Zápis zo zasadnutia Komisie mládeže
Banská Bystrica, 11.4.2019
Začiatok zasadnutia: 15:00
Koniec zasadnutia: 20:00
Program zasadnutia

1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie ZM a CTM za sezónu 2018/2019
3. Zriadenie útvarov talentovanej mládeže – návrh CTM
4. Prerozdelenie zbraní
5. Rôzne
6. Ukončenie
Prítomní: Ľ. Machyniak, P. Kobela, P. Kazár, F. Kramla, J. Kamenský, M. Gašperčík
Neprítomní: M. Matiaško
Prizvaní: zástupcovia ZM: J. Černák, D. Chrapán, Ľ. Čaja, M. Kazár, Ľ. Lepeň, M. Berčík - ospravedlnený
1. Otvorenie
Viceprezident SZB pre mládež Ľubomír Machyniak privítal všetkých prítomných na zasadnutí komisie
mládeže.
2. Vyhodnotenie sezóny podľa útvarov talentovanej mládeže: ZM a CTM – vyhodnotenie útvarov v prílohe
Základne mládeže – zástupcovia jednotlivých základní mládeže prezentovali činnosť, dosiahnuté výsledky
a prípadné požiadavky na zlepšenie svojej činnosti.
ZM Revúca – požiadavka na zbrane pre žiakov, ktorí prechádzajú do dorastu
ZM Valaská - Osrblie – požiadavka na malorážkové zbrane
ZM Predajná – M. Kazár predniesol požiadavky:
- na urýchlenie procesu podpisu zmluvy medzi ZM a SZB
- na vyčlenenie 1/3 strelnice v NBC pre žiakov - pre kvalitný komplexný tréning viac než jeden KB
zamietnuté z dôvodu prevádzkového poriadku strelnice. Prevádzkovanie strelnice prispôsobiť záujmom a
možnostiam tréningu KB v NBC.
- na udelenie výnimky zo smernice pre UTM na zaradenie do CTM (Adamov – 1x I.VT štart len jeden víkend
z dôvodu choroby a ne štartu na ďalších kolách ) –hlasovaním zamietnuté
ZM Fan Klub ZM Čierny Balog – požiadavka na zbrane e-mailom
ZM Vyhne – problémy s prípravou na snehu
- požiadavka na lepšiu údržbu tratí a stopy pre klasiku v NBC
Centrá talentovanej mládeže - zodpovední tréneri predložili vyhodnotenie prípravy, prehľad výsledkov
a hodnotenie talentovaných športovcov zaradených v CTM – vyhodnotenie v prílohe záznamu.
CTM ŠKP – P. Kobela vyhodnotil činnosť a športovcov ŠKP. Požiadavka na navýšenie príspevku pre CTM
v roku 2019 namiesto odmeny za športového odborníka. Ľ. Lepeň vyhodnotil prípravu a športovcov z KB
Vyhne, zaradených do spoločnej CTM....
Ľ. Lepeň – informoval o zdravotných problémoch: Hubač, Lepeň. Výhrady k lekárskemu zabezpečeniu
a práci prideleného trénera.
CTM Železiarne Podbrezová - požiadavka na: tréner + 2x polovičný úväzok tréner, zapožičanie automobilu
a možnosť prípravy športovcov v ucelenom kolektíve.
CTM Valaská-Osrblie – požiadavka na odmenu pre hlavného a pomocného trénera
CTM Brezno – požiadavka na:

-

dopravný prostriedok – 9. miestny mikrobus
Centrálne testovanie s rozborom krvi 2x ročne
Lekárske zabezpečenie
Regeneráciu /masér a fyzioterapeut/
Plat pre trénera
Zaradiť do ZCP Horvátovú, Horniakovú, Goliana, Haidelmeierovú.
Do NŠC Horvátovú, Horniakovú, Goliana, Haidelmeierovú.

3. Zriadenie útvarov talentovanej mládeže – CTM - 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.
4. Prerozdelenie zbraní - členovia KM Kobela a Machyniak pripravili návrh na prerozdelenie zbraní, ktorý
pripomienkovali členovia komisie. Pri rozdeľovaní sa použil nasledovný kľúč - poradie dôležitosti:
1. RD A a B Mi/Žy
2. RD Ji/Jy
3. RD Ki/Ky
4. Členovia CTM
5. Ostatní
Ľ. Čaja vypracoval zoznam a predseda KM predloží požiadavku na nákup náhradných dielov pre zbrane
Anschutz.
Úloha: upravený návrh prerozdelenia zbraní predloží predseda KM na schválenie P- SZB dňa 13.4.2019.
5.

Rôzne – P. Kobela upozornil na nedostatky pri definovaní a zverejňovaní nominačných kritérií pre
jednotlivé druhy súťaží v zimnej sezóne, pripomenul problematiku spoločného mazania.
V zmysle záverov z predchádzajúceho zasadnutia KM predložil kritériá na zaradenie do ZCPM:
Do 30. miesta na MS JaK a ME
Do 20. miesta na OH mládeže
Do 15. miesta na EYOF
Komisia mládeže predložený návrh schválila. Predseda komisie o schválených kritériách bude informovať
na zasadnutí P- SZB a materiál posunie na zasadnutie TMK.
M. Kazár- predložil požiadavku na menovanie zodpovedných trénerov jednotlivých RD na začiatku
prípravného obdobia
Ľ. Lepeň – upozornil na význam zadefinovania kompetencií osobného a klubového trénera
D. Chrapán- požiadavka na organizovanie spoločných tréningových kempov pre žiakov
P. Kazár – návrh na úpravu smernice v časti kritériá na zaradenie do CTM - do
CTM
sú
zaradení
športovci, ktorí v pretekoch slovenského pohára získali v poslednej ukončenej zimnej sezóne minimálne 2
x I. VT a minimálne 3 x I. VT v kategóriách DyA a DiA a pre najmladší ročník v kategóriách DyB a DiB v
príslušnej sezóne
- predložil projekt Zabezpečenie M-RD – členovia komisie budú pripomienkovať zaslaný návrh do
25.4.2019 – z dôvodu informovanosti spôsobom odpovedať všetkým....
Komisia mládeže predloží P- SZB návrh na úpravu systému súťaží: zaradiť do programu aj preteky prípravky
do 9. rokov.

6. Ukončenie
Viceprezident SZB pre mládež Ľubomír Machyniak poďakoval všetkým prítomným za účasť na komisii
mládeže a ukončil zasadnutie.

Prílohy: vyhodnotenie ZM a CTM , Návrh zriadenia CTM, návrh prerozdelenia zbraní

