
Zápis zo zasadnutia Komisie mládeže 
Banská Bystrica, 4.4.2019 

Začiatok zasadnutia: 15:00 

Koniec zasadnutia:  17:40 

Program zasadnutia 

1. Otvorenie 
2. Vyhodnotenie sezóny 
3. Zoznam talentovaných športovcov 
4. Zriadenie útvarov talentovanej mládeže 
5. Prerozdelenie zbraní 
6. Rôzne – využívanie areálu NBC 
7. Ukončenie 

 

Prítomní: Ľ. Machyniak, P. Kobela, P. Kazár, F. Kramla, J. Kamenský 

Neprítomní: M. Gašperčík -ospravedlnený, M. Matiaško 

Prizvaní: T. Fusko, O. Kosztolaniy, zástupcovia ZM: J. Černák, D. Chrapán, Ľ. Čaja 

 

1. Otvorenie 

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

2. Vyhodnotenie sezóny – členom komisie boli zaslané konečné rebríčky biatlonu v sezóne 2018/2019 – 

základný materiál na rozhodovanie o zriadení útvarov talentovanej mládeže.  

3. Zoznam talentovaných športovcov – KM odsúhlasila zoznam talentovaných športovcov, ktorí splnili kritériá 

na zaradenie do CTM – príloha č.1 zápisu 

4. Zriadenie útvarov talentovanej mládeže – a) na základe výsledkov komisia mládeže prostredníctvom 

predsedu komisie predloží návrh P SZB na zriadenie základní mládeže pri KB nasledovne:   

 
b) na základe zoznamu TŠ komisia mládeže prostredníctvom predsedu komisie predloží návrh P SZB na 

zriadenie centier talentovanej mládeže pri KB podľa prílohy č.2 zápisu 

c) ZCPM 

Peter Kazár predložil návrh na zaradenie TŠ do ZCPM: Sklenárik, Ottinger, Z. Remeňová, M. Remeňová – 

tréner Peter Kazár – členovia KM hlasovali o predloženom návrhu. Pavel Kobela predložil protinávrh 

a v oddelenom hlasovaní bol prijatý záver: Sklenárik, Ottinger, Z. Remeňová - áno 

                               M. Remeňová - nie 

P. Kobela predložil návrh zoznamu TŠ na sociálne zabezpečenie prostredníctvom ZCPM – Sklenárik, 

Ottinger, Z. Remeňová a V. Machyniaková. 

KM prijala záver, že P. Kobela pripraví kritériá na zaradenie do ZCPM a kritériá na soc. zabezpečenie TŠ 

zaradených do ZCPM. 

Pripravené materiály budú predložené  P-SZB a TMK. 

 

1 Fan Klub BB

2 Valaská-Osrblie 

3 Magnezit Revúca

4 Čierny Balog

5 ŠK Liptov 

6 Predajná

7 Vyhne 



5. Prerozdelenie zbraní  - členovia KM Kobela a Machyniak pripravia do ďalšieho zasadnutia komisie návrh na 

prerozdelenie zbraní. Pri rozdeľovaní sa použije nasledovný kľúč - poradie dôležitosti: 

1. RD A a B Mi/Žy 

2. RD Ji/Jy 

3. RD Ki/Ky 

4. Členovia CTM  

5. Ostatní 

Návrh prerozdelenia zbraní bude v programe ďalšieho zasadnutia KM. 

 

6.  Rôzne – využívanie areálu NBC v Osrblí – pre strelnicu platí prevádzkový poriadok, ktorý je potrebné 

dodržiavať. Požiadavka na úpravu režimu v lete, zime, počas sústredenia v NBC – požiadavky zasielať na 

sekretariát SZB 

- osvetelenie strelnice – používanie streleckých stavov z ľavej strany  

- P. Kazár predložil požiadavku na prerozdelenie ďalekohľadov 

- Vzduchovkové terče – SZB obstará nové vzduchovkové terče (použitie na Viesmann pohár..) 

Oprava pôvodných terčov (plastové čelá sa nahradia nerezovými komponentami) a následné 

prerozdelenie – 10 kusov ostane pre potreby NBC 

-    20 ks prerozdelenie pre KB 

-      P. Kazár predložil požiadavku na tlač tréningových denníkov podľa nového návrhu 

-  upozornenie na ročnú platnosť lekárskych prehliadok  

- D. Chrapán predložil požiadavku na prenájom voskovacích kabín v zimnom období . Zo strany SZB je 

potrebné informovať o tejto možnosti jednotlivé KB a stanoviť pravidlá prenájmu. 

- P. Kobela predložil požiadavku na stanovenie reprezentačných trénerov jednotlivých kategórií 

a vyjadril názor, že model prípravy v minulej sezóne nebol správny 

- P. Kazár predložil požiadavku na zabezpečenie TŠ jednotlivých CTM a zároveň členov RD družstiev – 

kompetencie zodpovedných trénerov. 

- ďalšie zasadnutie komisie je naplánované na 11.4.2019.  

7. Ukončenie 

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

mládeže a ukončil zasadnutie. 

 

 

            

Prílohy: 

1. Zoznam TŠ 

2. Návrh zriadenia CTM 


