
Zápis zo zasadnutia Komisie mládeže 
Osrblie, 30.4.2021 

Začiatok zasadnutia: 16:00 

Koniec zasadnutia:  19:30 

 

Prítomní: Ľubomír Machyniak, Peter Kazár, Jozef Černák, Jaroslav Kamenský, Ondrej Kosztolányi ml., Pavol 

Melicher, Patrik Kristlík, Lukáš Daubner 

 

Program stretnutia: 

1. Vyhodnotenie činnosti CTM 

2. Návrh zriadenia ZM a výpočet príspevku na zriadené ZM 

3. Zoznam talentovaných športovcov 

4. Návrh na zriadenie CTM 

5. Rôzne 

Zápis zo stretnutia: 

Viceprezident SZB pre mládež Ľubomír Machyniak privítal všetkých prítomných na pracovnom 
stretnutí členov komisie mládeže a prizvaných trénerov CTM. 

 
1. Vyhodnotenie činnosti CTM 

Zodpovední tréneri resp. ich zástupcovia prezentovali správy o činnosti jednotlivých Centier talentovanej 

mládeže, ktoré boli zriadené pre sezónu 2020/2021. V rámci zriadeného centra bola vyhodnotená aj činnosť a 

výkonnosť jednotlivých športovcov a ich výsledky v súťažiach. Prezentované vyhodnotenia a ich podklady sú 

prílohou tohto zápisu.  

P. Kazár poďakoval za výbornú spoluprácu s p. Kamenským a F. Kramlom.   

P.Kazár vyjadril nespokojnosť s trénerským vedením CTM UMB. Podobnú negatívnu skúsenosť   prezentoval aj 

L. Daubner. 

P. Melicher nesúhlasí s prejaveným názorom. Podľa neho KB UMB a CTM pri ich klube funguje a plní si svoje 

povinnosti voči SZB.  

2. Návrh zriadenia ZM a výpočet príspevku na zriadené ZM - základne mládeže budú zriadené identicky s rokom 

2020. Hodnotenie základní mládeže je prepočítané na základe výsledkov dosiahnutých v sezóne Leto 2020. 

Príspevok na činnosť ZM bude 7.000 €. Návrh na zriadenie ZM je v prílohe č. 1 

 

3. Zoznam talentovaných športovcov – z dôvodu neabsolvovania slovenských pretekov v zimnej sezóne 

2020/2021 je postup pri tvorbe zoznamu nasledovný: 

Zoznam je tvorený na základe výsledkov z poslednej absolvovanej zimnej sezóny 2019/2020 so 
zohľadnením nasledovných výnimiek: 
- Do zoznamu TŠ budú podmienečne zaradení športovci (nečlenovia CTM), ktorí v nominačných pretekoch 
aktuálnej sezóny získali I.VT ( Fialka, Borguľa a Horniaková) 
- Členovia CTM r. 2004 a starší, ktorí sa nezúčastnili nominačných pretekov alebo nepreukázali dostatočnú 
výkonnosť na nominačných pretekoch (zisk I. VT) – budú mať podmienečné zotrvanie v zozname TŠ (Vozárová, 
Floch, Baroňák, Schwarzbacher, Aneštík, Repková, Graňáková, Sivčáková, Uhliarová, Meszárošová, Donovalová 
a Hubačová) 
Pre uvedené výnimky- podmienečné zaradenie resp. zotrvanie v zozname TŠ bude čerpanie fin. prostriedkov 
uvoľnené až po splnení určených kritérií v jesenných testoch VPV – batéria cvikov v súlade so smernicou pre 
mládež)  a súčasne štart aspoň 2x v pretekoch LB 2021  
 
Do zoznamu budú zaradení športovci – prechod žiaci - dorast (ročník 2006) po splnení určených kritérií v súlade 
so smernicou pre mládež... (3x I.VT). Samostatný rebríček pre ročník 2006. 



 
 

Zoznam TŠ podľa uvedených zásad je v prílohe č. 2. 
 

4. Návrh na zriadenie CTM – v minulej sezóne SZB zriadil šesť CTM: ŠKP BB, ŠK ŽP, Valaská-Osrblie, Brezno, UMB 

a Fan Team. 

Kritériá na zriadenie CTM pre nasledujúcu sezónu splnilo päť CTM, kritéria nesplnilo CTM Brezno (len 4 TŠ z KB 

Brezno). V tomto prípade p. Kamenský navrhol zlúčiť CTM Brezno s CTM ŠK ŽP. S predloženým návrhom P. 

Kazár súhlasil. 

CTM Valaská - Osrblie podľa stanoviska predsedu KB J. Černáka majú záujem o samostatné centrum 

talentovanej mládeže. 

Samostatné CTM majú záujem zriadiť aj pri KB UMB. P. Melicher navrhol, aby v prípade zriadenia CTM bol 

zodpovedným trénerom za CTM T. Fusko. S týmto návrhom nesúhlasil P. Kazár. 

Na zasadnutí KM nebol dostatočný počet hlasujúcich členov komisie mládeže. Preto Vám v prílohe posielam 

návrh na zriadenie CTM pri kluboch biatlonu (príloha č. 3). V prípade nesúhlasu s predloženým návrhom 

prosím uviesť protinávrh. 

 
5. Rôzne 

- Kalendár – letný biatlon -tréneri CTM prejavili záujem o medzinárodné súťaže – preteky na KL (nie kross) 
- Po odsúhlasení zoznamu TŠ komisia pripraví návrh na prerozdelenie zbraní. Prerozdelenie bude podľa 

priorít: RD seniori, RD-M, CTM, VT – žiaci, ostatní. 
 
 
Zápis spracoval: Machyniak 


