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ZÁPIS 

zo zasadnutia Trénersko-metodickej komisie SZB 

Banská Bystrica, 10.10.2019 

Prítomní: Ľ. Machyniak, M. Baka, F. Kramla, J. Daubnerová, P. Kazár, J. Kamenský 

Ospravedlnení: T. Fusko, P. Kobela 

Program: 1. Otvorenie 

           2. Spracovanie nominačných kritérií RD mládeže na sezónu 2019/2020  

                      3. Rôzne   

   a) finančná situácia RD mládeže 

   b) Juniorský olympijský tím 

   c) oprava fotografií v registrácii na ZOHM 

   d) kópie dokladov do registrácie v IBU Membercenter 

   e) zaslanie priebežného plnenia tréningových plánov 

   f) nákup malorážiek pre ľavákov 

   g) nové pracovisko spiroergometrie na FF UMB 

 

           4. Záver           

1. Otvorenie 

Zasadnutie TMK otvoril športový riaditeľ SZB M. Baka.  

2. Spracovanie nominačných kritérií RD mládeže na sezónu 2019/2020 

ŠR SZB predložil prítomným prvý návrh nominačných kritérií. V diskusii boli prijaté nasledovné 
úpravy: 

• pri nominácii na MSJaK nebrať do úvahy úvodné nominačné preteky v Obertilliachu 
a zabezpečiť jeden štart v prvý januárový víkend 

• pri nominácii na 3. kolo JC a OMEJ, v prípade nedosiahnutia uvedených výsledkov na 
MSJaK alebo ZOHM, treba nominovať 3 pretekárov na základe rebríčka z pretekov 15.-
16.2. a do počtu 4 na návrh trénera 

• pri nominácii na preteky ol. nádejí, kategóriách starších dorastencov a dorasteniek 
nebrať do úvahy celú sezónu, pretože sa bude postaršovať a možno niektoré preteky 
vynechávať, ale nominovať 3 pretekárov z rebríčka z pretekov 29.2 – 1.3. plus jedného 
pretekára na návrh viceprezidenta pre ŠŠR, resp. ŠR SZB 

P. Kazár: nesúhlasí s organizovaním nominačných pretekov v Obertilliachu, pretože kluby sa 
ich nebudú môcť zúčastniť na vlastné náklady. Riešením je nominácia na základe 
minuloročného rebríčka alebo je potrebné účasť zabezpečiť na náklady SZB. 

M. Baka: minuloročný rebríček nemá pri nominácii na túto sezónu vypovedaciu schopnosť 
minimálne z dôvodu, že športovci, ktorých porovnávame neboli v rovnakých kategóriách ako 
budú túto sezónu. SZB nemá prostriedky aby zabezpečil účasť všetkých športovcov na 
nominačných pretekoch. 
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J. Daubnerová: účasť juniorov na IBU Cup-och môže pôsobiť demotivujúco, navyše tréneri by 
uprednostnili prípravu pred MEJ, resp. oddych po MSJaK. 

TMK navrhuje konzultovať účasť juniorov na IBU Cup-och, s ich trénermi. 

TMK schvaľuje predloženie nominačných kritérií Prezídiu SZB.   
(za: Baka, Machyniak, Kamenský, Daubnerová, proti: Kazár, Kramla) 

3. Rôzne 

a) M. Baka: mládežnícke reprezentačné družstvá vyčerpali plánované finančné prostriedky z 
rozpočtu a SZB do konca roka zabezpečí účasť na IBU Junior cup-och s jedným servismanom 
so základným materiálom.  

P. Kazár: situácia s financovaním je neakceptovateľná. Minulý rok bol problém s materiálnym 
zabezpečením, tento rok už nie je nič. Obrovský problém bude so zabezpečením nominačných 
pretekov v Obertilliachu, či už s účasťou pretekárov, ale aj trénerov.  

TMK ukladá ŠR SZB doriešiť financovanie nominačných pretekov a zodpovednosť za ich 
prípravu. 

J. Kamenský: je potrebné osloviť SOV ohľadom príspevku na prípravu pred ZOHM a na 
zaradených športovcov využiť financie z NŠC. Na preteky pre juniorov je nutné zo strany SZB 
zabezpečiť základný materiál. 

b) M. Baka: do 20.10.2019 je potrebné doručiť na SOV mená maximálne športovcov, narodený 
2001 a mladších, ako kandidátov na zaradenie do juniorského olympijského tímu. 

TMK navrhuje zaradenie E. Kapustovej a B. Horniakovej do juniorského olympijského tímu. 

c) M. Baka pripomenul športovcom, ktorí zaslali fotografie v nevyhovujúcom vyhotovení, aby 
vykonali nápravu v čo najkratšom čase. 

d) M. Baka: športovci, ktorí sa ešte nezúčastnili žiadneho IBU podujatia musia na sekretariát 
SZB doručiť kópiu pasu, resp. OP. Následne po podpísaní deklarácie IBU budú povinní 
absolvovať vzdelávanie na certifikát ADeL. 

e) M. Baka pripomenul povinnosť trénerov CTM vyplývajúcu zo Zmluvy o refundácii nákladov 
určených na prípravu talentovaných športovcov v CTM, podľa ktorej majú povinnosť zaslať do 
30.9.2019 priebežné plnenie tréningových plánov. Je potrebné urobiť tak bezodkladne 
mailom na sport@biathlon.sk 

f) J. Daubnerová: v budúcom období pri objednávaní malorážiek treba objednať aj jednu alebo 
dve pre ľavákov. V dorasteneckých kategóriách máme „čistokrvných“ ľavákov, pre ktorých je 
používanie našich zbraní na pravú ruku neprirodzené.  

g) J. Daubnerová informovala o zriadení nového akreditovaného pracoviska na 
spiroergometrické vyšetrenia na FF UMB. Malo by byť zriadené od novembra 2019, 
o presnom termíne budeme informovať. 

h) Ľ. Machyniak informoval trénerov o požiadavke z MŠVVaŠ SR, na základe ktorej musia 
športoví odborníci k faktúre priložiť aj sumár vykázanej práce sa dané obdobie. Bližšie 
informácie ešte poskytne sekretariát SZB alebo kontrolórka SZB. 

i) J. Kamenský: na záverečné sústredenie CTM Brezno v Livignu žiada zabezpečiť mikrobus SZB. 

mailto:sport@biathlon.sk


3 
 

M. Baka: treba na SZB zaslať žiadosť, ako je zaužívané. 

 

 

Zapísal: M. Baka, športový riaditeľ SZB 

 

 


