
Zápis z rokovania MBK 

 

Ružomberok, 20. 10. 2019 

 

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

Program rokovania: 

1.Info o kurzoch a preškoleniach leto - jeseň – Paulík, Hašta, Padúch 
2.Seminár inštruktorov MCI a RCI na jar +  testovanie a vedecká argumentačná              
podpora , študijné podklady  
3. Fungovanie MBK - rozšírenie pôsobnosti a personálneho obsadenia - nominácia rád 
4. Projekty pre financovanie aktivít MBK – návrhy projektov s možnosťou finančnej 
podpory aktivít MBK a vzdelávania v SHS JAMES. Podklady pre vedenie SHS JAMES  
ku grantovým výzvam 
5. Skialp - aktuálne kurzy, semináre a preškolenia 2019 - 20 
6. Rôzne  

 
 

 

K bodu 1.:  

 Informácie o kvalifikačných kurzoch realizovaných v lete 2019 

Ku kurzu MCI predniesol správu P. Hašta s doplňujúcimi informáciami P. Padúcha. V rámci MCI po 
prijímacích skúškach na Hrádku do kurzu nastúpilo 6 záujemcov. Výuka letnej časti prebehla podľa 
plánovaného obsahu v rámci osnov. Kurz bude pokračovať zimnou časťou s predpokladaným 
zložením lektorského zboru ako v letnej časti.   

RCI 2 časti – 9 účastníkov, splnili všetci, čaká sa na všeobecnú časť (22.-24.11.) a záverečné práce. 
Štyri preškolenia, Košice apríl 15; Kalamárka máj 8, Demänová september 2, Bratislava október 7. 
Spolu 32. Lektorovali Paulík, Hašta, Balog, Padúch. 

Uskutočnili sa tiež dve časti kurzu na Lešti pre Summit Trade. 5 účastníkov. 1. časť v auguste, druhá 
časť v októbri. 4 účastníci splnili, 1 nesplnila.  

Umelé steny – Vertigo marec 18, Rozlomity apríl 12, Prešov jún 9, K2 Žilina október 11, La Skala 
október 8. Preškolenia spolu 15 – 2, 4, 5, 4. Lektorovali Paulík, Oravcová, Balog, Minka, Hašta. 
Väčšina ešte nemá práce a niektorým chýba aj všeobecná časť – 23.-24.11. UMB, 29.11.-1.12 FTVŠ. 

Asistenti ICI – Košice Rozlomity 15 + 5 apríl, október; La Skala 13. Lektorovali Paulík, Oravcová, 
Balog.  

Preškolenie inštruktorov MCI na chate pri Zelenom plese bolo charakterizované vysokou účasťou 
preškoľovaných inštruktorov – 19 vrátane Haštu, Lišaníka a Urbana, ktorí tiež lektorovali. A vrátane 
Jara Janča – Mizuna, ktorý viedol základný kurz a zúčastnil sa seminárnej besedy aj Straussa. na 3 
roky 12 účastníkov, na 1 rok 7 – neodovzdali podklady k vedeniu výcviku a výstupy. Lektormi bolo 
konštatovaná rozdielna úroveň pedagogických zručností aj výkonnosti v parametroch skúšania. Všetci  



účastníci však splnili minimálny limit pre úspešné absolvovanie  preškolenia a bola im predĺžená 
licencia inštruktora MCI na ďalšie tri roky (jeden rok). Z preškolenia vzišla nutnosť usporiadania 
seminára inštruktorov MCI a RCI zameraná na jednotnosť nosných bezpečnostných prvkov výuky 
v systéme MCI a RCI a pedagogické zručnosti inštruktorov.  Zároveň, rovnako ako na preškolení SMI, 
bola prezentovaná nutnosť jednoznačného kľúča pre nominácie lektorov jednotlivých inštruktorských 
kurzov a preškolení.  

K bodu 2.:  

 V nadväznosti na bod 1. bol pri stretnutí MBK plánovaný seminár MCI a RCI na jar 2020. Termín aj 
miesto bude spresnené na najbližšom rokovaní MBK. Úlohou MBK je nahromadenie dostatočného 
argumentačného a interpretačného materiálu pre potreby školení a kurzov.  

K bodu 3.:  

 V nadväznosti na požiadavku transparentnosti riadenia skúšania inštruktorov bude MBK hľadať 
najvhodnejšie a trvalé koncepčné riešenie. Návrhy a možnosti realizácie budú prezentované na 
najbližšom rokovaní MBK. Rovnako budú prezentované aj návrhy na personálne zastúpenie širšieho 
spektra horolezeckých škôl v radoch MBK.    

K bodu 4.:  

MBK rovnako ako ostatné komisie SHS JAMES bola oslovená predsedom SHS na vypracovanie 
návrhov tém grantových úloh, ktoré by mohla MBK realizovať, a pre ktoré by sekretár  hľadal vhodné 
projekty v rôznych výzvach pre podporu športu a vzdelávania. Splnenie úlohy do januára 2020.  

K bodu 5.: 

MKB odobrila otvorenie kurzu skitouringu podľa inovovaných osnov, semináru SMI na ľadovci 
a preskúšania SMI pred sezónou 2020. Zároveň sa zaoberala nutnosťou tvorby podrobného 
podkladového materiálu pre preskúšanie ako aj tvorbu materiálov pre školenie SMI. Počas rokovania 
sa MBK zaoberala pripomienkami Stana Meleka a ostatných inštruktorov SMI k inovovanej osnove 
SMI a odobrila pokračovanie podľa dohody zo seminára inštruktorov Žiarska dolina 2019. Všetky 
požiadavky zo stretnutia v Žiarskej doline boli do osnov zapracované. Vedením nového kurzu 
skitouringu bol poverený predseda komisie skialpinizmu a tvorca inovovaných osnov SMI Jano 
Blažej. MBK odsúhlasila lektorské skúšky SMI ako odpoveď na nutnosť transparentnosti v oblasti 
skúšania a tiež nutnosť tvorby lektorského kolektívu SMI SHS JAMES.   

   

 
 

Zapísal Andrej Kolárik 
Predseda MBK  


