
Zápis z rokovania MBK 

Dreveník, 25. – 27. máj 2018 

 

Prítomní: Andrej Kolárik, Radoslav Bartko, Igor Lišaník, Igor Marks, Peter Padúch, Vladimír Paulík 

Ospravedlnili sa: Erik Rabatín, Ján Blažej, Peter Hašta 
Hostia: Anton Pacek, Jana Oravcová, Lýdia Molnárová 

Program rokovania: 

1. Sumarizácia a hodnotenie úloh  
2. Publikácie a metodické výstupy práce MBK 
3. Kvalifikačné kurzy a ich obsadenie v rok 2018 
4. Prezentácia MBK v rámci aktivít a pretekov podporovaných SHS, zapojenie inštruktorov 
do kurzov klubov 
5. Úrazy na umelých stenách - postup pri prevencii 
6. Vzdelávanie trénerov - schválenie navrhnutých trénerov na 1. kvalifikačný stupeň 
7. Rôzne 
 

 
Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie Andrej Kolárik. V úvode privítal sekretára spolku 
Antona Paceka. 

1. Kontrola splnenia úloh z predchádzajúcich rokovaní  
 

 spracovanie výstupného testu pre preškolenie inštruktorov horolezectva; 
Paulík, úloha zatiaľ nesplnená, test pripraviť do konca júla; 

 úprava vstupného a výstupného testu pre inštruktorov skalného lezenia; 
skoordinuje Paulík, do konca apríla – splnené vstupný test, výstupný test do konca augusta 

 dopracovať body dotazníka pre hodnotenie kurzov horolezeckej školy účastníkmi; 
Kolárik, do konca marca – nesplnené, dodá najneskôr do konca júna; 

 zapracovanie dotazníka do dokumentácie kurzov; 
Paulík, splní po dodaní dotazníka;  

 čerpanie rozpočtu 2017; 
Paulík, do 15. februára – splnené; 

 návrh rozpočtu na rok 2018 podľa podkladov; 
Paulík, do 15. februára, splnené; 

 možnosť uloženia materiálu na chate pri Zelenom plese v uzamykateľnej debne, vynesenie 
debny a uloženie materiálu, výmena expirovaného obsahu lekárničiek; 
Padúch, Hašta, Rabatín, do konca apríla – rokuje sa, splniť na júlovom kurze Hašta, Paulík 

 doplnenie a inovovanie materiálu na chate pri Zelenom plese; 
Paulík, Blažej, do konca mája 2018 – plnené priebežne, rokovať s Blažejom, termín ?; 

 termíny a miesta rokovaní komisie v roku 2018; 
Kolárik, do konca februára – splnené – Lešť alebo BB – termín 20. októbra 2018; 

 termín seminára k prvej pomoci v spolupráci s medicínskou komisiou; 
Kolárik, do konca marca – prerokuje Paulík s R. Smejkalom, termín konania jar 2019; 

 spracovať obsah seminára k prvej pomoci; 
Rabatin do konca februára – dohodneme v spolupráci s medicínskou komisiou;  

 uverejnenie koncepcie vzdelávania v skialpinizme so zapracovanými schválenými úpravami; 
Blažej, Paulík, do konca mája; v plnení, termín? 



 uverejniť termín kurzu inštruktorov skialpinizmu 1. kvalifikačného stupňa v roku 2019; 
Paulík, do konca júla – až po zverejnení obsahu vzdelávania v skialpinizme;   

 návrh udelenia trénerských licencií v športovom lezení; 
Kolárik, do polovice júna – Paulík bude rokovať na FTVŠ o podmienkach udelenia licencie 
absolventom FTVŠ so špecializáciou horolezectvo; 

 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 do 20. februára – nesplnené, pripraviť do konca júla pre nový kurz; 

V rámci hodnotenia splnenia úloh sa diskutovalo v vydaniu prekladu knihy Alpine Skills: 
Summer. VV spolku rozhodol o objednaní 600 – 650 ks knihy. Stanovisko VV spolku spresnil 
sekretár spolku. Nešlo o nerešpektovanie odporúčaní MBK, ale VV zvolil podľa aktuálnej situácie 
najprijateľnejšiu alternatívu. Aktuálne bude predseda komisie rokovať o možnosti doplnenia 
poznámok k odlišnostiam v našej metodike. Pripraviť podkladový materiál v tlačenej podobe bude 
zložité, pretože by mal byť hotový ešte pred vydaním českej verzie. Mohlo by sa vyjsť 
z pripravovaného materiálu Petra Haštu pre inštruktorov horolezectva. Musí to odkazovať na 
konkrétne state v knihe. V. Paulík upozornil aj na finančnú stránku prípravy tlačenej podoby. Materiál 
v rozsahu cca 8 - 10 strán v počte 600 ks nebude záležitosťou niekoľko EUR. Navrhol počkať do 
vyjdenia knihy, potom už na základe českej verzie pripraviť materiál v elektronickej podobe a dať ho 
na webovú stránku spolku a horoškoly. Komisia s návrhom súhlasila. 

2. Publikácie a výstupy MBK  

Pripravovaný metodický materiál zameraný na letné podmienky pre inštruktorov horolezectva 
spracovaný P. Haštom je v štádiu dokončenia. V. Paulík navrhol, že ho v spolupráci s autorom doplnia 
a definitívnu verziu pošlú komisii na posúdenie do konca júna. Predseda komisie konštatoval, že 
materiál je potrebné doplniť o problematiku pedagogiky so zameraním na výcvikové zásady 
a metodiku. Vstup do metodického materiálu pripraví v spolupráci s Igorom Marksom. 

V nadväznosti na to pripomienkoval R. Bartko, že v priebehu kurzu inštruktorov lezenia na 
umelých stenách v Košiciach, ktorého sa zúčastnil ako lektor, bola, podľa jeho názoru, venovaná malá 
pozornosť práve pedagogickému pôsobeniu inštruktorov. Podľa jeho názoru už majú účastníci kurzu 
mať odbornú časť problematiky výcviku v lezení zvládnutú a nemá byť obsahom kurzu. Riaditeľ 
horoškoly spresnil, že táto problematika je v aktuálne podľa vyhlášky 110/2016 v teoretickej rovine už 
v kompetencii športových fakúlt v rámci všeobecnej časti odbornej prípravy. Praktická aplikácia zásad 
pedagogického pôsobenia je samozrejme obsahom kurzu a je jej venovaný najmä prvý deň, kedy je 
v programe metodika výcviku a potom posledný deň, kedy súčasťou záverečnej skúšky sú aj 
metodické vystúpenia účastníkov kurzu. Počas kurzu musí byť pozornosť venovaná aj odbornej 
príprave, pretože nie všetky poznatky sú účastníkmi zvládnuté na rovnakej úrovni a disproporcie sú aj 
v poňatí metodických postupov. Okrem toho zdôraznil, že ide o prvý kvalifikačný stupeň, kedy 
predpísaný rozsah vzdelávania v špeciálnej časti odbornej prípravy je 40 hodín. Primerane tomu musia 
byť nastavené aj požiadavky na frekventantov kurzu.   
 

3. Kvalifikačné kurzy a ich obsadenie rok 2018 

K obsadeniu kvalifikačných kurzov informoval riaditeľ horoškoly.  
Druhej časti kurzu RCI v septembri sa ako lektori zúčastnia Peter Hašta a Peter Padúch.  
Známy je už termín kurzu inštruktorov lezenia na umelých stenách od 30. 8. – 2. 9. 2018 v Žiline. 
Bude organizovaný pre zabezpečenie inštruktorov na novú umelú stenu na Solinkách. Pravdepodobne 



sa uskutoční ešte aj rovnaký kurz v Košiciach. Obsadenie lektormi bude riešené priebežne podľa počtu 
účastníkov.  

Na kurz inštruktorov horolezectva je prihlásených zatiaľ 6 záujemcov. Dvaja z Poľska, traja 
členovia HK ZŠK Jasná Liptovský Mikuláš a Radovan Bartko. Je to hraničný počet, pretože pri 
vypadnutí už len jedného účastníka z akýchkoľvek dôvodov bude organizovanie kurzu neefektívne, 
pre lektora pedagogicky zaťažujúce, z hľadiska organizácie komplikované (ak budeme chcieť na 
niektoré časti výcviku lektora zdvojovať, prípadne riešiť striedanie lektorov) a pre účastníkov aj 
finančne náročnejšie. Podobným spôsobom sa viac ako dva roky čakalo na ukončenie 
predchádzajúceho kurzu, pretože z prihlásených účastníkov zostali len štyria. Po diskusii bolo 
rozhodnuté, že kurz bude otvorený. Riaditeľ horoškoly spropaguje kurz v kluboch SHS. Účastníkov 
vyzve k predloženiu splnenia podmienok pre prijatie do kurzu, aby bolo s dostatočným predstihom 
známe, či vstupné podmienky splnili a či kurz naozaj bude otvorený.  

Súčasne riaditeľ horoškoly informoval aj o tohoročných základných letných horolezeckých 
kurzoch. Na oba v júlovom aj augustovom termíne je prihlásených po 10 ľudí. Základný kurz v júli je 
už zabezpečený aj inštruktormi. Na augustový termín 21. – 26. sú zabezpečení len dvaja inštruktori – 
Peter Hašta a Igor Marks. Je potrebné ešte doplniť ďalších troch. Súčasne v auguste bude potrebné 
vyriešiť lektorsky aj letné preškolenie inštruktorov horolezectva v termíne 24. – 26. 8., kde je 
prihlásených predbežne 6 záujemcov. Je nutné, aby na preškolení bol lektor z radov členov MBK. 
A v prípade, že sa uskutoční kurz inštruktorov horolezectva, tak jeden z členov MBK musí byť 
lektorom na tomto kurze. 

V súvislosti s problémom so zabezpečením inštruktorov na vedenie kurzov horoškoly V. Paulík 
otvoril diskusiu k návrhu, aby súčasťou podmienok absolvovania preškolenia bola aj účasť inštruktora 
na niektorom z kurzov horolezeckej školy JAMES. Po diskusii komisia rozhodla, že túto podmienku 
zapracuje do požiadaviek pre preškolenia a podľa konkrétnej situácie ju bude potrebné operatívne 
vyhodnocovať.  

 
4. Prezentácia MBK v rámci aktivít a pretekov podporovaných Jamesom a zapojenie 

inštruktorov do kurzov v kluboch SHS 

Predseda komisie spresnil v tomto bode návrh, že členovia komisie by rámci rôznych 
štandardných aktivít spolku (preteky, tradičné podujatia spolku, resp. klubov) v spolupráci s ich 
organizátormi mohli prezentovať a popularizovať v členskej základni metodické zásady pri lezení 
a pravidlá bezpečnosti, prípadne umožniť lezeckej verejnosti vyskúšať si napríklad niektoré 
pretekárske aktivity. Súčasne by to bola aj propagácia činnosti horoškoly a práce komisie. V diskusii 
sa dospelo k návrhu, že jednou z takýchto aktivít by mohol byť metodický vstup v rámci THT spojený 
s vedením výcviku lezeckých dvojíc nasledujúci deň lektormi horoškoly. Aktivitu prerokuje V. Paulík 
s predsedom spolku.  

Druhou možnosťou je spolupráca s oblastnými radami v organizovaní metodických dní 
v spolupráci s inštruktormi a klubmi v pôsobnosti oblastnej rady. Túto aktivitu skoordinuje 
v spolupráci so sekretárom spolku V. Paulík.  
 

5. Úrazy na umelých stenách - postup pri prevencii 

Stručnú informáciu k najnovším úrazom na umelých stenách K2 a Vertigo v Bratislave podal V. 
Paulík. Oba úrazy boli dôsledkom vážnych chýb vyplývajúcich z nepozornosti a zanedbania 
základných pravidiel bezpečnosti. Stali pri používaní zariadenia na sólo istenie. V jednom prípade 



u začínajúcej lezkyne, v druhom chybu urobil čerstvý absolvent základného kurzu v skalnom lezení. 
Pri riešení organizačných opatrení, ktoré by mali zabezpečiť zvýšenie bezpečnosti návštevníkov 
lezeckej steny K2 sa prevádzkovateľ informoval, či metodicko-bezpečnostná komisia nebude 
spracovávať materiál, ktorý by istým spôsobom usmernil prevádzku lezeckých stien z hľadiska 
bezpečnosti. Napríklad vzorový prevádzkový poriadok, alebo pravidlá pre bezpečnosť návštevníkov 
umelých stien. Komisia po diskusii uzatvorila, že špecifiká jednotlivých stien sú príliš rôznorodé na to, 
aby bolo možné takýto materiál pripraviť. Podmienky prevádzky musí stanoviť prevádzkovateľ, 
pričom zodpovednosť za bezpečnosť zariadenia je daná zákonom. V prevádzkovom poriadku musí 
byť jasne vyjadrené, ktoré činnosti a akým spôsobom je možné v zariadení vykonávať a čo nie je 
povolené. Súčasne musí byť zrejmý zodpovedajúci režim kontroly týchto činností. Komisia odporúča 
prevádzkovateľom viesť evidenciu návštevníkov súčasne s informáciou o absolvovaní výcviku.  

 
6. Tréneri a ich vzdelávanie – návrh na schválenie trénerov 1. kvalifikačného stupňa 

K problematike vybudovaniu systému vzdelávania trénerov športového lezenia a ostatných 
odborníkov v športe mal úvodné slovo sekretár spolku Anton Pacek, ktorý je koordinátorom aktivít 
smerujúcich k zabezpečeniu vytvorenia organizačnej štruktúry športového lezenia ako štandardnej 
športovej disciplíny. Celý systém je zatiaľ na začiatku a okrem vzdelávania trénerov je potrebné 
pripraviť aj systém rozhodcovských kvalifikácií a stavačov ciest. Je veľmi pravdepodobné, že 
postupne, ako bude príprava kvalifikovaných odborníkov napredovať, sa vyprofilujú nové požiadavky 
na odborníkov v športovom lezení (drytooling, ľadové lezenie).  

Celá aktivita sa rozbieha v spolupráci s českými odborníkmi. V termíne 7. – 9. júna sa deväť 
záujemcov o trénerské kvalifikácie v športovom lezení zúčastní v Prahe seminára vedeného Tomášom 
Bitnerom, držiteľom trénerskej licencie A. Na základe absolvovania seminára ako špeciálnej časti 
odbornej prípravy a podľa rozhodnutia vedúceho seminára, budú môcť byť jeho účastníkom po 
absolvovaní všeobecnej časti odbornej prípravy udelené trénerské licencie 1., prípadne aj 2. 
kvalifikačného stupňa. Návrh pre udelenie trénerských licencií prerokuje predseda komisie 
s predsedom komisie pretekov. 

Podobným spôsobom sa začne v súvislosti s prípravou AMS v športovom lezení tvoriť systém 
vzdelávania rozhodcov a stavačov ciest. Aktivitu v tomto smere vyvíja aj Igor Kollár, ktorý je 
aktuálne na poste reprezentačného trénera. V nadväznosti na tieto kroky sa postupne, aj za pomoci 
zahraničných odborníkov, musí vystavať štruktúra odborníkov v športe v súlade s podmienkami 
stanovenými zákonom 440/2015 a vyhláškou 110/2016. Podporu pre tieto aktivity je možné získať aj 
v spolupráci s SOV, ktorý pripravil projekt financovania zahraničných odborníkov pre vzdelávanie 
odborníkov v športe. Do spracovania obsahu špeciálnej časti odbornej prípravy sa zapojili aj 
pedagógovia KTVŠ UMB Banská Bystrica Peter Mandzák a Jaroslav Kompán. UMB Banská Bystrica 
plánuje v najbližšej budúcnosti pripraviť denné, alebo postgraduálne štúdium v špecializácii športové 
lezenie.  
 

7. Rôzne 
 

V tomto bode predseda komisie zdôraznil potrebu upozorňovania na chyby, ktoré sa pri rôznych 
lezeckých aktivitách vyskytujú. Týka sa to aj členov komisie napríklad pri prezentácii svojich 
lezeckých aktivít na sociálnych sieťach, kde sa sporadicky objavujú zábery, ktoré nie sú v súlade 
s prezentovanou metodikou. Podobne sa to stáva i mnohým ďalším, najmä príslušníkom staršej 
lezeckej generácie, ktorá nie vždy akceptuje, resp. sleduje nové metodické odporúčania. Aj na to je 
treba upozorniť.   



V. Paulík upozornil na chybu v podmienkach pre účasť na kurze inštruktorov skalného lezenia. 
Jednou z podmienok je, že uchádzač musí byť aspoň pol roka držiteľom kvalifikácie Inštruktor lezenia 
na umelých stenách, čo je v rozpore s vyhláškou 110, podľa ktorej to musí byť najmenej 1 rok. Opraví 
to v materiáloch na webe. 

 

Úlohy vyplývajúce z rokovania: 

 inovované úlohy vyznačené modrou farbou v bode 1. Kontrola splnenia úloh;  
 rokovať o možnosti doplnenia poznámok k odlišnostiam v našej metodike ku knihe Alpine Skills: 

Summer – Kolárik do polovice júna;  
 dokončiť metodický materiál pre inštruktorov horolezectva – leto – Hašta, Paulík do konca júna; 
  doplniť materiál o problematiku pedagogiky so zameraním na výcvikové zásady a metodiku – 

Kolárik do konca júna;  
 urýchlene prevriť, či všetci prihlásení záujemcovia o kurz inštruktorov horolezectva spĺňajú 

stanovené podmienky a na základe toho rozhodnúť, či kurz bude otvorený; spropagovať kurz na fb 
a na webe – Paulík,  hneď;  

 zapracuje do požiadaviek pre preškolenia inštruktorov povinnosť viesť v období medzi 
preškoleniami minimálne jeden kurz HŠ JAMES, splnenie podmienky operatívne vyhodnocovať 
podľa aktuálnej situácie – Paulík, do konca júna; 

 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;   

 navrhnúť predstaviteľom oblastných rád spoluprácu pri organizovaní metodických dní spoločne 
s klubmi a inštruktormi v pôsobnosti oblastnej rady – Paulík skoordinuje so sekretárom 
a predsedom spolku; 

 zabezpečiť spracovanie obsahu špeciálnej časti odbornej prípravy trénerov športového lezenia 
v spolupráci s Katedrou TVŠ UMB Banská Bystrica – Paulík v koordinácii so sekretárom spolku 
po uskutočnení prvej časti všeobecnej odbornej prípravy v Prahe; 

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

Zapísal sekretár komisie 
Vladimír Paulík  


