
Zápis zo zasadnutia Komisie mládeže 
Banská Bystrica, 31.5.2021 

Začiatok zasadnutia: 15:00 

Koniec zasadnutia:  17:30 

 

Prítomní: Ľubomír Machyniak, Peter Kazár, Pavel Kobela, Filip Kramla, Ľubomíra Kalinová, Patrik Kristlík 

Ospravedlnená: Janka Daubnerová 

 

 

 

Program stretnutia: 

1. Plán činnosti CTM 

2. Jesenné testy VPV – CTM a ZM 

3. Súčinnosť CTM a M-RD 

 

 

 

Zápis zo stretnutia: 

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

 
 

1. Plán činnosti CTM 

Zodpovední tréneri resp. ich zástupcovia prezentovali plány činnosti jednotlivých Centier talentovanej 

mládeže, ktoré boli zriadené pre sezónu 2021/2022. Prezentované plány sú prílohou tohto zápisu. Príspevok 

na TŠ v prípadoch podmieneného zaradenia resp. zotrvania v zozname TŠ bude možné čerpať až po splnení 

kritérií pri jesennom testovaní VPV. Rovnaký princíp bude použitý aj v prípade odmeňovania športových 

odborníkov - zmluvy na odmeňovanie športových odborníkov budú uzatvorené do 31.10.2021 a budú 

prehodnotené na základe výsledkov jesenného testovania VPV talentovaných športovcov. 

CTM ŠKP – TŠ sa budú pripravovať v troch skupinách – TS Kobela, TS Michalech a TS Otschenasch. Každá 

skupina má svoje vozidlo a termínový plán akcií.  

CTM UMB – členovia KM z dôvodu výhrad k fungovaniu CTM v predchádzajúcom období požadujú predkladať 

mesačne plány prípravy a vyhodnotenie činnosti zriadeného CTM a tréningových denníkov talentovaných 

športovcov zaradených v CTM. Zodpovedný tréner pošle aj správu o športovej príprave zaradených 

„cezpoľných“ TŠ (Horniakovci, Vyhne-Štefanka+Hubačová ). Kontaktná osoba – asistent športového riaditeľa 

SZB P. Kristlík. 

CTM Valaská-Osrblie –  

CTM Fan Team – zaradení TŠ sa budú pripravovať v dvoch skupinách (J. Machyniaková s RD ženy, Cesnek časť 

prípravy individuálne v ŠKP Žilina) 

CTM ŠK ŽP - BR – príprava v skupinách pod vedením: Kazár P. a M., Kamenský, Smarkoňová a Vránsky. 

 

 

 



 

 

2. Jesenné testy VPV  

- Testy všeobecnej pohybovej výkonnosti športovcov zaradených do CTM sú naplánované nasledovne: 

Banská Bystrica, Králiky – termín 18.-19.9.2021 

- Náhradný termín pre CTM 9.-10.10.2021 

- Testy pre ZM: Osrblie – 9.10. 2021. Náhradný termín pre ZM 16.10.2021 

 

3. Súčinnosť M-RD a CTM SZB  

- P. Kazár informoval vedúcich CTM o plánovaných akciách M-RD v sezóne 2021/2022 (TT, súťaže, testy, 

materiálna podpora, lekárske zabezpečenie) podľa informačného emailu a plánu prípravy M-RD,  

- P. Kazár ozrejmil systém podpory a zabezpečenia členov M-RD prostredníctvom CTM a M-RD SZB v sezóne 

2021/2022. Zodpovední tréneri CTM sú zároveň aj asistentami hlavného trénera M-RD SZB a na 

jednotlivých výjazdoch v rámci RD SZB budú poberať príplatok ku mesačnej odmene vo výške 30,00,- 

EUR/deň. V rámci trénerského zabezpečenia na akciách M-RD boli jednotlivé CTM oslovené v poradí podľa 

počtu a výkonnosti športovcov zaradených do M-RD. Záujem o účasť na TT v Osrblí vyjadrili zástupcovia 2 

ŠK ŽP-BR, 1 ŠKP a 1 Osrblia. V Obertilliachu – 2 ŠK ŽP-BR, 1 FAN, 1 Osrblie. Predbežný rozpis trénerského 

zabezpečenia na súťažiach IBU bude vyhotovený v auguste 2021 spolu s nominačnými kritériami. 

- P. Kazár na základe požiadavky vedúcich CTM z oponentúr predložil návrh na zmenu TT Ki a Ky na prvom 

snehu z 12.-25. november 2021 - Livigno/ITA na 23. novembra až 3. decembra 2021 – Martell/ITA, po 

ktorom budú vybraní športovci pokračovať na I. a II. kole JP. V rovnakom stredisku neplánuje pripravovať 

v danom termíne žiadna CTM, 

- v súvislosti s možným zaradením športovcov do sledovania v NŠC (Golian, Hubač, Bury, Lešták, Skačanová, 

Gregor) prostredníctvom projektu SZB, vedúci CTM nevyjadrili záujem o testovanie v spolupráci 

s oddelením diagnostiky NŠC okrem povinného testovania v rámci zaradenia do skupinovej podpory 

(Sklenárik, Melicher, Černák, Mejtský, Cienik),  

- P. Kazár informoval vedúcich CTM o nominácií na MS v LB v NMNM na výber trénera a predbežnom 

zozname športovcov v kategóriách Ji a Jy,  

- P. Kazár informoval o časti pripravovanej spolupráce s českým a poľským biatlonovým zväzom (spoločné 

súťaže – stredoeurópsky pohár v biatlone 2021/2022 a v letnom biatlone na kolieskových lyžiach 2022) 

a o možnosti účasti na M-ČR v Letohrade v termíne 3.-5. septembra 2021 a M-POL na kolieskových lyžiach 

v termíne 23.-25. septembra 2021 kde nás radi privítajú. Výjazdy na M-ČR a M-POL nebudú ešte tento rok 

financované so strany SZB. Na stredoeurópsky pohár plánuje SZB vysielať veľkú výpravu (predbežne 16 

mládežníkov).  

 

- asistent športového riaditeľa SZB P. Kristlík v spolupráci a P. Kazárom a Machyniakom pripraví 

prerozdelenie ďalekohľadov  

 

 
 
 
Zápis spracoval: Machyniak 


