 
Lišaník z HK Horec Liptovský Mikuláš. Komisia rozhodla, že riadnymi členmi sa stanú Peter 
Padúch a Igor Marks. Ďalší dvaja navrhovaní budú požiadaní o externú spoluprácu s komisiou. 
Predseda komisie osloví Erika Rabatína, ktorý sa pravidelne nezúčastňuje na rokovaniach komisie 
a na jej činnosti sa podieľa len okrajovo, o vyjadrenie sa riadnemu členstvu v komisii, prípadne 
k spolupráci externou formou. Externá forma spolupráce s komisiou pripadá do úvahy aj u Jána 
Blažeja, ktorého snaha o zapájanie sa do práce komisie je eliminovaná jeho enormným pracovným 
vyťažením. Nových členov zoznámi s ich začlenením do komisie sekretár komisie a predseda 
komisie bude s nimi komunikovať v súvislosti s úlohami komisie v nasledujúcom období.  
 
2. O priebehu kvalifikačných kurzov informoval riaditeľ horolezeckej školy. Uskutočnilo sa 
spolu 8 kurzov pre inštruktorov lezenia na umelých stenách. Väčšina z nich na základe požiadavky 
prevádzkovateľov lezeckých stien na Slovensku (v spolupráci s nimi) – Vertigo a K2 Bratislava, 
Pavúk Banská Bystrica, T2 Boulder Arena a Rozlomity Košice, Outdoor park Prešov. Jeden kurz 
bol zorganizovaný pre občianske združenie v Hermanovciach nad Topľou a jeden pre lezeckú 
stenu Komec Brno. Popri niektorých kurzoch sa uskutočnili aj semináre inštruktorov.  
Zrealizované boli dve časti pravidelného kurzu inštruktorov skalného lezenia (máj Kalamárka 1. 
časť, september Demänovská dolina 2. časť) a štyri semináre inštruktorov organizované počas 
kurzu. O priebehu a výsledkoch kurzu riaditeľ priebežne informoval členov komisie, pričom 
viacerí z nich kurzy lektorovali. V súvislosti s priebehom kurzu Andrej Kolárik podotkol, že je 
potrebné spresniť obsah a metodiku základného výcviku. Riaditeľ horolezeckej školy pripomenul, 
že táto problematika bola témou stretnutia lektorov v Maníne v apríli a príslušný dokument bol 



prílohou zápisu zaslaného všetkým členom komisie na pripomienkovanie. Dokument stručne 
predstavil. Pošle ho spolu so zápisom z rokovania.  
Kurz inštruktorov horolezectva bol ukončený záverečnou skúškou na Hrádku. Lektormi boli 
Martin Rak a Peter Hašta. Záverečnú časť absolvovali okrem účastníkov aktuálneho kurzu pre 
príslušníkov OSSR aj Petra Škrovánková a Barbora Zajacová.  
Horolezeckí inštruktori absolvovali zimný a letný seminár. Zimný seminár lektorovali Andrej 
Kolárik a Dušan Zajac za spoluúčasti Vladimíra Paulíka a Juraja Zaťka v prvej časti seminára. 
Lektorom letnej časti bol Peter Hašta.  
Seminár inštruktorov skialpinizmu viedol Juraj Zaťko. Stanislav Melek venoval všetkým 
účastníkom seminára CD s metodikou výcviku v skialpinizme.  
Riaditeľ horoškoly Vladimír Paulík informoval o obsahu inštruktorských seminárov:  
Seminár ICI je venovaný najčastejším chybám pri istení a lezení na umelých stenách.  
Seminár RCI je dvojdňový. Obsahom je beseda k práci v kluboch, teoretický test s problematikou 
teórie a metodiky výcviku, lezecká prax – lezenie cesty s minimálnou obťažnosťou V. stupňa 
UIAA ako prvolezec a improvizovaná záchrana Straussovou metódou v súlade s predpísaným 
štandardom.  
Semináre MCI a SMI sú trojdňové. Obsahujú vždy aktuálne novinky v metodike (posledné roky 
bol nosnou témou seminárov MCI centrálny bod a bude ňou aj v najbližšom období) a besedu 
k problematike spolku. Súčasťou letného seminára je lezecká túra s obťažnosťou aspoň V. stupňa 
UIAA (ak je možnosť, účastníci seminára vedú výcvik začiatočníkov, pretože seminár sa koná 
vždy počas základného kurzu) a improvizovaná záchrana rovnako ako pri seminári RCI. Obsahom 
zimného seminára je túra s obťažnosťou aspoň V. stupňa UIAA (opäť ak je možnosť s vedením 
výcviku začiatočníkov) a realizácia kompletnej lavínovej záchrany.  
Andrej Kolárik navrhol, aby sa semináre viac zameriavali na metodiku výcviku a súčasťou 
seminára by malo byť aj teoretické vystúpenie inštruktora. Lektormi seminára sú vždy členovia 
MBK a ich úlohou je sledovať a hodnotiť metodickú zdatnosť účastníkov počas realizovaných túr. 
Komisia ďalej rozhodla, že podmienkou účasti na seminároch inštruktorov horolezectva bude 
okrem vyslania predsedom klubu aj absolvovanie 6 zimných výstupov v horách (aspoň jeden 
obťažnosti IV. UIAA) a 12 letných výstupov (aspoň jeden obťažnosti V. UIAA) pred seminárom 
v období pred príslušným seminárom. Podmienkou účasti na seminári inštruktorov skialpinizmu 
bude absolvovanie 6 skialpinistických túr (aspoň jedna  obťažnosti S4. Doloženie splnenia 
podmienky bude súčasťou prihlášky na seminár, ktorej formulár pripraví a zverejní sekretár 
komisie. Súčasne uvedené podmienky zakomponuje do dokumentov komisie na webe.  
 
3. S čerpaním rozpočtu v roku 2016 stručne zoznámil prítomných sekretár komisie Vladimír 
Paulík. Podrobné čerpanie bude prílohou zápisu. Komisia sa venovala aj príprave podkladov pre 
rozpočet na rok 2017. Návrh rozpočtu v súlade so štruktúrou kvalifikačných kurzov a schválených 
aktivít MBK pošle sekretár ako súčasť zápisu.  
 

4. Pre rok 2017 komisia schválila plán metodických aktivít: 
  
- seminár pre lektorov a inštruktorov skalného lezenia, Kalamárka, 6. mája; 
- metodický deň: chyby pri istení v jednodĺžkových cestách v skalných oblastiach, Kalamárka, 
7. mája; 
- metodický deň: chyby pri istení v jednodĺžkových cestách v skalných oblastiach, lezecká 
oblasť na východe, ??; 
- spracovanie metodických článkov do časopisu Horolezec – koordinovať bude predseda 
komisie Andrej Kolárik, priebežne v termínoch uzávierky; 
- v spolupráci s HZS riešiť rozbor lezeckých úrazov – zabezpečí V. Paulík – termín do konca 
mája; 
Termín a miesto druhého metodického dňa budú spresnené na rokovaní komisie, ktoré bude 
predchádzať stretnutiu na Kalamárke. Sekretár komisie zabezpečí propagáciu a organizáciu 
podujatí. 

 



5. O aktuálnom stave vzdelávania inštruktorov v nadväznosti na zákon o športe 440/2015 
a vyhlášku 110/2016 informoval Vladimír Paulík. Obsah vzdelávania pre inštruktorov lezenia na 
umelých stenách s pridaním aktivít súvisiacich s lanovými prekážkami a pre inštruktorov skalného 
lezenia rozšírený o pôsobenie na ferratách zaslal členom komisie už v polovici roka 2016. Pošle 
ho opäť na posúdenie. Je potrebné upraviť obsahy vzdelávania pre inštruktorov horolezectva 
a skialpinizmu vypustením tém všeobecnej teoretickej prípravy. Dohody o spolupráci pri 
vzdelávaní s FTVŠ UK Bratislava a s Katedrou TVŠ UMB Banská Bystrica sú pripravené na 
podpísanie. Sekretár komisie pri ich podpise bude s fakultami rokovať o formách spolupráce.  
Nový systém vzdelávania je potrebné rozbehnúť najneskôr do konca marca tak, aby sa kurz 
inštruktorov skalného lezenia už uskutočnil novou formou. Rovnako je v tomto roku potrebné 
novou formou zrealizovať aj kurzy všetky inštruktorov lezenia na umelých stenách. 
 
6.  Sekretár komisie sa zúčastnil rokovania pretekárskej komisie, kde bola prezentovaná potreba 
vzdelávať trénerov športového lezenia. V zmysle zákona o športe je vzdelávanie potrebné 
realizovať v spolupráci s fakultami športu. Organizačný a metodický rámec vzdelávania pripraví 
metodicko-bezpečnostná komisia. Je potrebné zriadiť organizačnú štruktúru pre vzdelávanie 
trénerov. Komisia sa dohodla, že post hlavného trénera bude zastávať Juraj Zaťko. V spolupráci 
s Petrom Mandzákom z KTVŠ UMB Banská Bystrica, Andrejom Kolárikom a zástupcom komisie 
pretekov (Igor Kollár) vytvoria pracovnú skupinu, ktorá pripraví obsah odbornej časti vzdelávania. 
Pracovná skupina bude priebežne doplnená podľa potreby. Podklady k práci pracovnej skupiny 
dodá sekretár komisie. Osloví komisiu pretekov, aby do pracovnej skupiny zaradila svojho 
zástupcu. Po spracovaní obsahu bude záujem o trénerské kvalifikácie koordinovaný v spolupráci 
s komisiou pretekov. Termín vytvorenia pracovnej skupiny do konca marca. 
7. Sekretár komisie informoval členov o rokovaní so zástupcami SVTS Jozefom Zábojníkom a 
Jánom Šimonom, ktorí oslovili SHS JAMES žiadosťou o spoluprácu, týkajúcu sa vzdelávania 
inštruktorov vysokohorskej turistiky. Predbežne sa na rokovaní dohodli na tom, že SHS JAMES 
zastreší toto vzdelávanie  v rámci svojich vzdelávacích aktivít v zmysle zákona ako príbuzný 
šport. Komisia súhlasila s týmto postupom. Podklady k vzdelávaniu, ktoré poskytne SVTS, budú 
zaradené do nášho vzdelávacieho systému. Priebeh a organizácia vzdelávania inštruktorov 
vysokohorskej turistiky bude realizovaná v spolupráci s horolezeckou školou. SVTS určí svojho 
zástupcu ako externého člena metodicko-bezpečnostnej komisie zodpovedného za vzdelávanie 
inštruktorov vysokohorskej turistiky. So zástupcom SVTS prerokuje sekretár komisie do konca 
februára. 
 
8. Rôzne 
 
Peter Hašta sa informoval na možnosti zúčastniť sa podujatia organizovaného na Popradskom 
plese v rámci Erazmu. O účasť prejavili záujme viacerí členovia komisie. Sekretár komisie 
predloží požiadavku komisie na účasť pre inštruktorov SHS na podujatí VV spolku.  
 
Sekretár komisie informoval o udelení štatútu čestný inštruktor Milanovi Fecskemu a Ivanovi 
Polákovi. Prvému na základe dohody na seminári inštruktorov na Popradskom plese, druhému na 
podnet klubu.  
Súčasne informoval o žiadosti Jara Janča o ukončenie kurzu inštruktora skialpinizmu. Vysvetlil 
podrobnejšie okolnosti, prečo zatiaľ Jarovi Jančovi nebola udelená kvalifikácia a navrhol, aby mu 
bolo umožnené ukončiť kurz na seminári inštruktorov skialpinizmu 17. – 19. marca na Zbojníckej 
chate.  
 
Termíny rokovaní komisie – 5. mája Kalamárka, 16. septembra Demänová. 
 

Zapísal: Vladimír Paulík 


