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ZÁPIS 

zo zasadnutia Trénersko-metodickej komisie SZB 

Banská Bystrica, 26.09.2019 

Prítomní: T. Fusko, Ľ. Machyniak, M. Baka, P. Kobela, A. Murínová, J. Valenta, L. Daubner, 
D. Kuzmin 

Ospravedlnení: T. Kos, K. Džalaj 

Program: 1. Otvorenie 

                      2. Aktuálne informácie o príprave RD dospelých 

           3. Spracovanie nominačných kritérií na sezónu 2019/2020  

                      4. Logistika na 1. trimester sezóny 2019/2020 

                      5. Rôzne   

   a) Plán január – apríl 2020 

   b) Úpravy HŠP na základe navýšenia finančných prostriedkov pre športovcov  

zaradených do top tímu  

c) Pravidlá pre nasadzovanie do skupín 

d) Účasť pretekárok RD ženy v mix štafetách a single mixed relay 

e) Ciele reprezentantov na sezónu 2019/2020 

f) Zaradenie športovcov do VŠC Dukla BB 

g) Informácia o využívaní strelnice na Králikoch  

           6. Záver           

 

1. Otvorenie 

Zasadnutie TMK otvoril prezident SZB T. Fusko. Predstavil prítomným športového riaditeľa 
SZB, ktorým sa od 1.9.2019 stal Michal Baka a opísal prechod kompetencií z viceprezidenta 
SZB pre ŠŠR práve na športového riaditeľa, ku ktorým okrem iného patrí aj vedenie TMK SZB. 

 

2. Aktuálne informácie o príprave RD dospelých  

Jednotliví tréneri sa vyjadrili k príprave svojich pretekárov. Všeobecne možno konštatovať, že 
príprava prebieha podľa schválených plánov a bez zdravotných komplikácií.  

RD muži nemali naplánovaný termín a miesto záverečného sústredenia pre sezónou. J. Valenta 
uviedol, že toto sústredenie absolvujú od 6. do 21.11. v Pokljuke. Toto sústredenie 
neabsolvuje M. Otčenáš, ktorý sa k tímu pripojí pred 1. kolom SP, ale pripojí sa k mužom aj T. 
Poliaková, príp. V. Machyniaková. P. Kobela avizoval, že VŠC Dukla nebude môcť celé 
sústredenie pokryť fyzioterapeutom, do úvahy prichádza účasť maséra. 

V Pokljuke sa plánuje v období 14.-19.11.2019 stretnúť aj servisný tím.   
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3. Spracovanie nominačných kritérií na sezónu 2019/2020 

Návrh nominačných kritérií predložil M. Baka. TMK prediskutovala jednotlivé body. 

TMK schvaľuje návrh nominačných kritérií RD dospelých na sezónu 2019/2020. (príloha 
zápisu) 

 

L. Daubner: zaradením V. Machyniakovej do družstva pre svetové poháre je potrebné 
zabezpečiť nástrel jej zbrane a náboje. 

SZB objedná zbraň V. Machyniakovej na nástrel do Schoenebecku spolu so zbraňami RD mužov, 
L. Daubner doručí hlaveň trénerom, ktorí pôjdu nastreľovať zbrane. 

 

4. Logistika na 1. trimester sezóny 2019/2020 

A. Murínová:  

• Tréningová skupina P. a I. Fialkovej sa vracia zo záverečného sústredenia 
v Lenzerheide 24.11.2019.  

• Na 1. kolo SP požaduje zabezpečiť letenky pre 5 osôb (P. Fialková, I. Fialková, A. 
Murínová, M. Bajčičák, R. Jambor) z Viedne do Oestersundu 27.11. a naspäť 9.12. 
čím skôr.  

• Na 2. kolo SP požaduje zabezpečiť účasť (akreditácia, pobytové náklady) 
M. Bátovského z prostriedkov Top tímu.  

• Na 3. kolo SP požaduje zabezpečiť prepravu P. a I. Fialkovej letecky, 16.12. Viedeň 
– Ženeva a 23.12. naspäť na náklady SZB 

J. Valenta: 

• Na 1. kolo SP požaduje zabezpečiť letenky pre RD muži 26.11.2019 z Mníchova do 
Oestersundu a naspäť 9.12.2019 

• Na ďalších dvoch kolách SP sa budú presúvať autom 

M. Baka:  

• spolu s mužmi sa budú prepravovať aj T. Poliaková a V. Machyniaková 

• nominácia RD mužov je na návrh trénera, ale nomináciu na 1. kolo SP potrebujeme 
čo najskôr v súvislosti s nákupom leteniek 

• z SP Hochfilzen sa 16.12. presunie 1 muž, 1 žena, 1 servisman na IC Obertilliach, 
presun zabezpečia D. Kuzmin a T. Fusko 

Úloha: vyriešiť prepravu slovinského servismana na 1. kolo SP a následne z 3. kola SP domov. 

P. Kobela: VŠC Dukla zabezpečí fyzioterapeuta na podujatia Svetového pohára, ktorý bude 
v oblasti fyzioterapeutických služieb k dispozícii prioritne pre P. Fialkovú, ale aj pre ostatných 
pretekárov. 

 

5. Rôzne 

a) Úloha pre trénerov: doručiť na SZB podrobný termínový a finančný plán na obdobie 
1.1.2020-30.4.2020 najneskôr do 20.11.2019. 
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b) M. Baka informoval o dodatku k zmluve s MŠVVaŠ SR, ktorým boli vybraným športovcom 
navýšené prostriedku do Top Tímu: 

• A. Kuzminová: navýšenie o 7520,- eur 

• I. Fialková: navýšenie o 3133,- eur 

• T. Poliaková: navýšenie o 3133,- eur 

• M. Otčenáš: navýšenie o 2507,- eur 

• P. Fialková: navýšenie o 5013,- eur 

• T. Sklenárik: navýšenie o 1253,- eur 

Úloha pre trénerov a pretekárov: doručiť upravený HŠP na rok 2019 o uvedenú sumu 
a doručiť ho na SZB najneskôr do 15.10.2019.  

P. Kobela: je možnosť prefinancovať účasť V. Machyniakovej na záverečnej príprave v Pokljuke 
zo zdrojov Top tímu na T. Poliakovú ako sparingpartnera. 

c) M. Baka navrhol v sezóne 2019/2020 používať pravidlá pre nasadzovanie do skupín, ktoré 
boli schválené a používané v sezóne 2017/2018. 

TMK schvaľuje používanie Pravidiel pre nasadzovanie do skupín na podujatiach Svetového 
pohára. (príloha zápisu) 

d) M. Baka navrhol zaviesť v RD ženy jednotné pravidlá pre obsadenie single mixed relay a mix 
štafiet konaných v ten istý deň.  

TMK schvaľuje: v sezóne 2019/2020 nasadzovať do mix štafiet dve najlepšie pretekárky podľa 
celkovej klasifikácie Svetového pohára. V prípade, že pretekárky nebudú mať body v celkovej 
klasifikácii svetového pohára, vyberú sa dve najlepšie podľa priemeru získaných IBU Qualifying 
points v aktuálnej sezóne svetového pohára. Tretia najlepšia pretekárka z RD ženy bude 
nasadená do single mixed relay.  

Toto ustanovenie sa používa v situácii, keď sú horeuvedené druhy pretekov konané v ten istý 
deň. 

e) P. Kobela: súčasťou oponentúr plánov na túto sezónu nebolo stanovenie cieľov pre 
športovcov. 

Úloha pre trénerov: stanoviť ciele na sezónu jednotlivých pretekárov RD a RD-B a zaslať ich na 
SZB najneskôr do 3.10.2019. 

f) P. Kobela: je podpísaná Dohoda o spolupráci medzi SZB a VŠC Dukla, na základe ktorej sú do 
VŠC Dukla zaradení A. Kuzmina, P. Fialková, I. Fialková, T. Poliaková, M. Otčenáš, T. Hasilla a Š. 
Bartko. Rozkazom riaditeľa môžu M. Baloga, V. Machyniaková a A. Smerčiaková bez 
obmedzení využívať športovú infraštruktúru VŠC Dukla BB. V súvislosti s tréningovou skupinou 
L. Daubnera, môže on čerpať finančné prostriedky na sústredenia na seba. Financie ani autá 
VŠC Dukla sa nemôžu používať na zabezpečenie účasti na podujatiach. Financie poskytnuté 
zaradeným športovcom musia byť na VŠC Dukla zúčtované do 30.11.2019. Vyžiadanie je 
potrebné posielať cez oficiálny mail SZB a je potrebné v nich špecifikovať, čo bude 
zamestnancom VŠC Dukla hradené. 

g) P. Kobela informoval, že využívanie strelnice na Králikoch je nutné vopred dohodnúť 
s D. Šimočkom, ako správcom. 
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h) D. Kuzmin upozornil na dodržiavanie reklamných pravidiel na podujatiach 

i) P. Kobela informoval o zámere VŠC Dukla BB. V prípade, že A. Kuzmina ukončí športovú 
kariéru, bude mať VŠC Dukla záujem o ustanovenie D. Kuzmina ako zodpovedné za mužov 
zaradených vo VŠC. 

j) T. Fusko pripomenul, že športovci majú, na základe uzatvorenej zmluvy so SZB, povinnosť 
informovať SZB o ich osobných reklamných partneroch. 

Úloha pre športovcov zaradených do RD: bezodkladne informovať SZB o osobných 
reklamných partneroch, ktorých plánujú propagovať v sezóne 2019/2020. 

 

6. Záver 

M. Baka poďakoval všetkým prítomným za konštruktívnu diskusiu a ukončil zasadnutie. 

 

Zapísal: M. Baka 

 


