
Zápis zo zasadnutia Komisie mládeže 
Banská Bystrica, 27.06.2018 

Začiatok zasadnutia: 13:00 

Koniec zasadnutia:  17:15 

Program 
1. Otvorenie 
2. Činnosť ZM a CTM 
3. Športoví odborníci – forma odmeňovania 
4. Rôzne – lekárske prehliadky, jesenné testy VPV, spoločné mazanie.. 
5. Ukončenie 

 

Prítomní: Ľ. Machyniak, P. Kobela, P. Kazár, M. Matiaško, F. Kramla, M. Gašperčík 

Prizvaní: T. Fusko, A. Hôrčiková 

Ospravedlnení: J. Kamenský  

1. Otvorenie 

Viceprezident SZB pre mládež Ľubomír Machyniak privítal všetkých prítomných na komisii mládeže. 
 

2. Činnosť ZM a CTM 

Zmluvy pre zriadené ZM na rok 2017/2018 boli zaslané klubom na základe schválených financií. Úlohou pre 
sekretariát SZB je zaslať Zmluvy s CTM pre rok 2018/2019.  

Diskusia:  
Otázka od P. Kobelu či je možnosť, aby sa autá namiesto odpredaju posunuli do CTM ako podpora Útvaru 
talentovanej mládeže. T. Fusko sa vyjadril, že nakoľko v kapitálových výdajoch máme schválenú kúpu len 
jedného auta a na zvyšné autá  si musí SZB nájsť finančné prostriedky, táto možnosť nie je pre SZB reálna. 

P. Kazár požaduje informáciu o prerozdelení ďalekohľadov pre trénerov CTM, keďže budú trénermi športovcov 
so štatútom reprezentanta. CTM tréneri na zasadnutí požiadali o prerozdelenie ďalekohľadov.  

3. Športoví odborníci – forma odmeňovania 

Tréneri CTM nebudú zamestnaní na TTP, títo tréneri budú mať povinnosť registrovať sa v registri fyzických 

osôb v športe ako športoví odborníci. Návrh zo strany SZB je, aby všetci tréneri CTM v rámci smernice SZB 

mali činnosť športového odborníka pre zabezpečenie talentovaného  útvaru.  

V prípade, že to nebude pri všetkých CTM možné, prezident navrhol urobiť kompromis. (Problém môže 

nastať v prípade, že tréner CTM  je zamestnaný ako vojak).  

 

4. Rôzne 

a) Lekárske prehliadky  

Jeden krát ročne je potrebné predložil lekárske prehliadky športovcov zaradených do CTM. Návrh na 

organizované vyšetrenie spiroergometrie v NŠC pre športovcov zaradených v CTM. Tréneri navrhli, aby 

vyšetrenia jednotlivých CTM v NŠC boli priamo fakturované na SZB a následne odpočítané z rozpočtu 

CTM.   

b) Jesenné testy ZM a CTM 

Jesenné testy Základne mládeže: termín stanovený na 29. 09. 2018. 

Jesenné testy CTM: termín stanovený na  22. 09. -23. 09. 2018. 

c) Preteky klasickým štýlom a Jednotné mazanie lyží na VP 

Uznesenie č. 2-18/4 – zápis KM zo dňa 21.4.2018 – „členovia KM majú záujem o preteky v behu klasickou 

technikou. Odporúčame zaradiť pre kategórie ŽiA a ŽyA zmenu bežeckého spôsobu na beh klasickou 

technikou na polovicu pretekov VP (napr. stúpacie pásy) a požadujú pripraviť cenovú ponuku pre KB na 

nákup klasických lyží na vlastné náklady“ 



 Komisia mládeže v predchádzajúcom období prerokovala problematiku jednotného mazania pre preteky 

VP, podľa českého vzoru.  

Uznesenie č. 2-18/5 – zápis KM zo dňa 21.4.2018  - „členovia KM požadujú zavedenie spoločného 

voskovania pre kategórie žiakov, dorast a juniorov (hlasovanie: 8 za, 4 proti) podľa vzoru českého systému“. 

 

d) HŠP ZM a CTM – Úlohou VP pre mládež v spolupráci so sekretariátom SZB je vyzvať ZM a CTM na 

predloženie projektov ZM a plánov činnosti CTM elektronicky v termíne do 20.7.2018. Oponentúry 

plánov CTM budú v rámci III. kola VP v letnom biatlone vo Vyhniach 8.9.2018. 

Diskusia:  
P. Kazár požiadal o návrh zmluvy pre kadetov zaradených do reprezentácie, aby si vedel ošetriť financie, 
v akom objeme budú využívať prostriedky na zaradeného športovca. 

Pripraviť  družstvo na EYOF (resp. EYOF tím) – v septembri 2018 určiť nominačné kritéria. 

Reprezentačný tréner kadetov a kadetiek nebude určený. Tréner ktorý bude mať najviac nominovaných 
športovcov zo svojho klubu, ten bude zastrešovať kadetské družstvo na vrcholných podujatiach. P. Kobela si 
myslí, že mal byť ustanovený tréner kadetov a kadetiek, nakoľko budú MSJaK na Slovensku.  

Je potrebné usmerniť trénerov v kluboch o čerpaní a vyúčtovaní finančných prostriedkov vyčlenených na 
kadetov a kadetky zaradených do reprezentácie. 

 

e) Nominácia juniorov a junioriek na letné MS na kolieskových lyžiach 

Návrh na zmenu nominačných kritérií na MS leto kolieskové lyže- Komisia mládeže žiada nominovať 
na MS 4 juniorky (potrebné postaršenie športovcov pred MS leto kolieskové lyže) 

f) Návrh na Nový systém odmeňovania CTM 

M. Matiaško predstavil nový systém odmeňovania CTM.  

g) Oponentúry plánov RD juniorov a junioriek 

Harmonogram športovej prípravy predniesol zodpovedný tréner/koordinátor juniorského RD Milan 

Gašperčík. 

Zloženie RD juniori: 

• SKLENÁRIK  Tomáš 

• OTTINGER Lukáš 

• HUBÁČ Samuel 

Zloženie RD juniorky: 

• HORVÁTOVÁ Henrieta 

• HAIDELMEIEROVÁ Veronika 

Zloženie Reprezentačného družstva ako aj HŠP bolo schválené. 

5. Úlohy  Komisia mládeže predkladá na sekretariát SZB požiadavky vyplývajúce z prijatých uznesení: 

- Vyzvať ZM a CTM na predloženie projektov a plánov činnosti CTM do 20.7.2018 

- Vypracovať cenovú ponuku pre KB na nákup klasických lyží 

- Vypracovať smernicu a formu financovania potrebného materiálneho a personálneho 

zabezpečenia pre projekt spoločného mazania 

 

 

 



 

6. Ukončenie 

Viceprezident SZB pre mládež Ľubomír Machyniak poďakoval všetkým prítomným za účasť na komisii 

mládeže a ukončil zasadnutie. 

 

 

 

 

Zapísala: Andrea Hôrčiková 
   športový referent 

            

Prílohy 

1. Systém odmeňovania CTM 


