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Zápis zo zasadnutia Trénersko-metodickej komisie SZB – 17.8.2020 

1. Otvorenie  

Predseda TMK privítal prítomných na zasadnutí TMK. 

 

Prítomní členovia TMK: Kazár P., Daubner L., Kobela P., Cienik R. 

Prizvaní: Baka M. 

Ospravedlnení: Leščinský J., Kazár M. 

 

Členovia TMK schválili program stretnutia: 

1. Otvorenie  

2. Nominačné kritériá na medzinárodné podujatia v letnej sezóne 2020 

3. Nominačné kritériá na medzinárodné podujatia v zimnej sezóne 2020/2021 

4. Projekt vzdelávania trénerov 

5. Powerplace – diagnostika 

6. Situácia so zaradením B. Horniakovej a M. Horniaka do M RD 

7. Záver   

 

2. Nominačné kritériá na medzinárodné podujatia v letnej sezóne 2020 

ŠR SZB M. Baka predstavil prítomným návrh nominačných kritérií na podujatia v letnom biatlone. Členovia 

TMK zapracovali svoje pripomienky a schválil nominačné kritériá na medzinárodné podujatia v letnej sezóne 

2020 nasledovne: 

Uznesenie č. 4-20/1 

TMK schvaľuje nominačné kritériá na medzinárodné podujatia v letnom biatlone v sezóne leto 2020. 

TMK ukladá predsedovi TMK bezodkladne predložiť nominačné kritériá na schválenie Prezídiu SZB. 

 

Nominačné kritériá - mládež – leto 2020 

Majstrovstvá ČR v letnom biatlone žiakov, Kosmonosy 19.-20.9.2020 

Žiaci 14-15 roční: nominovať 3 pretekárov z priebežného rebríčka Viessmann pohára (4/6)  

Žiačky 14-15 ročné: nominovať 3 pretekárky z priebežného rebríčka Viessmann pohára (4/6) 

Nominovať 2 trénerov podľa počtu nominovaných športovcov v jednotlivých kategóriách. 

Na náklady SZB: PHM, ubytovanie, stravovanie, štartovné  
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Majstrovstvá ČR v letnom biatlone dorast a dospelí, Letohrad 26.-27.9.2020 
Preteky OH nádejí 

Dorastenky 16r.: nominovať 4 pretekárky podľa poradia priebežného rebríčka Viessmann pohára (4/6) 

Dorastenci 16 r.: nominovať 4 pretekárov podľa poradia priebežného rebríčka Viessmann pohára (4/6) 

Dorastenky 17-19 r.: nominovať 4 pretekárky podľa poradia priebežného rebríčka Viessmann pohára (4/6) 

Dorastenci 17-19 r.: nominovať 4 pretekárov podľa poradia priebežného rebríčka Viessmann pohára (4/6)  

V prípade nezáujmu jednotlivých pretekárov o účasť na podujatí, bude nominácia ponúknutá ďalším 
v poradí rebríčka za podmienky získania I. VT 

Nominovať 3 trénerov podľa počtu nominovaných športovcov.  

Na náklady SZB: PHM, malokalibrové náboje 

V prípade účasti športovcov z CTM na Majstrovstvách ČR a ich ďalšej ospravedlnenej neúčasti na 
náhradnom termíne testov CTM, im bude určený ešte jeden náhradný termín. 

TMK odporúča v budúcnosti sa viac venovať Majstrovstvám ČR na kolieskových lyžiach, ako pretekom 
v cezpoľnom behu. 

  

3. Nominačné kritériá na medzinárodné podujatia v sezóne 2020/2021 

ŠR SZB M. Baka predstavil prítomným návrh nominačných kritérií na medzinárodné podujatia v sezóne 

2020/2021. Členovia TMK zapracovali svoje pripomienky a schválil nominačné kritériá na medzinárodné 

podujatia v sezóne 2020/2021 nasledovne: 

 

Uznesenie č. 4-20/2 

TMK schvaľuje nominačné kritériá na medzinárodné podujatia v sezóne 2020/2021. 

TMK ukladá predsedovi TMK predložiť nominačné kritériá na schválenie Prezídiu SZB. 

 

Nominačné kritériá seniorských RD na sezónu 2020/2021 

Číslovanie kritérií (a), b), c) ....) je uvedené podľa poradia dôležitosti. Každé nasledujúce kritérium sa použije len 
vtedy, keď nebude vyčerpaná kvóta pretekárov podľa predchádzajúcich kritérií. 

Svetové poháre a MS 

Otvorenie sezóny Kontiolahti (27.-29.11.2020) 

RD muži: nominovať 3 pretekárov na základe výsledkov nominačných pretekov 

RD ženy: nominovať 3 pretekárky: P. Fialková, I. Fialková, do počtu 3 nominovať na základe výsledkov 
nominačných pretekov 

Nominačné preteky: 
Záverečná príprava, 20.-21.11.2020, 2x rýchlostné preteky, rebríček Kašper body (2/2) 
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I. Östersund (30.11. – 6.12.2020) 
RD muži:  
a) nominovať pretekárov, ktorí sa zúčastnili na Otvorení sezóny SP 
b) do počtu 4 nominovať pretekára, ktorý na 1. a 2. kole IP získal najviac bodov (IBU Cup Total score – preteky 

organizované do 3.12.2020) 
c) do počtu 4 nominovať pretekára, ktorý na 1. a 2. kole IP získal najmenej IBU kvalifikačných bodov (priemer 

z rýchlostných pretekov 26. a 28.11. a vytrvalostných pretekov 2.12.) 
Pozn. štvrtý pretekár sa k tímu na SP pripojí z IC Sjusjoen 3.12.2020 

RD ženy:  
a) nominovať pretekárky, ktoré sa zúčastnili na Otvorení sezóny SP 
b) do počtu 4 nominovať pretekárku, ktorá na 1. a 2. kole IP získala najviac bodov (IBU Cup Total score – 

preteky organizované do 3.12.2020)  
c) do počtu 4 nominovať pretekárku, ktorá na 1. a 2. kole IP získala najmenej IBU kvalifikačných bodov 

(priemer z rýchlostných pretekov 26. a 28.11. a vytrvalostných pretekov 2.12.) 

Pozn. štvrtá pretekárka sa k tímu na SP pripojí z IC Sjusjoen 3.12.2020 

 
II. Hochfilzen (7.12. – 13.12.2020) 
RD muži: nominovať 4 pretekárov, ktorí sa zúčastnili I. kola SP.  
RD ženy: nominovať 4 pretekárov, ktorí sa zúčastnili I. kola SP.  
 

III. Annecy (14.12.-20.12.2020) 
RD muži:  
a) nominovať 3 pretekárov podľa počtu bodov získaných v doterajších pretekoch SP (World Cup – Total score) 
b) do počtu 3 nominovať z pretekárov, ktorí sa v doterajších pretekoch SP umiestnili do 60. miesta na návrh 

trénera RD 
c) do počtu 3 nominovať pretekárov podľa počtu bodov v doterajších pretekoch IP (IBU Cup Total score) 
d) do počtu 3 nominovať z pretekárov, ktorí sa zúčastnili doterajších pretekov SP na návrh trénera RD 

RD ženy:  
a) nominovať 3 pretekárky podľa počtu bodov získaných v doterajších pretekoch SP (World Cup Total score) 
b) do počtu 3 nominovať z pretekárok, ktoré sa v doterajších pretekoch SP umiestnili do 60. miesta na návrh 

trénera RD 
c) do počtu 3 nominovať pretekárky podľa počtu bodov v doterajších pretekoch IP (IBU Cup Total score) 
d) do počtu 3 nominovať z pretekárov, ktorí sa zúčastnili doterajších pretekov SP na návrh trénera RD 

 
 
IV. Oberhof (4.1. – 10.1.2021) 
RD muži:  
a) nominovať 3 pretekárov podľa počtu bodov získaných v doterajších pretekoch SP (World Cup Total score) 
b) do počtu 3 nominovať podľa rebríčka nominačných pretekov, Kašper body (2/2), spoločný rebríček 

kategórií Muži A a Juniori 
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RD ženy:  
a) nominovať 3 pretekárky podľa počtu bodov získaných v doterajších pretekoch SP (World cup Total score) 
b) do počtu 3 nominovať podľa rebríčka nominačných pretekov, Kašper body (2/2), spoločný rebríček 

kategórií Ženy A a Juniorky 
 

Nominačné preteky: 
Osrblie, 2.-3.1.2021, 2x rýchlostné preteky 

 

V. Ruhpolding (11.1. – 17.1.2021) 
RD muži: nominovať 4 pretekárov 
a) nominovať pretekárov podľa počtu bodov získaných v doterajších pretekoch SP (World Cup Total score) 
b) do počtu 4 nominovať pretekárov podľa bodov získaných na 4. kole IP (IBU Cup Total score) 
c) nominovať pretekárov, ktorí sa zúčastnili 4. kola SP 
d) do počtu 4 nominovať pretekára, podľa priemeru IBU kvalifikačných bodov získaných na 4. kole IP 

RD ženy: nominovať 4 pretekárov 
a) nominovať pretekárky podľa počtu bodov získaných v doterajších pretekoch SP (World Cup Total score) 
b) do počtu 4 nominovať pretekárky podľa bodov získaných na 4. kole IP (IBU Cup Total score) 
c) nominovať pretekárky, ktoré sa zúčastnili 4. kola SP 
d) do počtu 4 nominovať pretekárku, podľa priemeru IBU kvalifikačných bodov získaných na 4. kole IP 

 
VI. Anterselva (18.1. – 24.1.2021) 
RD muži: nominovať 4 pretekárov z RD muži  

RD ženy: nominovať 4 pretekárky z RD ženy, vekovo patriace do kat. ŽyA 

 
 
MS Pokljuka (9.2. – 21.2.2021) 
RD muži: nominovať 4 pretekárov  
a) nominovať pretekárov podľa počtu bodov získaných v doterajších pretekoch SP (World Cup Total score) 
b) do počtu 4 nominovať pretekárov, ktorí sa umiestnili do 20. miesta v individuálnych pretekoch na OME 
c) do počtu 4 nominovať na návrh trénera RD 

RD ženy: nominovať 4 pretekárky  
a) nominovať pretekárky podľa počtu bodov získaných v doterajších pretekoch SP (World Cup Total score) 
b) do počtu 4 nominovať pretekárky, ktoré sa umiestnili do 20. miesta v individuálnych pretekoch na OME 
c) do počtu 4 nominovať na návrh trénera RD 

 
 
VII. Peking (22.2. – 28.2. 2021) 
RD muži: nominovať 4 pretekárov  
a) nominovať pretekárov, ktorí sa zúčastnili na MS  
b) do počtu 4 nominovať na návrh trénera RD (v prípade účasti účastníka MSJaK na MS) 
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RD ženy: nominovať 4 pretekárky 
a) nominovať pretekárky, ktoré sa zúčastnili na MS 
b) do počtu 4 nominovať na návrh trénera RD (v prípade účasti účastníčky MSJaK na MS) 

VIII. NMNM (8.3. – 14.3.2021) 
RD muži: nominovať 3 pretekárov  
a) nominovať pretekárov podľa počtu bodov získaných v doterajších pretekoch SP (World Cup Total score) 
b) do počtu 3 nominovať pretekárov, ktorí sa umiestnili do 20. miesta v individuálnych pretekoch na OME 
c) do počtu 3 nominovať na návrh trénera RD 

RD ženy: nominovať 3 pretekárky  
a) nominovať pretekárky podľa počtu bodov získaných v doterajších pretekoch SP (World Cup Total score) 
b) do počtu 3 nominovať pretekárky, ktoré sa umiestnili do 20. miesta v individuálnych pretekoch na OME 
c) do počtu 3 nominovať na návrh trénera RD 

IX. Holmenkolen (15.3. – 21.3.2021) 
RD muži: nominovať pretekárov, ktorí sa zúčastnili 8. kola SP 
RD ženy: nominovať pretekárky, ktoré sa zúčastnili 8. kola SP 

 

IBU poháre a OME 

I. Idre (23. – 29.11.2020) 
RD muži: nominovať max 4 pretekárov, ktorí sa zúčastnili nominačných pretekov a nenominujú sa na 
Otvorenie sezóny SP v poradí podľa nominačných pretekov.  

RD ženy: nominovať max 4 pretekárky, ktoré sa zúčastnili nominačných pretekov a nenominujú sa na 
Otvorenie sezóny SP v poradí podľa nominačných pretekov.  

 
II. Sjusjoen (30.11. – 5.12.2020) 
RD muži: nominovať pretekárov, ktorí sa zúčastnili 1. kola IP  

RD ženy: nominovať pretekárky, ktoré sa zúčastnili 1. kola IP  
Pozn.: 1 muž a 1 žena z 2. kola IP odcestuje 3.12.2020 na 1. kolo SP 

 

III. Martell (14.12. – 20.12.2020) 
RD muži: nominovať 4 pretekárov 
a) nominovať pretekárov, ktorí sa zúčastnili aspoň jedného z doterajších podujatí SP a nenominovali sa na 

3. kolo SP 
b) nominovať najlepšieho pretekára z 1. kola JP  
c) do počtu 4 nominovať pretekárov, podľa počtu bodov v doterajších pretekoch IP (IBU Cup Total score), 

ktorí sa nenominovali na 3. kolo SP 
d) do počtu 4 nominovať pretekárov, ktorí sa zúčastnili aspoň jedného z doterajších podujatí IP (poradie podľa 

priemeru IBU kvalifikačných bodov v doterajších pretekoch IP) 
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RD ženy: nominovať 4 pretekárky 
a) nominovať pretekárky, ktoré sa zúčastnili aspoň jedného z doterajších podujatí SP a nenominovali sa na 

3. kolo SP 
b) nominovať najlepšiu pretekárku z 1. kola JP 
c) do počtu 4 nominovať pretekárky, podľa počtu bodov v doterajších pretekoch IP (IBU Cup Total score), 

ktoré sa nenominovali na 3. kolo SP 
d) do počtu 4 nominovať pretekárky, ktoré sa zúčastnili aspoň jedného z doterajších podujatí IP (poradie 

podľa priemeru IBU kvalifikačných bodov v doterajších pretekoch IP) 

 

IV. Arber (6.1. – 10.1.2021) 
RD muži: nominovať 4 pretekárov podľa poradia nominačných pretekov, ktorí sa nenominujú na 4. kolo SP 

RD ženy: nominovať 4 pretekárky podľa poradia nominačných pretekov, ktoré sa nenominujú na 4. kolo SP 

Nominačné preteky – viď nominačné kritériá na 4. kolo SP 

 

V. Lenzerheide (11.1. – 16.1.2021) 
Bez účasti.  

 

OME Duszniki (24.1. – 31.1.2021) 
RD muži: nominovať 4 pretekárov z RD muži 

RD ženy: nominovať 4 pretekárky: V. Machyniaková, A. Smerčiaková + 2 juniorky, ktoré sa nenominujú na 
3.  kolo JP a OMEJ 

 
VI. Osrblie (2.2. – 6.2.2021) 
RD muži: nominovať max 6 pretekárov na návrh TMK  
RD ženy: nominovať max 6 pretekárok na návrh TMK 
 
VII. Ridnaun (2.3. – 7.3.2021) 
RD muži: nominovať max 4 pretekárov  
a) nominovať pretekárov z RD muži, ktorí sa nenominujú na 8. kolo SP 
b) nominovať pretekárov z kategórie juniorov, ktorí sa nenominujú na MSJaK, pri získaní I. VT v nominačných 

pretekoch 

RD ženy: nominovať max 4 pretekárky  
a) nominovať pretekárky z RD ženy, ktoré sa nenominujú na 8. kolo SP alebo MSJaK 
b) nominovať pretekárky z kategórie junioriek, ktoré sa nenominujú na MSJaK, pri získaní I. VT v nominačných 

pretekoch 

 VIII. Ridnaun (8.3.-13.3.2021) 
RD muži: nominovať 4 pretekárov  
a) nominovať pretekárov z RD muži, ktorí sa nenominujú na 8. kolo SP 
b) do počtu 4 nominovať pretekárov z kategórie juniorov podľa rebríčka nominačných pretekov na MSJaK 
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RD ženy: nominovať 4 pretekárky  
a) nominovať pretekárky z RD ženy, ktoré sa nenominujú na 8. kolo SP 
b) do počtu 4 nominovať pretekárky z kategórie junioriek podľa rebríčka nominačných pretekov na MSJaK 

 

Svetová Zimná Univerziáda – Luzern (21.1.-31.1.2021) 
a) nominovať pretekárov, ktorí sa nenominujú na 3. kolo JP a OMEJ za predpokladu splnenia výkonnostných 

kritérií zverejnených v zápise zo zasadnutia TMK z dňa 9.6.2020 v bode 4a)  

 

Nominačné kritériá mládežníckych RD na sezónu 2020/2021 

EYOF, Vuokatti/FIN, 7.-12.2.2020 
Chlapci (nar. 2003-2004): nominovať 3 pretekárov a náhradníka z rebríčka nominačných pretekov, Kašper 
body (2/4)  

Dievčatá (nar. 2003-2004): nominovať 3 pretekárky a náhradníčku z rebríčka nominačných pretekov, 
Kašper body (2/4) 

Nominačné preteky:  
2.-3.1.2020 Osrblie 
1. 2.1.2020 – rýchlostné preteky 
2. 3.1.2020 – rýchlostné preteky 
 
16.-17.1.2020 Osrblie 
3. 16.1.2020 – rýchlostné preteky 
4.  17.1.2020 – vytrvalostné preteky 
 
IBU Junior Cup, MSJaK, OMEJ 

I. Martell (8.12. – 13.12.2020) 
Juniori: nominovať 5 pretekárov podľa rebríčka nominačných pretekov  

Juniorky: nominovať 5 pretekárok podľa rebríčka nominačných pretekov  

Nominačné preteky:  
Vyhlásené M-RD trénerom podľa snehových podmienok a možností.  
 
II. Lenzerheide (14.12. – 19.12.2020) 
Juniori: nominovať 4 pretekárov, ktorí sa zúčastnili I. kola JP a nenominovali sa na 3. kolo IP 

Juniorky: nominovať 4 pretekárky, ktoré sa zúčastnili I. kola JP a nenominovali sa na 3. kolo IP 
 

III. Haanja (27.-31.1.2021) 
Juniori: nominovať 4 pretekárov 

a) nominovať pretekárov, ktorí sa zúčastnili aspoň jedného z podujatí SP v druhom trimestri tejto 
sezóny  

b) do počtu 4 nominovať z rebríčka nominačných pretekov, Kašper body (2/4) 
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Juniorky: nominovať 4 pretekárky 
a) nominovať pretekárky, ktoré sa zúčastnili aspoň jedného z podujatí SP v druhom trimestri tejto 

sezóny 
b) do počtu 4 nominovať z rebríčka nominačných pretekov, Kašper body (2/4) 

 
Nominačné preteky:  
2.-3.1.2021 Osrblie 
1. 2.1.2021 – rýchlostné preteky 
2. 3.1.2021 – rýchlostné preteky 
 
 
16.-17.1.2021 Osrblie 
3. 16.1.2021 – rýchlostné preteky 
4.  17.1.2021 – vytrvalostné preteky 
 
 
OMEJ, Madona (31.1.-7.2.2021) 

Juniori: nominovať pretekárov, ktorí sa zúčastnili 3. kola JP Haanja 

Juniorky: nominovať pretekárky, ktoré sa zúčastnili 3. kola JP Haanja 

 

MSJaK, Obertilliach (26.2. – 7.3.2021) 

Juniori a juniorky: nominovať po 4 pretekárov  
a) nominovať pretekárov, ktorí sa nominovali na MS Pokljuka 
b) nominovať pretekárov, ktorí sa umiestnili v individuálnych pretekoch na OMEJ do 10. miesta 
c) do počtu 4 nominovať pretekárov z rebríčka nominačných pretekov, Kašper body (2/2)  

 
Kadeti a kadetky: nominovať po 4 pretekárov  

a) nominovať pretekárov, ktorí sa umiestnili v individuálnych pretekoch na EYOFe do 10. miesta 
a OMEJ do  

b) do počtu 4 nominovať pretekárov z rebríčka nominačných pretekov, Kašper body (2/4) 

Nominačné preteky juniori a juniorky:  
1. 16.-17.1.2021, Osrblie – rýchlostné, vytrvalostné preteky 
2.  13.-14. 2.2021, Osrblie – rýchlostné preteky, preteky s hromadným štartom  
 
Nominačné preteky kadeti a kadetky: 
1. 16.-17.1.2021, Osrblie – rýchlostné, vytrvalostné preteky 
2.  23.-24.1.2021, nominačné preteky Osrblie – 2x rýchlostné preteky 
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Preteky olympijských nádejí, Duszniki (marec 2020) 

Dorastenky 16 r.: nominovať 4 pretekárky z konečného rebríčka Viessmann pohára 2020/2021 

Dorastenci 16 r.: nominovať 4 pretekárov z konečného rebríčka Viessmann pohára 2020/2021   

Podmienka I. VT  

Dorastenky 17-19 r.: nominovať 4 pretekárky na návrh viceprezidenta pre ŠŠR SZB 

Dorastenci 17-19 r.: nominovať 4 pretekárov na návrh viceprezidenta pre ŠŠR SZB  

Podmienka I. VT  

Pozn.: propozíciami podujatia môžu byť stanovené iné vekové kategórie, resp. vekový limit pre starších 
dorastencov a dorastenky 

 

4. Projekt vzdelávania trénerov   

J. Daubnerová odprezentovala nový projekt vzdelávania trénerov v biatlone. Jedná sa zatiaľ o pracovný 

dokument, ktorý je potrebné na viacerých úrovniach odkomunikovať a dopracovať. 

P. Kobela: projekt musí byť zosúladený z vyhláškou, treba zvážiť preukazovanie fyzických schopností 

potenciálnych trénerov, mala by byť spracovaná aj všeobecná časť vzdelávania a prideľovanie licencií trénerom 

IV. a V. kvalifikačného stupňa. 

Úlohy pre členov TMK:  

a) vytipovať koordinátora vzdelávania trénerov biatlonu 

b) preštudovať si predložený materiál a pripomienky zaslať J. Daubnerovej najneskôr do konca augusta 2020 

J. Daubnerová dopracuje preložený materiál na základe pripomienok členov TMK najneskôr do 

15.9.2020. 

 

5. POWERPLACE 

P. Neuschl a M. Polačko boli prizvaní na zasadnutie TMK aby odprezentovali projekt Powerplace. 

P. Neuschl: – s projektom diagnostického centra powerplace by sa chcel dostať do povedomia celej 

biatlonovej základne, na základe skúseností s inými, aj vrcholovými športovcami a pod. Výhodou zariadenia 

je, že je mobilné a dokážu vycestovať kamkoľvek. 

M. Polačko odprezentoval princípy diagnostiky a všetky testy, ktoré dokážu urobiť. 

Prezentácia je prílohou tohto zápisu.  

R. Cienik – podstatné sú výstupy z takýchto testovaní a malo by to v rámci zväzu určitým spôsobom 

fungovať, no možno ešte dôležitejšie sú odporúčania a návody ako vylepšiť aktuálny stav športovca. 
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6. Situácia so zaradením B. Horniakovej a M. Horniaka do M RD  

Predseda TMK opísal situáciu so súrodencami Horniakovcami, ktorí sa nezúčastnili sa reprezentačných zrazov 

mládežnícky Rd v biatlone, ale uprednostnili reprezentačné zrazy v bežeckom lyžovaní. Boli vyzvaní na 

deklarovanie cieľov do sezóny 2020/2021, kde deklarovali cieľ zúčastniť sa EYOFu v bežeckom lyžovaní 

v prípade M. Horniaka a prípade oboch súrodencov záujem o možnosť nominovať sa na MSJaK v biatlone. 

Predseda klubu UMB Biathlon Team P. Melicher požaduje aby mali rovnakú materiálnu podporu ako ostatní 

členovia mládežníckych reprezentačných družstiev.  

Uznesenie 4/2020-3 

Na základe jasného uprednostňovania a určovania priorít v bežeckom lyžovaní, TMK odporúča 

neprerozdeľovať materiálnu podporu pre Barboru a Mateja Horniakovcov, ale v prípade ich nominovania na 

MSJaK v biatlone budú mať zabezpečený základný materiál. 

 

  

7. Záver   

Predseda TMK poďakoval prítomným za diskusiu a ukončil zasadnutie. 
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