Zápis zo zasadnutia Komisie mládeže
Osrblie, 24.5.2020
Začiatok zasadnutia: 13:00
Koniec zasadnutia: 15:00
Program zasadnutia

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Odmeňovanie trénerov CTM
Aktualizácia smernice č.2/2018-2
Rôzne
Ukončenie

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Otvorenie
Viceprezident SZB pre mládež Ľubomír Machyniak privítal všetkých prítomných na pracovnom stretnutí
členov komisie mládeže. Vzhľadom ku skutočnosti, že P-SZB ešte neschválilo zloženie komisie mládeže pre
sezónu 2020/2021, komisia zasadala v pôvodnom zložení podľa menovania na sezónu 2019/2020:
Machyniak, Kobela, Kazár Peter, Kazár Marián, Kramla, Daubnerová.
2. Odmeňovanie trénerov CTM
Prezídium SZB schválilo 14.5.2020 dokument: SMERNICA O PLATOVOM ZARADENÍ TRÉNEROV SZB. V súlade
s uvedenou smernicou, bod 3. Odmeňovanie trénerov CTM – komisia rokovala o spôsobe odmeňovania
športových odborníkov pri zriadených CTM:
základná odmena na úväzok trénera je stanovená podľa schváleného podielu všetkých základných
odmien na celkovom rozpočte SZB na platy trénerov CTM a počtu úväzkov podľa platnej smernice o ÚTM,
osobný príplatok je stanovený na základe dosiahnutých výsledkov športovcov zaradených v zriadených
CTM podľa platnej smernice o prerozdeľovaní financií pre CTM tab. č. 1
P. Kazár poukázal na to, že tréner mládeže musí spĺňať určité morálne a vôľové vlastnosti a nakoľko
evidujeme záväzky T. Fuska voči SZB, vyjadril nesúhlas s jeho menovaním za vedúceho CTM SZB. P. Melicher
navrhol poverenie O. Kosztolányiho ml.
Členovia KM schvaľovali vedúcich a trénerov CTM SZB pre sezónu 2020/2021. Prehľad o jednotlivých CTM zodpovedný tréner, spôsob a výška odmeny tvorí prílohu č. 1 zápisu
3. Aktualizácia smernice č.2/2018-2 - predseda KM Machyniak vyjadril názor, že je potrebné upraviť smernicu
v bode 5.2. Štatút centra talentovanej mládeže (CTM), v časti Zaraďovanie športovcov do CTM:
Pôvodné znenie: 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
KM po hlasovaní predkladá návrh na úpravu kritérií nasledovne:
ŽyC/ŽiC 3x I. VT (hlasovania za 5x, Kobela proti)
DyA a DiA a pre najmladší ročník v kategóriách DyB a DiB – bez zmeny (hlasovanie za 6x )
JY/Ji – podľa odporúčania TMK - minimálne 2x I. VT v súťaži SLP pri účasti min. jedného športovca aktuálne
zaradeného do RD. V prípade, že nebude nikto z členov RD štartovať ani raz, toto kritérium neplatí pre MSR
DyA, DiB, Jy a Ji – v prípade záujmu ŠŠR v biatlone umiestnenie na MS JaK v 1. polovici štartového poľa, na
základe návrhu TMK (hlasovanie za 6x )
Z dôvodu zmeny kategórií je potrebné aktualizovať aj vek TŠ 15-22 rokov (pôvodne 15-21 rokov)
4.

Rôzne:
- Testy všeobecnej pohybovej výkonnosti športovcov zaradených v CTM sú naplánované nasledovne:
Banská Bystrica – termín 26.-27.9.2020

-

Náhradný termín pre CTM 17.-18.10.2020
Testy pre ZM: Osrblie – 10.10.2020
M. Kazár – prezentoval požiadavku na ŠTK –štart prípravky – úprava pravidiel
Financovanie ZM – VP pre mládež informoval o príprave rozpočtu na nasledujúcu sezónu. Na P- SZB bola
predložená požiadavka na účelový príspevok na činnosť ZM vo výške 5.000 €.
KM prijala uznesenie, že trvá na podpore pre zriadené ZM minimálne vo výške z predchádzajúcej sezóny
P. Kazár informoval o záveroch z TMK pre ŠTK – prehodnotenie dĺžky tratí v LB a systéme používania
stojanov na zbrane
V termíne 15.-18.6.2020 je naplánované spoločné sústredenie členov RD pre sezónu 2020/2021 v Osrblí
Oponentúry plánov S – RD sú naplánované na 9.6.2020 v BB
Oponentúry plánov M – RD a CTM sú naplánované na 11.6.2020 – budova SZB o 15.00 hod

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

Prílohy:
1. Zoznam CTM – tréneri, spôsob a výška odmeny

