
Zápis zo zasadnutia Komisie mládeže 
Vyhne, 8.9.2018 

Začiatok zasadnutia: 12:30 

Koniec zasadnutia:  14:30 

Program 
1. Otvorenie 

2. Činnosť CTM 

3. Príprava TŠ a čerpanie prostriedkov na prípravu TŠ 

4. Športoví odborníci – forma odmeňovania 

5. Rôzne – lekárske prehliadky, jesenné testy VPV, spoločné mazanie... 

6. Ukončenie 

 

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

Prizvaní:  

Ospravedlnení:  

1. Otvorenie 

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

2. Činnosť CTM 

Komisia prehodnotila a schválila HŠP jednotlivých CTM – čerpanie fin. prostriedkov na TŠ v zmysle zmluvy. 
Obdobie čerpania pre CTM je stanovené od 1.8.2018 do 15.12.2018 

Diskusia:  
Otázka od P. Kobelu či je možnosť, aby sa mohol zakúpiť aj iný materiál potrebný na prípravu: KL, náhradné 
kolieska, palice, lyžiarky, lyže.... 

Podľa zmluvy s CTM je materiál oprávneným nákladom CTM. V prípade centrálneho nákupu (žiadanka na 
nákup vopred) bude dotácia pre CTM znížená. 

3. Príprava RD Ji/Jy a čerpanie prostriedkov na prípravu kadetov 

Predseda komisie spolu s trénerom RD Ji/Jy informovali trénerov o dvoch nominačných pretekoch v 

Obertiliachu na decembrové kolá Junior IBU cup-y. Preteky budú v rámci plánovaného sústredenia 

v termíne 14.11.-2.12.2018. Do 14.9. tréneri písomne nahlásia Gašperčíkovi, kto sa zúčastní plánovaného 

sústredenia a kto má záujem o štart na nominačných pretekoch.  

Diskusia: P. Kazár a J. Kamenský požiadali o čerpanie prostriedkov z RD Ji/Jy na individuálnu prípravu 

(Sklenárik, Ottinger, Horvátová, Heidelmaierová) 

P. Kobela si myslí, že mal byť ustanovený tréner kadetov a kadetiek, nakoľko budú MSJaK na Slovensku. 

Machyniak a Matiaško informovali o rozhodnutí P-SZB – Gašperčík je tréner RD Ji/Jy a zároveň 

koordinátorom prípravy TŠ zaradených do kadetských výberov. 

Obdobie čerpania prostriedkov na TŠ zaradených do kadetských výberov: od 1.8.2018 – 15.12.2018. 

Čerpanie osobní tréneri vopred nahlásia a odkonzultujú s koordinátorom mládeže. 

4. Športoví odborníci – forma odmeňovania 

Valaská-Osrblie - 1.  F. Kramla, 2. J. Černák 

ŠK Žel. Podbrezová - 1. P. Kazár, 2. Vránsky 

Brezno – Kamenský   

ŠKP BB – Kobela ? 

Tréneri CTM majú povinnosť registrovať sa v registri fyzických osôb v športe ako športoví odborníci. 

Problém pri trénerovi CTM BB -  je zamestnaný ako vojak... 

Diskusia:  



Otázky od P. Kazára o výške zmluvy a od F. Kramlu o začiatku platnosti kontraktu so SZB. Informáciu 

poskytne sekretariát SZB po doručení stanoviska od VP pre ekonomiku p. Málika 

 

5. Rôzne 

a) Lekárske prehliadky testovanie zabezpečené na NŠC, koordinátor Gašperčík 

Kluby doručia na SZB objednávku na testovanie TŠ zaradených do jednotlivých CTM. Na základe objednávky 

im bude hodnota za špeciálne športové vyšetrenie krátená priamo z rozpočtu CTM. CTM BB použije vlastné 

vozidlo. CTM Valaská-Osrblie, CTM Brezno a CTM Podbrezová použijú vozidlo SZB. Vyšetrenia: Spiro (vrátane 

nákladu PHM) a laktátové krivky sú nákladom CTM. Koordinátor testovania - Gašperčík 

 

b) Jesenné testy ZM a CTM – upresnené po konzultácii s VŠC Dukla 

Jesenné testy ZM: termín stanovený na 22.9.2018 

Jesenné testy CTM: termín stanovený na  29.-30. 9.2018. 

c) Preteky klasickým štýlom a Jednotné mazanie lyží na VP 

-Členovia KM majú záujem o preteky v behu klasickou technikou. Je potrebné rozhodnúť o type klasických 

lyží ...Twinskin ??? Preteky klasikou je možné organizovať len počas víkendu žiackych pretekov.... v zimnej 

sezóne 2018/2019 pripadá na klasiku len jedno kolo VP.... 

KM navrhla zavedenie spoločného voskovania pre kategórie dorast A,B a junior (cca 60 pretekárov) – 

problém so zabezpečením servisu – nedostatok personálu.... 

 

d) ZM a CTM – Úlohou VP pre mládež v spolupráci so sekretariátom SZB je preveriť doručenie projektov ZM 

a plánov prípravy CTM na sezónu 2018/2019 

Diskusia:  
P. Kazár: požiadal o informácie ohľadom zabezpečenia EYOF 2019 Sarajevo – úloha Matiaško 

 

6. Ukončenie 

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

mládeže a ukončil zasadnutie. 

 

 

 

 

Zapísal: Machyniak 
    

            

 


