Zápis zo zasadnutia Komisie mládeže
Osrblie, 24.4.2020
Začiatok zasadnutia: 15:00
Koniec zasadnutia: 19:50
Program zasadnutia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Vyhodnotenie sezóny: CTM a M-RD
Zoznam talentovaných športovcov
Zriadenie útvarov talentovanej mládeže, návrh na zaradenie do rezortných stredísk
Prerozdelenie zbraní
Rôzne
Ukončenie

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Otvorenie
Viceprezident SZB pre mládež Ľubomír Machyniak privítal všetkých prítomných na pracovnom stretnutí
členov komisie mládeže a prizvaných
2. Vyhodnotenie sezóny: CTM a M-RD zodpovední tréneri jednotlivých CTM prezentovali vyhodnotenie
zriadených CTM v sezóne 2019/2020. Predseda KM pošle všetky spracované a prezentované materiály
všetkým zúčastneným na pracovnom stretnutí. Viceprezident SZB pre ŠŠR Peter Kazár predložil
vyhodnotenie M –RD v sezóne 2019/2020 a vyhodnotenie na ZOHM. Materiály budú zaslané prítomným
členom pracovného stretnutia.
3. Zoznam talentovaných športovcov – KM odsúhlasila zoznam talentovaných športovcov, ktorí splnili kritériá
na zaradenie do CTM – príloha č.1 zápisu (celkom 57 talentovaných športovcov). Z dôvodu nesplnenia
určených kritérií nesplnila podmienky na zaradenie do CTM na sezónu 2020/2021 Barbora Horniaková.
Zúčastnení nesúhlasili s udelením výnimky pre Horniakovú a zhodli sa na potrebe aktualizácie kritérií pre
zaradenie do CTM v nasledujúcom období.
4. Zriadenie útvarov talentovanej mládeže – a) na základe výsledkov Slovenského pohára komisia mládeže
prostredníctvom predsedu komisie predloží návrh P SZB na zriadenie základní mládeže pri KB nasledovne:
1
FANKLUBBB
2
KBPREDAJNA
3
SKPBB
4
KBOSRBLIE
5
KBREVUCA
6
KBCBALOG
7
SKLIPTOV
8
BIAMANIA
účelový príspevok na činnosť ZM bude pre jednotlivé ZM rozdelený pomerne podľa počtu športovcov s VT
okrem športovcov, ktorí budú zaradení do CTM po rozhodnutí o príprave rozpočtu na rok 2020/2021.
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) návrh na zaradenie do rezortných stredísk – Pavel Kobela na začiatku tohto bodu opustil rokovaciu
miestnosť. Viceprezident SZB pre ŠŠR Peter Kazár predložil návrh na zaradenie TŠ do rezortných stredísk:
NŠC a VŠC Dukla. Pripravené materiály budú predložené P-SZB po rokovaní o uvedenej problematike na
zasadnutí TMK.

5. Prerozdelenie zbraní
- predseda KM Machyniak pripraví a pošle všetkým zúčastneným na
pripomienkovanie návrh na prerozdelenie zbraní. Pri rozdeľovaní zbraní 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 po zapracovaní pripomienok od trénerov a vedúcich CTM predložený na
schválenie P-SZB do 13.5.2020. Následne p. Čaja bude zodpovedný za prepisy zbraní.
6.

Rôzne:
- využívanie areálu NBC v Osrblí - KB budú informované o aktuálnej situácii na postupné uvoľňovanie
prijatých opatrení z dôvodu pandémie
- spoločné voskovanie – táto problematika rezonuje v hnutí: Pavel Kobela vyjadril požiadavku na nákup
lyží a losovanie pred pretekmi. V opačnom prípade uprednostňuje samostatné voskovanie. Možnosť
zriadenia voskovacej skupiny pred každými pretekmi – iný režim (ráno testovanie a výber lyží...).
K uvedenej problematike ešte bude potrebné samostatné stretnutie
- kapitálové výdavky – predseda KM požaduje nákup každoročne vyčleniť v rozpočte prostriedky na nákup
cca 5 hlavní Anschutz
- prezident SZB hovoril o projekte na zvýšenie členskej základne
- mzdy trénerov zriadených CTM – P. Kazár prezentoval návrh na odmeňovanie trénerov. Prerozdelenie
50 % priamo z rozpočtu na mzdy a 50 % na základe dosiahnutých výsledkov (matica za najhodnotnejšie
umiestnenie športovca - podobne ako matica na prerozdelenie príspevku na TŠ zaradeného v CTM).
Ďalšia možnosť je presunúť odmeňovanie za činnosť trénerov na kluby. KB dostanú podľa počtu TŠ
príspevok a v tomto prípade bude odmeňovanie trénerov na úrovni KB. O konečnej forme odmeňovania
trénerov CTM v sezóne 2020-2021rozhodne Prezídium SZB.
- P. Kazár prezentoval návrh na určenie kritérií na zaradenie TŠ do M- RD. Návrh bude pripomienkovať
TMK.

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

