Zápis zo zasadnutia Komisie mládeže
Banská Bystrica, 28.4.2022
Začiatok zasadnutia: 15:00
Koniec zasadnutia: 20:00
Prítomní: Ľubomír Machyniak, Peter Kazár, Marán Kazár, Jaroslav Kamenský, Janka Daubnerová, Ľubomíra
Kalinová, Pavel Kobela, Branko Michalech, Lukáš Daubner a Patrik Kristlík
Zápis zo stretnutia
Viceprezident SZB pre mládež Ľubomír Machyniak privítal všetkých prítomných na pracovnom
stretnutí členov komisie mládeže.
1. Vyhodnotenie činnosti CTM v sezóne 2021/2022
Zodpovední tréneri resp. ich zástupcovia prezentovali správy o činnosti jednotlivých Centier talentovanej
mládeže, ktoré boli zriadené pre sezónu 2021/2022. 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.
CTM Valaská – Osrblie
CTM Fan team
CTM UMB – členovia komisie vyjadrili nespokojnosť s činnosťou CTM UMB. Toto konštatovanie bude potrebné
zobrať do úvahy pri rozhodovaní o ďalšej činnosti zriadených CTM
CTM ŠK ŽP - P. Kazár poďakoval za výbornú spoluprácu s p. Kamenským
CTM ŠKP BB – v tréningovej skupine Natálie Otčenášovej medziročný pokles objemových ukazovateľov
2. Zriadenie útvarov talentovanej mládeže - CTM
Zriadenie CTM – Komisia mládeže na základe klubovej príslušnosti navrhuje zriadiť pre sezónu 2022/2023 štyri
Centrá talentovanej mládeže nasledovne: zoznam zriadených CTM v prílohe č.1
CTM ŠKP BB
CTM ŠK ŽP
CTM FanTeam
CTM Valaská-Osrblie

18 TŠ
9 TŠ
11 TŠ
7 TŠ

Predseda KM doplnil k ÚTM financovanie a pre nasledujúcu sezónu predložil návrh na financovanie ÚTM
nasledovne:
ZM
9 000 €
CTM - TŠ
20 000 €
CTM –tréneri 68 000 €
Členovia komisie nesúhlasia s predloženým návrhom a požadujú financovanie talentovanej mládeže na úrovni
predchádzajúcej sezóny. Vypočítaný príspevok na ŠO v zmysle smernice zohľadňuje činnosť jednotlivých CTM.
3. Úprava smernice pre talentovanú mládež
článok 5.2 Zaraďovanie športovcov do CTM – odsek štvrtý – návrh znenia
Jy a Ji minimálne 2x I. VT - toto kritérium je možné plniť v súťaži SLP len pri účasti minimálne jedného športovca
zaradeného do RD. Podmienka štartu športovca zaradeného do RD neplatí pre M-SR.
Na VZ je potrebné aktualizovať smernicu v nasledovnom znení:
odsek štvrtý - aktualizované znenie

Jy a Ji minimálne 2x I. VT - toto kritérium je možné plniť v súťaži SLP len pri účasti minimálne jedného
športovca zaradeného do RD. Podmienka štartu športovca zaradeného do RD neplatí pre M-SR. Dorast A, B, Jy
a Ji – v prípade záujmu ŠŠR v biatlone umiestnenie na MS JaK v 1. polovici štartového poľa –zaradenie do CTM
na základe návrhu TMK

4. Vyhodnotenie činnosti M-RD v sezóne 2021/2022
P. Kazár informoval vedúcich CTM o činnosti M-RD v sezóne 2021/2022 – tréningové tábory, testy, účasť na
súťažiach, materiálna podpora, trénerské a lekárske zabezpečenie – vyhodnotenie v prílohe.
- predložil návrh na zaradenie TŠ do M- RD pre nasledujúcu sezónu

Predseda KM poďakoval prítomným za súčinnosť.

Príloha č.1 – zoznam zriadených CTM
Príloha – Vyhodnotenie činnosti M-RD

Zápis spracoval: Machyniak

