
Zápis z Prezídia SZB č. 3, 
Banská Bystrica, 11.10.2021 

_______________________________________________________________ 
 
Začiatok zasadnutia 20:00. Koniec zasadnutia 21:30. Formou on-line. 
 
Program: Schválenie nominačných kritérií 
 
Prítomní: J. Lauková, P. Kazár,  P. Vozár, Ľ. Machyniak, R. Šimočko , P. Hurajt, M. Badáň  
Prizvaní: Z. Aneštíková,  Z. Donovalová 
 
P-SZB prebiehalo elektronickým hlasovaním ale keďže pri hlasovaní bolo veľa nevysvetlených otázok 
Prezídium SZB rozhodlo o hlasovaní on-line formou, kde bolo možné bezprostredne na otázky 
odpovedať.  
 
 
Na začiatku P. Vozár privítal prítomných na on-line zasadnutí P-SZB, informoval členov o stretnutí 

klubov 29.10.2021. 

P. Kazár predložil na schválenie P-SZB návrh nominačných kritérií ŠŠR SZB pre sezónu 2021/2022 na 

základe uznesenia TMK SZB č.4/21/1 zo dňa 4.10.2021.  

Doplňujúce informácie pre členov P-SZB:  

• návrh nominačných kritérií pre TMK SZB bol vypracovaný na základe návrhu trénerov RD SZB. 

Členovia TMK pristúpili ku niekoľkým úpravám návrhov trénerov.  

• v záujme zabezpečenia transparentných podmienok a po zohľadnení záujmov SZB prijali 

členovia TMK SZB upravený návrh nominačných kritérií pre ŠŠR na sezónu 2021/2022 – 

príloha TMK schválené,  

• po finálnej dohode zväzov SVK, POL a CZE o kalendári pretekoch olympijských nádejach P. 

Kazár predloží návrh na doplnenie kritérií o túto dorasteneckú súťaž 

 

Po prednesení návrhu  prebehla diskusia a po zodpovedaní a vysvetlení niektorých otázok bolo 

prijaté nasledovné uznesenie P-SZB.  

 
Uznesenie č.3-21/1  
P-SZB schvaľuje Nominačné kritériá ŠŠR SZB pre sezónu 2021/2022 podľa prílohy. 

Uznesenie č. 3-21/1  

ZA                        6 J. Lauková, P. Kazár,  P. Vozár, P. Hurajt, M. Badáň, R. Šimočko 

PROTI                  0  

ZDRŽAL SA          1 Ľ. Machyniak 

 

Predsedajúci: P. Kazár v.r. 

Zapísal: Z. Donovalová v.r. 

Schválilo P-SZB 10.11.2021 

Originál podpísaný listinný dokument je uložený na sekretariáte SZB 

 

 

 



PRÍLOHA 

Platnosť od: 11.10.2021 

Účinnosť od: 11.10.2021 

Nominačné kritériá RD SZB na sezónu 2021/2022 

Kvóty: 

Muži, Ji, Di  Ženy, Jy, Dy 

SP: 3 / 4-REL  SP: 3 / 4-REL 

IP, OME: 4 (Osrblie 6) IP, OME: 4 (Osrblie 6) 

JP, OMEJ: 5  JP, OMEJ: 5 

ZOH: ?   ZOH: ? 

SZU: ?   SZU: ?  

MSJaK: po 4  MSJaK: po 4 

EYOF: 3   EYOF: 3 

1. trimester 

I. SP Östersund (23.-28.11.2021), IND, SPR 

RD muži: nominovať 3 pretekárov 

• Michal Šima + 2 najlepší z nominačných pretekov v Idre, Kašper body, 1/2 

o  nominačné preteky – 13.-14.11. – švédsky pohár 

RD ženy: nominovať 3 pretekárky 

• P. Fialková, I. Fialková + 1 najlepšia z nominačných pretekov v Idre, Kašper body, 2/2 

o  nominačné preteky – 19.-20.11. – SPR, MAS 

II. SP Östersund (29.11. – 6.12.2021), SPR, PUR, REL 

RD muži: nominovať 4 pretekárov 

• nominovať 3 pretekárov, ktorí sa zúčastnili 1. kola SP 

• do počtu 4 nominovať na základe výsledkov 1. kola IP v Idre 

o  nominovať pretekára na základe získaných bodov do IBU Cup Total score (2xSPR, 

PUR) 

o  nominovať pretekára s najnižším počtom IBU Qualifying points (súčet SPR+SPR) 

RD ženy: nominovať 4 pretekárky 

• nominovať pretekárov, ktorí sa zúčastnili 1. kola SP 

• do počtu 4 nominovať na základe výsledkov 1. kola IP v Idre 

o  nominovať pretekárku na základe získaných bodov do IBU Cup Total score 

(2xSPR, PUR) 

o  nominovať pretekárku s najnižším počtom IBU Qualifying points (súčet SPR+SPR) 

III. SP Hochfilzen (7.12. – 13.12.2021), SPR, PUR, REL 

RD muži: nominovať 4 pretekárov 

• nominovať pretekárov, podľa počtu získaných bodov do WC Total score v tejto sezóne 



• nominovať pretekárov, ktorí sa umiestnili v pretekoch IP v tejto sezóne do 20. miesta 

(pri superšprinte sa do úvahy berie výsledok z finále) 

• nominovať pretekárov, ktorí sa zúčastnili II. kola SP 

RD ženy: nominovať 4 pretekárky 

• nominovať pretekárky, podľa počtu získaných bodov do WC Total score v tejto sezóne 

• nominovať pretekárky, ktoré sa umiestnili v pretekoch SP v tejto sezóne do 60. miesta 

• nominovať pretekárky, ktoré sa umiestnili v pretekoch IP v tejto sezóne do 40. miesta  

• nominovať pretekárky, ktoré sa zúčastnili II. kola SP 

 

IV. SP Annecy-LGB (13.12.-20.12.2021), SPR, PUR, MAS 

RD muži: nominovať 3 pretekárov 

• nominovať pretekárov, podľa počtu získaných bodov do WC Total score v tejto sezóne 

• do počtu 3 nominovať na návrh trénera RD 

RD ženy: nominovať 3 pretekárky 

• nominovať pretekárky, podľa počtu získaných bodov do WC Total score v tejto sezóne 

• do počtu 3 nominovať na návrh trénera RD 

____________________________________________________ 

I. IP Idre (23.11. – 29.11.2021), SPR, SPR, PUR 

RD muži: nominovať max. 4 pretekárov 

• nominovať pretekárov z nominačných pretekov v Idre, v rebríčku poradie 4.-7.(Kašper 

body, 1/2) 

RD ženy: nominovať max. 4 pretekárky 

• nominovať pretekárky z nominačných pretekov v Idre, v rebríčku poradie 4.-7. (Kašper 

body, 2/2) 

II. IP Sjusjoen (29.11. – 6.12.2021), SSPR, SPR, MAS60 

RD muži: nominovať max. 4 pretekárov 

• nominovať pretekárov, ktorí sa zúčastnili I. kola IP a nenominovali sa na II. kolo SP 

RD ženy: nominovať max. 4 pretekárky 

• nominovať pretekárky, ktoré sa zúčastnili I. kola IP a nenominovali sa na II. kolo SP 

III. IP Obertilliach (13.12. - 20.12.2021), IND, SPR, MR, SMR 

RD muži: nominovať max 4 pretekárov na návrh trénera RD  

RD ženy: nominovať max 4 pretekárky na návrh trénera RD 

____________________________________________________ 

I. + II. JP Martell (7.12. – 19.12.2021), IND, REL, SPR, MR, SMR, SSPR 

RD juniori: nominovať max 6 pretekárov na návrh trénera RD M 

RD juniorky: nominovať max 6 pretekárok na návrh trénera RD M 

____________________________________________________ 

Svetová Zimná Univerziáda Luzern (Lenzerheide, 9.12. – 18.12.2021), Sh IND, SPR, PUR, MAS 

Len pre zaočkovaných športovcov a členov RT 



RD muži: nominovať max 4 pretekárov na návrh viceprezidenta pre ŠŠR 

RD ženy: nominovať max 4 pretekárky na návrh viceprezidenta pre ŠŠR 

 

 

2. trimester 

V. SP Oberhof (3.1. – 10.1.2022), SPR, MR, SMR, PUR 

RD muži:  

• nominovať pretekárov, podľa počtu získaných bodov do WC Total score v tejto sezóne 

• nominovať pretekárov, ktorí sa umiestnili v pretekoch SP v tejto sezóne do 60. miesta 

• nominovať max. 3 pretekárov na základe nominačných pretekov počas Viessmann 

pohára  

o 29.-30.12.2021 (RP, HŠ) 

              Kašper body 2/2 

 

RD ženy:  

• nominovať pretekárky, podľa počtu získaných bodov do WC Total score v tejto sezóne 

• nominovať pretekárky, ktoré sa umiestnili v pretekoch SP v tejto sezóne do 60. miesta 

• nominovať max. 3 pretekárky základe nominačných pretekov počas Viessmann pohára  

o 29.-30.12.2021 (RP, HŠ) 

              Kašper body 2/2 

 

VI. SP Ruhpolding (10.1. – 17.1.2022), SPR, REL, PUR 

RD muži: nominovať 4 pretekárov 

• nominovať pretekárov, podľa počtu získaných bodov do WC Total score v tejto sezóne 

• nominovať pretekárov, ktorí sa umiestnili v pretekoch IP v tejto sezóne do 20. miesta 

(pri superšprinte sa do úvahy berie výsledok z finále) 

• do počtu 4 nominovať na návrh trénera RD 

RD ženy: nominovať 4 pretekárky 

• nominovať pretekárky, podľa počtu získaných bodov do WC Total score v tejto sezóne 

• nominovať pretekárky, ktoré sa umiestnili v pretekoch SP v tejto sezóne do 60. miesta 

• nominovať pretekárky, podľa počtu bodov získaných do IC Total score v tejto sezóne  

• do počtu 4 nominovať na návrh trénera RD 

VII. Anterselva (17.1. – 24.1.2022), IND, MAS, REL 

RD muži: nominovať 4 pretekárov zo VI. kola SP 

RD ženy: nominovať 4 pretekárky zo VI. kola SP 

 

 

 



ZOH Peking (1.2. – 20.2.2022), MR, IND, SPR, PUR, REL, MAS 

kvóta 4 / kvóta 2 

RD muži:  

• nominovať 5 / 3 pretekárov 

o nominovať pretekárov, podľa počtu získaných bodov do WC Total score v tejto 

sezóne do SP Ruhpolding  

o nominovať pretekárov, ktorí sa umiestnili v pretekoch SP v tejto sezóne do 60. 

miesta SP Ruhpolding 

o do počtu 4 / 2 na základe SP Oberhof 

o do počtu 5 / 3 nominovať na návrh trénera RD 

RD ženy:  

• nominovať 5 / 3 pretekárky 

o nominovať pretekárky, podľa počtu získaných bodov do WC Total score v tejto 

sezóne SP Ruhpolding 

o nominovať pretekárky, ktorí sa umiestnili v pretekoch SP v tejto sezóne do 60. 

miesta SP Ruhpolding 

o do počtu 4 / 2 na základe SP Oberhof 

o do počtu 5 / 3 nominovať na návrh trénera RD 

__________________________________________________________ 

IV. IP Duszniki/Osrblie (5.1. – 11.1.2022), SPR, SPR 

RD muži: nominovať max 3/6 pretekárov na návrh trénera RD 

RD ženy: nominovať max 3/6 pretekárky na návrh trénera RD 

V. IP Osrblie (10.1. – 16.1.2022), Sh IND, SPR, PUR 

RD muži: nominovať max 6 pretekárov na návrh trénera RD 

RD ženy: nominovať max 6 pretekárok na návrh trénera RD 

OME Arber (23.1.-30.1.2022), IND, SPR, PUR, MR, SMR 

RD muži: nominovať max 4 pretekárov na návrh trénera RD  

RD ženy: nominovať max 4 pretekárky na návrh trénera RD 

VI. IP Nové Město n. M. (1.2. – 6.2.2022), SPR, SPR 

RD muži:  nominovať max 4 pretekárov na návrh trénera RD 

RD ženy: nominovať max 4 pretekárky na návrh trénera RD 

_________________________________________________________ 

III. JP Hochfilzen (9.1. – 16.1.2022), SPR, SPR, SMR, MR 

RD juniori: nominovať max 5 pretekárov 

• nominovať pretekárov, ktorí sa v tejto sezóne umiestnili do 40. miesta na IP 

• nominovať pretekárov, ktorí sa v tejto sezóne umiestnili do 20. miesta na JP 

• do počtu 4 nominovať z nominačných pretekov – Osrblie 29.-30.12.2021, Kašper body, 

2/2 (2 na Ji a 2 Di B nar. v roku 2003-2005)  

• do počtu 5 nominovať na návrh trénera RD 



RD juniorky: nominovať max 5 pretekárok 

• nominovať pretekárky, ktoré sa v tejto sezóne zúčastnili pretekov SP 

• nominovať pretekárky, ktoré sa v tejto sezóne umiestnili do 40. miesta na IP 

• nominovať pretekárky, ktoré sa v tejto sezóne umiestnili do 20. miesta na JP 

• do počtu 4 nominovať z nominačných pretekov – Osrblie 29.-30.12., Kašper body, 2/2 (3 

Jy a 1 Dy B nar. v roku 2003-2005)  

• do počtu 5 nominovať na návrh trénera RD 

OMEJ Pokljuka (16.1.-23.1.2022), IND, MR, SMR, SPR, PUR 

RD juniori: nominovať pretekárov, ktorí sa zúčastnili 3. kola JP  

RD juniorky: nominovať pretekárky, ktoré sa zúčastnili 3. kola JP 

MSJaK Soldier Hollow (19.2. – 3.3.2021) 

RD juniori: nominovať max 4 pretekárov 

• nominovať pretekárov, ktorí sa v tejto sezóne umiestnili do 40. miesta na IP/OME 

• nominovať pretekárov, ktorí sa v tejto sezóne umiestnili do 20. miesta na JP/OMEJ  

• v prípade nesplnenia dvoch predchádzajúcich kritérií nominovať do počtu 1 

z nominačných počas Viessmann pohára: 

o 29.-30.12.2021 (RP, HŠ) 

o 29.-30.1.2022 (RP, RP)  

Kašper body 2/4 

 

 

RD juniorky: nominovať max. 4 pretekárky 

• nominovať pretekárky, ktoré sa v tejto sezónu umiestnili do 60. miesta na SP  

• nominovať pretekárky, ktoré sa v tejto sezóne umiestnili do 40. miesta na IP/OME 

• nominovať pretekárky, ktoré sa v tejto sezóne umiestnili do 20. miesta na JP/OMEJ  

o do počtu 3 nominovať z nominačných pretekov počas Viessmann pohára: 

o 29.-30.12.2021 (RP, HŠ) 

o 29.-30.1.2022 (RP, RP)  

Kašper body 2/4 

• do počtu max 4 nominovať na základe návrhu trénera RD  

 

RD kadeti: nominovať 3 pretekárov  

• nominovať pretekárov, ktorí sa v tejto sezóne umiestnili do 40. miesta na IP/OME 

• nominovať pretekárov, ktorí sa v tejto sezóne umiestnili do 30. miesta na JP/OMEJ 

• do počtu 3 nominovať z nominačných pretekov počas Viessmann pohára: 

o 29.-30.12.2021 (RP, HŠ) 

o 29.-30.1.2022 (RP, RP)  

Kašper body 2/4 

 

RD kadetky: nominovať max 3 pretekárky  

• nominovať pretekárky, ktoré sa v tejto sezóne umiestnili do 40. miesta na IP/OME 



• nominovať pretekárky, ktoré sa v tejto sezóne umiestnili do 30. miesta na JP/OMEJ 

• do počtu 3 nominovať z nominačných pretekov počas Viessmann pohára: 

o 29.-30.12.2021 (RP, HŠ) 

o 29.-30.1.2022 (RP, RP)  

Kašper body 2/4 

 

 

3. trimester 

VIII. SP Kontiolahti (28.2. – 7.3. 2022), REL, SPR, PUR 

RD muži: nominovať 4 pretekárov 

• nominovať pretekárov, ktorí sa na ZOH umiestnili do 40. miesta 

• nominovať pretekárov, podľa počtu získaných bodov do WC Total score v tejto sezóne 

• do počtu 4 nominovať na návrh trénera RD 

RD ženy: nominovať 4 pretekárky 

• nominovať pretekárky, ktoré sa na ZOH umiestnili do 40. miesta 

• nominovať pretekárky, podľa počtu získaných bodov do WC Total score v tejto sezóne 

• do počtu 4 nominovať na návrh trénera RD 

 

IX. SP Otepää (7.3. – 14.3.2022), SPR, MAS, MR, SMR 

RD muži: nominovať 3 pretekárov 

• nominovať pretekárov z VIII. kola SP na návrh trénera RD  

RD ženy: nominovať 3 pretekárky 

• nominovať pretekárky z VIII. kola SP na návrh trénera RD 

X. SP Holmenkolen (14.3. – 21.3.2022), SPR, PUR, MAS 

RD muži: nominovať 3 pretekárov z IX. kola SP 

RD ženy: nominovať 3 pretekárky z IX. kola SP 

____________________________________________________________________ 

VII. IP Lenzerheide (28.2. – 7.3.2022), SPR, SSPR, MAS60 

RD muži: nominovať max 3 pretekárov na návrh trénera RD 

RD ženy: nominovať max 3 pretekárky na návrh trénera RD 

VIII. IP Ridnaun (7.3. – 14.3.2022), SPR, PUR, SMR, MR 

RD muži: nominovať max 4 pretekárov na návrh trénera RD 

RD ženy: nominovať max 4 pretekárky na návrh trénera RD 

____________________________________________________________________ 

 

EYOF Vuokatti (19.-25.3.2022), 

RD dorastenci (2003-2004): nominovať 3 pretekárov  

 



• nominovať pretekárov, ktorí sa v tejto sezóne umiestnili do 30. miesta na JP/OMEJ/MS 

JaK  

• do počtu 3 nominovať z pretekov Viessmann pohára: 

o 29.-30.12.2021 (RP, HŠ) 

o 29.-30.1.2022 (RP, RP)  

Kašper body 2/4 

 

 

RD dorastenky (2003-2004): nominovať 3 pretekárky  

 

• nominovať pretekárky, ktoré sa v tejto sezóne umiestnili do 30. miesta na JP/OMEJ/MS 

JaK  

• nominovať z pretekov Viessmann pohára: 

o 29.-30.12.2021 (RP, HŠ) 

o 29.-30.1.2022 (RP, RP)  

Kašper body 2/4 

 

 

 

Schválené TMK SZB dňa 04. 10. 2021 

 

 


