
Zápis z rokovania MBK 

Lešť, 19. – 20. októbra 2018 

 

Prítomní: Andrej Kolárik,  Ján Blažej, Peter Hašta, Igor Lišaník, Peter Padúch, Vladimír Paulík 

Ospravedlnili sa: Erik Rabatín, Igor Marks 
Hostia: Adam Minka, Martin Urban 

Program rokovania: 

Piatok 19.10. 

1. Kontrola úloh z predchádzajúcich rokovaní  
2. Kurzy a preškolenia leto 2018, seminárne práce, pripomienky inštruktorov 
3. Plán kvalifikačných kurzov v roku 2019 
4. Predloženie systému vzdelávania SMI 
5. Metodická príručka pre inštruktorov horolezectva  
6. Vzdelávanie v športovom lezení  
7. Osnova činnosti MBK v roku 2019 
8. Rôzne 
 
Sobota 20.10. 

Testy pevnosti necertifikovaných prostriedkov používaných vo vratných bodoch.  

 
1. Kontrola splnenia úloh z predchádzajúcich rokovaní  

 
 spracovanie výstupného testu pre preškolenie inštruktorov horolezectva; 

Paulík, splnené; 
 úprava vstupného a výstupného testu pre inštruktorov skalného lezenia; 

skoordinuje Paulík, do konca apríla, splnené; 
 spracovať body dotazníka pre hodnotenie kurzov horolezeckej školy účastníkmi; 

Kolárik, do konca marca – nesplnené, úloha trvá; 
 zapracovanie dotazníka do dokumentácie kurzov; 

Paulík – po spracovaní dotazníka;  
 doplnenie a inovovanie materiálu na chate pri Zelenom plese; 

Paulík, do konca mája 2018 – splnené; 
 termín seminára k prvej pomoci v spolupráci s medicínskou komisiou; 

Kolárik, miesto prerokuje Paulík s R. Smejkalom, termín konania jar 2019; 
 spracovanie koncepcie vzdelávania v skialpinizme so zapracovanými schválenými úpravami; 

Blažej; splnené; po definítívnej úprave zverejní na webe Paulík; 
 uverejniť termín kurzu inštruktorov skialpinizmu 1. kvalifikačného stupňa v roku 2020; 

Paulík, hneď po zverejnení obsahu vzdelávania v skialpinizme;   
 tvorba metodických materiálov pre vzdelávanie inštruktorov – texty, prezentácie, videá; 

všetci, dlhodobá úloha, koordinátori – Kolárik, Marks 
 úprava vstupného a výstupného testu pre inštruktorov horolezectva; 

Padúch, Hašta, Paulík, splnené; 
 rokovať o možnosti doplnenia poznámok k odlišnostiam v našej metodike ku knihe Alpine Skills: 

Summer, splnené;   



 dokončiť metodický materiál pre inštruktorov horolezectva – leto, zima – Hašta – splnené;   
 zapracovať do požiadaviek pre preškolenia inštruktorov povinnosť viesť v období medzi 

preškoleniami minimálne jeden kurz HŠ JAMES, splnenie podmienky operatívne vyhodnocovať 
podľa aktuálnej situácie – Paulík, nesplnené; 

 uskutočniť metodický vstup MBK v rámci THT spojený s vedením výcviku lezeckých dvojíc 
nasledujúci deň lektormi komisie – Paulík prerokuje zaradenie do programu THT s predsedom 
spolku, splnené;   

 navrhnúť spoluprácu s oblastnými radami pri organizovaní metodických dní spoločne s klubmi 
a inštruktormi v pôsobnosti oblastnej rady – Paulík skoordinuje so sekretárom a predsedom 
spolku –predloží na VV v novembri; 

 podieľať sa na aktivitách smerujúcich k vytvoreniu kvalifikačnej základne pre športové lezenie 
v príprave rozhodcov a stavačov ciest – Paulík v spolupráci so sekretárom spolku – splnené; 

 

2. Kurzy a preškolenia leto 2018, seminárne práce, evidencia odborníkov v športe  

Uskutočnilo sa 6 kurzov pre inštruktorov lezenia na umelých stenách, kurz pre inštruktorov 
skalného lezenia a preškolenia vo všetkých kvalifikačných stupňoch. Informáciu podali P. Hašta, P. 
Padúch a V. Paulík. Pripomienky inštruktorov horolezectva k záverečnému testu boli zapracované do 
formulácií otázok.  

Úspešné ukončenie kurzov je zdĺhavé najmä z dôvodu požiadavky spracovania záverečných prác 
a absolvovania všeobecnej časti odbornej prípravy. Termíny vzdelávania na fakultách športu nie vždy 
účastníkom kurzov vyhovujú. Aktuálne nemá veľa absolventov špeciálnej časti odbornej prípravy 
kvalifikáciu zatiaľ udelenú.   

Dôležitá je aj skutočnosť, že udelené kvalifikácie sú oficiálne platné až vtedy, keď ich držiteľ je 
ako odborník v športe aj ako fyzická osoba v športe evidovaný v informačnom systéme športu (ISS) na 
Slovenskom športovom portáli. Administratívna náročnosť tohto kroku je spôsobená neúplnou 
funkčnosťou tohto systému a je limitovaná potrebou elektronicky zasielať na príslušné oddelenie 
MŠVVaŠ potrené údaje vo forme tabuliek. Nie je však zatiaľ jasné, dokedy tento stav bude trvať.  

Problémom v súvislosti s evidovaním kvalifikantov v ISS je aj štruktúra uznaných športov 
a športových disciplín, ktorá je v tomto systéme zavedená. SHS JAMES ako uznaný národný športový 
zväz má dva uznané športy – horolezectvo a športové lezenie. K týmto športom systém priraďuje 
nasledovné športové disciplíny.  

Horolezectvo – bouldering (budeme žiadať o zmenu na lezenie na umelých stenách), 
neveľhorské terény, stredné hory, vysoké hory, tradičný skialpinizmus, preteky v ľadovom lezení 
a drytoolingu (budeme žiadať pridať vysokohorskú turistiku v neľadovcových letných a zimných 
podmienkach a v ľadovcových horách) 

Športové lezenie – bouldering, obtiažnosť (lead), rýchlosť (speed), kombinácia 

V diskusii k obsahu preškolení a nutnosti zvýšiť náročnosť pri hodnotení metodických návykov 
inštruktorov bolo konštatované, že často sa stáva, že základné metodické návyky nie sú akceptované 
a dodržiavané v mnohých prípadoch predstaviteľmi funkcionárskej komunity spolku a aj na úrovni 
športovej prípravy. V. Paulík dostal za úlohu navrhnúť VV spolku, že MBK je pripravená urobiť pre 
členov reprezentačných družstiev vstupy k metodike a bezpečnosti.  



Spôsob poistenia inštruktorov za škodu spôsobenú iným osobám bude V. Paulík riešiť 
rokovaním v poisťovni Union. Nie je problém poistenie uzatvoriť. Problémom je podieľanie sa na 
úhrade poistného a spôsob organizovania podujatí v prípade, ak by mali byť do poistenia zahrnutí 
inštruktori SHS pôsobiaco mimo akcie horoškoly. Horolezecká škola môže poistenie uzatvoriť len pre 
organizovanie vlastných podujatí. Nie je možné ho uzatvoriť pre poistenia organizované inými 
subjektami. Úrazové poistenie účastníkov kurzov a poistenie na zásah HZS je realizované. 

 

3. Kvalifikačné kurzy a ich obsadenie rok 2019 
 

- Horolezecký inštruktorský kurz – na konci mája vstupná časť Hrádok, letná časť august Brnčalka; 
- RCI štandardne máj a september; 
- kurzy ICI podľa záujmu; 
- preškolenia pre jednotlivé kvalifikačné stupne v termínoch kvalifikačných kurzov; 
- preškolenie pre inštruktorov skialpinizmu február; 
- kurzy pre športové lezenie podľa plánu spolupráce s ČHS; 

Konkrétne termíny a obsadenie kurzov lektormi pripraví riaditeľ Horolezeckej školy.                          

 
4. Predloženie systému vzdelávania SMI  

Ján Blažej komisii predložil spracovaný systém vzdelávania inštruktorov skialpinizmu 1. až 3. 
kvalifikačného stupňa. Doplnky a pripomienky do predloženej koncepcie zapracuje najneskôr do 
konca októbra. Koncepciu pošle V. Paulíkovi, ktorý urobí formálnu úpravu o doplní ju do systému 
vzdelávania dobrovoľných metodických pracovníkov SHS JAMES. Po jej uverejnení komisia navrhne 
termíny pre nové kurzy inštruktorov v skialpinizme. 

S ohľadom na platnosť nových podmienok vo vzdelávaní komisia stanovila, že pri najbližšom 
preškolení aktuálnych držiteľov kvalifikácie inštruktor skialpinizmu, bude potrebné rozhodnúť, ktorý 
z kvalifikačných stupňov im bude uznaný. Kritériá pre splnenie podmienok pre jednotlivé kvalifikačné 
stupne budú vychádzať z výstupných požiadaviek pre udelenie týchto kvalifikačných stupňov. Na 
webovej stránke horolezeckej školy ich zverejní V. Paulík a oznámi ich aj uchádzačom o účasť na 
preškolení inštruktorov skialpinizmu v roku 2019.  

 
5. Metodická príručka pre inštruktorov horolezectva  

Peter Hašta predložil a komentoval už predtým zaslaný materiál, ktorý bude slúžiť ako 
metodická príručka pre inštruktorov horolezectva pri vedení letnej časti výcviku. Súčasne predložil aj 
materiál k metodickej príručke pre zimnú časť horolezeckého výcviku. K obsahu a rozsahu oboch 
materiálov sa diskutovalo. Vzhľadom na to, že všetky pripomienky nebolo možné hneď v materiáloch 
zapracovať, zašle autor aktuálnu verziu členom komisie. Pripomienky k letnej časti metodiky dodajú 
P. Haštovi do konca októbra, k zimnej do konca novembra. Definitívnu podobu materiálov komisia 
schváli mailovou komunikáciou.  

 
6. Vzdelávanie v športovom lezení 

K vzdelávaniu v športovom lezení podal informáciu V. Paulík. Pretože aktuálne nie je možné 
realizovať vzdelávanie trénerov, rozhodcov a staviteľov ciest pre športové lezenie našimi odborníkmi 



v športe, uskutočňuje sa toto vzdelávanie v spolupráci s ČHS. Informácie o organizácii vzdelávania 
pre všetky druhy športových odborníkov sú zverejnené na webovej stránke www.james.sk. Postupne, 
po nadobudnutí potrebnej úrovne kvalifikácie nových odborníkov v športe, bude toto vzdelávanie  
realizované aj v rámci SHS JAMES. Perspektíva uskutočnenia týchto krokov je však v horizonte cca 
dvoch rokov. Na webovej stránke www.hs.james.sk je už spustená možnosť prihlasovať sa na 
jednotlivé kvalifikačné kurzy. S ohľadom na to, že systém vzdelávania v ČR nie je v súlade so 
systémom stanoveným zákonom 440/2015 o športe podľa európskych noriem vzdelávania, bude 
absolventom trénerských kurzov v ČR uznaná kvalifikácia podľa výsledkov dosiahnutých na kurze. 

 
7. Osnova činnosti MBK v roku 2019 

Seminár správcov oblastí na jar, termín apríl, miesto stredné Slovensko, trvanie 2 dni. 
Podrobnosti k podujatiu pripravia Peter Hašta a Vlado Paulík, ktorý podujatie prerokuje s predsedom 
komisie ochrany prírody.  

Ostatné podujatia komisie budú spresnené na nasledujúcom rokovaní.  

 
8. Rôzne 

Najbližšie rokovanie MBK sa uskutoční 2. februára 2019. Na rokovaní bude spresnený plán 
činnosti komisie v roku 2019, rozpočet na rok 2019 a bude predložené vyhodnotenie čerpania 
rozpočtu v roku 2018. 

Úlohy vyplývajúce z rokovania: 

 spracovať body dotazníka pre hodnotenie kurzov horolezeckej školy účastníkmi – Kolárik; 
 zapracovať do požiadaviek pre preškolenia inštruktorov povinnosť viesť v období medzi 

preškoleniami minimálne jeden kurz HŠ JAMES, splnenie podmienky operatívne vyhodnocovať 
podľa aktuálnej situácie – Paulík; 

 navrhnúť na rokovaní VV v novembri spoluprácu MBK s oblastnými radami pri organizovaní 
metodických dní spoločne s klubmi a inštruktormi v pôsobnosti oblastnej rady; navrhnúť 
organizovanie metodických vstupov pre členov reprezentačných družstiev – Paulík; 

 spracovať a zverejniť plán kvalifikačných kurzov HŠ JAMES pre rok 2019 – Paulík; 
 riešiť s poisťovňou Union možnosti poistenia inštruktorov za škody spôsobené iným osobám – do 

konca roku 2018, Paulík; 
 doplniť systém vzdelávania v skialpinizme o pripomienky z rokovania – Blažej; 
 pripraviť podmienky pre uznanie jednotlivých kvalifikačných stupňov v skialpinizme na 

preškolení inštruktorov – do konca novembra, Blažej, Paulík; 
 pripomienkovať metodické príručky pre inštruktorov horolezectva – do konca októbra letná časť, 

do konca novembra zimná časť, komisia;   
 organizačne zabezpečiť seminár správcov oblastí – do konca roku 2018, Hašta, Paulík. 

 

V sobotu 20.10. sa v skalnej lokalite CV Lešť Bralce uskutočnilo testovanie materiálu 
a pripravovala sa dokumentácia k metodickej príručke. Výstupy budú zverejnené na webe 
a v časopise Horolezec. 

 

Zapísal sekretár komisie 
Vladimír Paulík  


