
Zápis z rokovania MBK 

Gäderská dolina, 17. apríla 2014 

Účasť: Vladimír Paulík, Martin Rak, Marián Šajnoha, Tibor Šnajdár, Dušan Zajac, Peter 

Hašta, Erik Rabatín 

Ospravedlnil sa: Juraj Zaťko 

 

1. Kontrola úloh 

Úlohy z predchádzajúceho rokovania boli splnené. Predseda komisie sa zúčastnil na 

otvorení vysokotatranskej časti kurzu inštruktorov skialpinizmu, kde informoval o stanovisku 

komisie k požiadavkám frekventantov (hodnotenie technickej úrovne lyžiarskych schopností 

frekventantov, absolvovanie extrémnych výkonov v priebehu výcviku). S frekventantmi sa 

zhodli na tom, že požiadavka hodnotenia technickej úrovne lyžiarskych schopností bude 

súčasťou vstupnej časti nasledujúceho kurzu. Pripomienky k priebehu výcviku a návrhy na 

zlepšenie priebehu kurzu predložia frekventanti v záverečnej časti kurzu.  

Podklady pre VZ - správa o činnosti komisie s perspektívou práce v roku 2014, 

vyhodnotenie čerpania rozpočtu komisie v roku 2013, rovnako aj rozpočet komisie na rok 

2014 boli predsedom spracované a predložené valnému zhromaždeniu v podobe, v akej ich 

dostali členovia komisie. Na nejasnosti v štruktúre rozpočtu v súvislosti s financovaním 

kurzov predseda spresnil, že zo sumy 3500 € v rozpočte SHS, garantovanej pre potreby 

komisie v roku 2014, je časť prostriedkov plánovaná na pokrytie výdavkov lektorov na 

kvalifikačných kurzoch ako lektorská odmena. Všetky prostriedky vyčlenené v rozpočte 

spolku pre potreby komisie sú vedené v účtovníctve spolu. Len vyúčtovanie metodických 

kurzov a tých nákladov kvalifikačných kurzov, ktoré nie sú priamo nákladmi na vzdelávaciu 

činnosť v kvalifikačných kurzoch a nie sú na ne z rozpočtu spolku vyčlenené prostriedky sú 

účtovne vedené v JAMES SLOVAKIA s.r.o., ktorá všetky kurzy ekonomicky zastrešuje.     

2. Zmeny v zložení komisie  

Úmysel nepokračovať vo vedení komisie v nasledujúcom období, avizovaný členom 

komisie už v podkladoch k rokovaniu, zdôvodnil predseda komisie. Hlavným dôvodom je 

jeho časová zaneprázdnenosť. So súhlasom komisie bude naďalej vykonávať administratívne 

úkony spojené s činnosťou komisie podľa dohody s nastávajúcim predsedom komisie. Svoje 

rozhodnutie oznámil aj výkonnému výboru spolku, ktorý ho akceptoval. Na pozíciu predsedu 

komisie, na základe jeho predchádzajúceho súhlasu, navrhol s Martina Raka, ktorý už túto 

funkciu vykonával v predchádzajúcom období. Týmto spôsobom sa oddelí funkcia predsedu 

metodicko-bezpečnostnej komisie a riaditeľa horolezeckej školy. Metodické riadenie kurzov 

bude naďalej v kompetencii metodicko-bezpečnostnej komisie, ktorá ho uskutočňuje 

prostredníctvom horolezeckej školy James zriadenej SHS JAMES. Horolezecká škola je 

nositeľom akreditácie udelenej ministerstvom školstva. Organizačne a ekonomicky bude 

zastrešovať horolezeckú školu novovzniknutý subjekt spolku Horolezecká školu JAMES, 

spol. s r.o., ktorá bude realizovať ekonomické činnosti spojené s organizáciou všetkých 

kurzov. Rozdelenie ekonomických činností spolku pod dva subjekty si vyžiadala aktuálna 



situácia. Fungovanie oboch subjektov bude oddelené účtovne aj administratívne. Fakticky 

však budú vykonávať činnosť v doterajšom režime.   

Komisia po dlhšej diskusii k opodstatnenosti uvedených zmien návrh na zmenu vo 

vedení komisie vzala na vedomie a predseda komisie ho predloží výkonnému výboru spolku 

na schválenie. Súčasne potvrdil člena komisie Tibor Šnajdár svoje rozhodnutie ukončiť po 

skončení aktuálneho rokovania prácu v komisii. Prípadné doplnenie komisie o nového člena 

bude riešiť komisia v nasledujúcom období.     

 

3. Organizačné zabezpečenie kvalifikačných kurzov 

Kurz inštruktorov skalného lezenia - prvá časť sa uskutoční v termíne 6. - 11. mája na 

Kalamárke s ubytovaním v Detve. Lektormi budú Martin Rak, Peter Hašta a odborný lektor 

pre prvú pomoc. Druhá časť kurzu bude v termíne 23. - 27. júla na Halinách na Málino Brde. 

Lektori Peter Hašta, Vladimír Paulík a Pavol Jackovič (technické lezenie). 

Ľadovcová časť kurzu inštruktorov skialpinizmu začína v utorok 22. apríla. Lektormi 

sú Ján Matlák a Rudolf Knut. 

Ľadovcovej časti kurzu inštruktorov horolezectva v júni sa okrem súčasnej zostavy  

frekventantov zúčastnia aj štyria účastníci predchádzajúceho behu kurzu. Spolu by sa kurzu 

malo zúčastniť 10 frekventantov. Nie všetci zatiaľ účasť definitívne potvrdili. Lektormi budú 

Dušan Zajac a Peter Kostelanský. 

Termíny záverečných častí kurzu v septembri budú spresnené - predbežne jeden deň v 

druhom, resp. treťom septembrovom týždni. Skúšobná komisia bude trojčlenná. Členmi 

komisie budú lektori kurzu a predseda komisie.  

Dokumentáciu k jednotlivým častiam kurzu zabezpečí riaditeľ horolezeckej školy.  

4. Príprava seminára k technickej a predlekárskej prvej pomoci      

Seminár, sa uskutoční 26. - 27. septembra v Zuberci. V piatok 26. septembra sa súčasne 

uskutoční rokovanie komisie. Ubytovanie pre účastníkov, včasnú propagáciu seminára, 

zaslanie informácií účastníkom zabezpečí Vlado Paulík. Zabezpečí spoluprácu s medicínskou 

komisiou pri organizovaní seminára. Obsahom seminára bude komplex postupov a činností 

realizovaných pri nehodách v skalných oblastiach a vo vysokohorskom teréne pred príchodom 

profesionálnej záchrany a poskytnutím lekárskej pomoci.  

5. Poznatky z priebehu inštruktorských kurzov 

Druhá časť kurzu inštruktorov skialpinizmu vo Vysokých Tatrách prebehla bez 

problémov. Príprava jeho ľadovcovej časti bola z obsahového hľadiska plne v kompetencii 

lektorov a predsedu komisie skialpinizmu Jána Matláka. 

V zimnej časti kurzu inštruktorov horolezectva sa vyskytlo viacero problémov. Svoju 

úlohu v tom zohralo aj počasie. Problémom bolo málo lezeckej praxe a výhrady lektorov 

kurzu k nedostatkom počas výcviku v teréne najmä v istení a zaisťovaní. So zreteľom na 

absolvovania len jedného lezeckého dňa v letnej a jedného v zimnej časti kurzu však lektori 

rozhodli nevyvodzovať definitívne závery z uvedených nedostatkov. Situáciu riešili dohodou 

o absolvovaní jedného výcvikového dňa navyše ešte pred odchodom na ľadovcový kurz. 



Dokumentácia zimnej časti kurzu nie je kompletne uzatvorená a neobsahuje hodnotenie 

praktických zručností frekventantov. Predseda komisie požiadal o stanovisko a návrhy na 

riešenie situácie. Súčasne upozornil na to, že situácii možno mohla predísť vhodnejšia 

organizácia kurzu zohľadňujúca dané podmienky. Obaja lektori sa vyjadrili k priebehu 

výcviku a konkretizovali spomenuté nedostatky. Komisia súhlasila, že na základe výsledkov 

hodnotenia počas doplnkového výcviku odporučia účasť pre pokračovanie, alebo ukončenie 

účasti v kurze, prípadne dajú návrhy na ďalší postup. Doplnkového výcviku sa zúčastní aj 

Martin Rak. O výsledku bude informovať komisiu a o definitívnom spôsobe riešenia situácie 

rozhodne komisia na nasledujúcom rokovaní.  

Predseda ďalej upozornil na potrebu korektnosti vo vyjadrovaní sa, uvážlivosť pri 

riešení konfliktných situácií a prezentoval aj niekoľko výhrad k organizácii výcviku zo strany 

niektorých frekventantov. 

6. Rôzne  

Predseda Previs klub Komárno Zsolt Maliňák požiadal o stanovisko komisie k úpravám 

lezeckej steny, ktorú prevádzkujú a ich potrebu z hľadiska zvýšenia bezpečnosti pri výcviku. 

Predseda komisie zoznámil členov so zaslanou dokumentáciou a so svojimi osobnými 

skúsenosťami získanými pri vedení kurzu inštruktorov na uvedenej lezeckej stene. Členovia 

komisie po posúdení predloženej dokumentácie vyjadrili súhlas s poskytnutím kladného 

stanoviska k uvedenej žiadosti. 

Predseda komisie predložil návrh na predĺženie platnosti preukazu inštruktora 

horolezectva Erikovi Rabatínovi na základe jeho lektorskej činnosti na kvalifikačných 

kurzoch. Súčasne však poznamenal, že v súlade s podmienkami obnovy platnosti preukazu je 

sledovanie doby platnosti predovšetkým povinnosťou každého inštruktora. Zabezpečí riaditeľ 

horolezeckej školy. 

Tibor Šnajdár upozornil na skutočnosť, že z hľadiska bezpečnosti je potrebné sa aj pri 

vedení výcviku na umelých stenách zasadzovať za používanie prílb a kombinácie sedacích a 

hrudných úväzov, resp. celotelových úväzov. Po diskusii o praktickej realizácii návrhu, o jeho 

opodstatnenosti a o oprávnení komisie vyžadovať vykonávanie akýchkoľvek opatrení od 

majiteľov komerčných stien, predseda komisie požiadal Tibora Šnajdára, aby svoj návrh 

spracoval a písomne predložil komisii ako úpravu, resp. doplnenie odporúčaní pre lezenie na 

umelých stenách, ktoré je na webovej stránke v dokumentoch komisie. Termín predloženia 

návrhu do konca júna. Prediskutovanie a schválenie návrhu na rokovaní komisie v septembri. 

Predseda komisie ďalej informoval, že po účasti na rokovaní metodickej rady klubu 

HK Filozof dospel k presvedčeniu, že napriek svojmu predchádzajúcemu skepticizmu o 

možnostiach komisie metodicky usmerňovať prácu v kluboch, bude vhodné obnoviť tradíciu 

stretnutí metodikov klubov, na absenciu ktorej viackrát upozornil Marian Šajnoha pri 

predošlých rokovaniach. Úlohou komisie bude zabezpečiť vzájomnú komunikáciu medzi 

klubmi a komisiou. Stretnutie metodikov klubov sa uskutoční v rámci pripravovaného 

seminára v septembri.   

V súvislosti s tým sa diskutovalo o možnostiach zakotviť v stanovách SHS JAMES 

podmienku, aby každý horolezecký klub mal funkciu metodika a aby kluby svojou 

metodickou prácou pozitívne ovplyvňovali úroveň potrebných poznatkov a zručností členov 



spolku realizáciou základného lezeckého výcviku. Formu predkladania návrhov na zmenu 

stanov ozrejmil predseda komisie. Stanovisko komisie k tejto problematike predloží 

výkonnému výboru Vlado Paulík. Formuláciu návrhu na zmenu stanov pripraví Martin Rak 

do konca júna a zašle na pripomienkovanie členom komisie. Pripomienky, resp. súhlasné 

stanovisko mu pošlú členovia komisie do konca júla. Definitívnu podobu návrhu komisia 

prerokuje v septembri a predloží ho cestou predsedu výkonnému výboru spolku.   

 

         Zapísal Vladimír Paulík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


