
Online zasadnutie TMK SZB  -  6.10.2022 

 

Začiatok: 19:00 

Koniec: 20:45 

 

Prítomní:  

TMK SZB  

Mgr. Peter Kazár - Predseda TMK SZB  

 

Ing. Radovan Cienik - člen TMK SZB  

Mgr. Lukáš Daubner - člen TMK SZB  

Jaroslav Kamenský - člen TMK SZB  

Mgr. Matej Kazár - člen TMK SZB  

Mgr. Jakub Leščinský - člen TMK SZB  

 

Ospravedlnení  

Ing. Michal Baka -  člen TMK SZB   

Mgr. Róbert Kleberc -  člen TMK SZB   

 

Pozvaní na zasadnutie: J. Daubnerová, M. Otčenáš, P. Vozár a Patrik Kristlík 

 

Zasadnutie sa uskutočnilo v dvoch bodoch programu :  

1. schválenia nominačných kritérií na sezónu 2022/2023  

2. stanovenie programu najbližšieho zasadnutia TMK SZB (plánované v termíne 8.11.2022 

o 9:00 hod. v budove SZB)  

 

P. Kazár oznámil, že nominačné kritéria, ktoré predkladá v prílohe, boli spracované na základe 

pracovného stretnutia RT RD SZB dňa 21.9.2022 Športovým riaditeľom SZB M. Bakom 

a viceprezidentom SZB pre ŠŠR. Protinávrhy ku jednotlivým bodom boli doručené písomne 

alebo priamo na dnešnom zasadnutí (v texte zvýraznené žltou farbou).  

 

Bod programu č.1 : schválenia nominačných kritérií na sezónu 2022/2023 

 

Kvóty: 

 Muži, Ji, Di Ženy, Jy, Dy 

Podujatie Prihláška Štart Prihláška Štart 

MS 5 3 5 3 

OME 7 6 7 6 

MSJaK 5 4 5 4 

SP 5 3 6 4 

IP 5 3 6 4 

IP Osrblie 8 6 8 6 

JP, OMEj 5 5 7 7 

EYOF 4 4 4 4 

SZU     

 



Kritériá sú v odrážkach uvedené podľa poradia dôležitosti. Každé nasledujúce kritérium sa 
použije len vtedy, keď nebude vyčerpaná kvóta pretekárov podľa predchádzajúcich kritérií. 

 

1. trimester 

I. SP Kontiolahti (26.11.-5.12.2022) - IND, REL, SPR, PUR 

RD muži: nominovať M. Šimu a T. Sklenárika 

RD ženy: nominovať 4 pretekárky: P. Bátovská Fialková, I. Fialková + do počtu 4 na základe 

nominačných pretekov (2) 

Nominačné preteky: IP Sjusjoen – RP+RP 24. a 26.11.2022 (2/2) Kašper body  

 

II. SP Hochfilzen (5.12. – 12.12.2022) - SPR, PUR, REL 

RD muži: nominovať pretekárov, ktorí sa zúčastnili na SP Kontiolahti 

RD ženy: nominovať pretekárky, ktoré sa zúčastnili na SP Kontiolahti 

 

III. SP Annecy-LGB (12.12.-18.12.2022) - SPR, PUR, MAS 

RD muži: nominovať pretekárov, ktorí sa zúčastnili na SP Hochfilzen 

RD ženy: max 4 pretekárky, ktoré sa zúčastnili SP Hochfilzen (resp. v prípade nedosiahnutia 60. 

miesta na SP a umiestnenia na IP Idre do 30. miesta, vymeniť najhoršiu z SP na návrh trénera RD) 

 

Protinávrh č.1 - L. Daubner: RD ženy: max 3 pretekárky, ktoré sa zúčastnili SP Hochfilzen (resp. 

v prípade nedosiahnutia 60. miesta na SP a umiestnenia na IP Idre do 30. miesta, vymeniť 

najhoršiu z SP na návrh trénera RD) 

Za 2: Daubner, Leščinský  

Zdržal sa 0:  

Proti návrhu 3: P. Kazár, Kamenský, Cienik,  

 

Protinávrh č.1 neprešiel. Hlasovanie platí aj na protinávrh č. 3  

 

____________________________________________________ 

I. IP Sjusjoen (21.11. – 27.11.2022) - SPR, SPR, MR+SMR 

RD muži: nominovať: M. Šima, T. Sklenárik, D. Cesnek 

RD ženy: nominovať: M. Remeňová, Z. Remeňová, H. Horvátová, J. Machyniaková, E. Kapustová 

 

II. IP Idre (27.11. – 4.12.2022) - IND, SPR, PUR 

RD muži: nominovať: D. Cesnek 

RD ženy: nominovať: E. Kapustová + 2 ženy, ktoré sa nenominujú na SP Kontiolahti 

 

III. IP Ridnaun (12.12. - 19.12.2022) - SPR, PUR, MAS60 

RD muži: nominovať: D. Cesnek  nominovať maximálne 2 pretekárov  



RD ženy: nominovať 2 pretekárky z S RD na návrh trénera RD 

 

Protinávrh č.2 - J. Daubnerová: RD muži: nominovať: D. Cesnek 

 

Protinávrh č.2 - J. Daubnerová navrhuje aby Damián Cesnek išiel na Junior cup v Obertilliachu. J. 

Kamenský:  vysoká nadmorská výška bude na neho v Ridnaun moc po IBU Cupoch zo severu. J. Leščinský 

súhlasí s týmto návrhom.  

P. Kazár navrhuje aby 2 pretekári išli do Ridnaun, aj keď Cesnek pôjde do Junior Cupu.  

J. Daubnerova: Ak s tým budú osobní tréneri súhlasiť tak môžu ísť.  

 

Za: Leščinský, Cienik, Daubner, Kamenský,  

Zdržal sa:  

Proti návrhu: Kazár P.  

 

Protinávrh č. 2 prešiel. Hlasovanie platí aj pre protinávrh č. 4 

 

Doplnenie návrhu nominácie o: nominovať maximálne 2 pretekárov 

Za 4: Cienik, Kamenský, Kazár, Leščinský 

Zdržal sa 1: Daubner  

Proti návrhu 0:  

 

Doplnenie návrhu prešlo.  

 

Protinávrh č.3 - L. Daubner RD ženy: nominovať 3 pretekárky z S RD na návrh trénera RD 

 

____________________________________________________ 

I. JP Martell (5.12. – 12.12.2022) – SPR, SSPR, MAS60 

RD juniori: nominovať max 5 pretekárov na návrh trénera M-RD 

RD juniorky:  nominovať max 5 pretekárok na návrh trénera M-RD 

 

Oprava: J. Daunberová M-RD 

 

II. JP Obertilliach (12.12. – 18.12.2022) – IND, MR+SMR, SPR 

RD juniori: nominovať pretekárov, ktorí sa zúčastnili na JP Martell 

RD juniorky: nominovať pretekárky, ktoré sa zúčastnili na JP Martell + E. Kapustová 

 

Protinávrh č.4 – J. Daubnerová: RD juniori: nominovať 4 najlepších pretekárov, ktorí sa zúčastnili 

na JP Martell + D. Cenek 

 



L Daubner sa pýtal na nominačné preteky na Obertilliachu, pán Kamenský mu objasnil situáciu.  

Kamenský má za úlohu informovať všetkých trénerov CTM o nominačkách v Obertilliachu.   

     J. Kamenský dal protinávrh, aby štartovalo 6 junioriek v Martelli oproti pôvodne plánovaných 5. – 

 

 

Doplnenie návrhu: J. Kamenský: max. 6 pretekáriek Jy  

 

Za:  Kamenský, Daubner, Leščinský  

Zdržal sa:  

Proti návrhu: Kazár, Cienik,  

 

Návrh prešiel  

 

Úloha tréner M-RD bezodkladne zabezpečiť informovanie vedúcich CTM o predpokladanom 

návrhu priamej nominácie doplnení nominácie na základe meraných tréningov v Obertilliachu 

(PR,VP) o 1 miesto na I.JP  3.- 4. 12. 2022.  

 

 

 

2. trimester 

IV. SP Pokljuka (2.1. – 9.1.2023) - SPR, PUR, MR+SMR 

RD muži: nominovať max 3 pretekárov 

• Nominovať pretekárov podľa počtu získaných bodov vo WC Total score 

2022/23 

• Nominovať pretekárov, ktoré sa umiestnili v pretekoch SP v tejto sezóne do 60. 

miesta 

• Nominovať pretekárov, ktoré sa umiestnili v pretekoch IP v tejto sezóne do 30. 

miesta 

• Do počtu 3 nominovať pretekárov, zo splnenou kvalifikáciou na SP na návrh 

vedúceho realizačného tímu  

 

Protinávrh č. 5 - L. Daubner: Do počtu 3  nominovať pretekárov, zo splnenou kvalifikáciou na 

SP na návrh vedúceho realizačného tímu na návrh trénera RD 

 

Oprava P. Kazár – na návrh vedúceho realizačného tímu Viceprezidenta SZB pre ŠŠR  

 

                    L. Daubner dal protinávrh aby boli ženy a muži nominovaní na SP, MS a ME v druhom 

a treťom trimestri na návrh trénera RD. Kamenský si myslí, že by to malo byť na návrh trénera RD ale 

konečný počet by malo schvaľovať prezídium. M. Kazár tiež súhlasí s protinávrhom L. Daubnera 

 

Za 4: Daubner, Leščinský, Kamenský, M. Kazár  



Zdržal sa 0:  

Proti 1: P. Kazár  

 

 

Protinávrh č. 5 prešiel. Hlasovanie platí aj pre protinávrhy č. 6., 7., 8., 9., 12. 

 

 

 

RD ženy: nominovať 4 pretekárky 

• Nominovať pretekárky podľa počtu získaných bodov vo WC Total score 2022/23 

• 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 30. 

miesta 

• Do počtu 4 nominovať pretekárky, z nominačných pretekov 29.-30.12.2022 

(1/2) Kašper body 

 

V. SP Ruhpolding (9.1. – 16.1.2023) - IND, REL, MAS 

RD muži: nominovať 2 pretekárov 

• Nominovať pretekárov podľa počtu získaných bodov vo WC Total score 

2022/23 

• Nominovať pretekárov, ktoré sa umiestnili v pretekoch SP v tejto sezóne do 60. 

miesta 

• Nominovať pretekárov, ktoré sa umiestnili v pretekoch IP v tejto sezóne do 30. 

miesta 

• Do počtu 2 nominovať pretekárov na návrh vedúceho realizačného tímu 

 

Protinávrh č. 6 - L. Daubner: Do počtu 2 nominovať pretekárov na návrh vedúceho 

realizačného tímu trénera RD 

 

Oprava P. Kazár – na návrh vedúceho realizačného tímu Viceprezidenta SZB pre ŠŠR  

 

 

RD ženy: nominovať 4 pretekárky 

• Nominovať pretekárky podľa počtu získaných bodov vo WC Total score 2022/23 

• 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 30. 

miesta 

• Do počtu 4 nominovať na návrh trénera RD 

 



 

 

 

 

VI. Anterselva (16.1. – 23.1.2023) - SPR, PUR, REL 

RD muži: nominovať 2 pretekárov 

• Nominovať pretekárov podľa počtu získaných bodov vo WC Total score 

2022/23 

• Nominovať pretekárov, ktoré sa umiestnili v pretekoch SP v tejto sezóne do 60. 

miesta 

• Nominovať pretekárov, ktoré sa umiestnili v pretekoch IP v tejto sezóne do 30. 

miesta 

• Do počtu 2 nominovať pretekárov na návrh vedúceho realizačného tímu 

Protinávrh č. 7 - L. Daubner: Do počtu 2 nominovať pretekárov na návrh vedúceho 

realizačného tímu trénera RD 

 

Oprava P. Kazár – na návrh vedúceho realizačného tímu Viceprezidenta SZB pre ŠŠR  

 

 

RD ženy: nominovať 4 pretekárky 

• Nominovať pretekárky podľa počtu získaných bodov vo WC Total score 2022/23 

• 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 30. 

miesta 

• Do počtu 4 nominovať na návrh trénera RD 

 

 

MS Oberhof (5.2. – 20.2.2023) - MR+SMR, IND, SPR, PUR, REL, MAS 

RD muži: nominovať max 3 pretekárov 

• Nominovať pretekárov podľa počtu získaných bodov vo WC Total score 

2022/23 

• Nominovať pretekárov, ktoré sa umiestnili v pretekoch SP v tejto sezóne do 60. 

miesta 

• Do počtu 3 nominovať pretekárov, zo splnenou kvalifikáciou na SP na návrh 

vedúceho realizačného tímu 

 

Protinávrh č. 8 - L. Daubner: Do počtu 3 nominovať pretekárov, zo splnenou kvalifikáciou na 

SP na návrh vedúceho realizačného tímu trénera RD 

 

Oprava P. Kazár – na návrh vedúceho realizačného tímu Viceprezidenta SZB pre ŠŠR  



 

 

RD ženy: nominovať 4 pretekárky 

• Nominovať pretekárky podľa počtu získaných bodov vo WC Total score 2022/23 

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

miesta 

• Nominovať pretekárky, ktoré sa umiestnili v pretekoch OME v tejto sezóne do 

30. miesta 

• Do počtu 4 nominovať pretekárky podľa výsledkov na OME: SPR, IND – Kašper 

body  

 

________________________________________________________ 

 

IV. IP Osrblie (2.1. – 8.1.2023) - SSPR, SPR, MR+SMR 

RD muži: nominovať max 6 pretekárov na návrh vedúceho realizačného tímu 

RD ženy: nominovať max 6 pretekárok na návrh vedúceho realizačného tímu 

V. IP Arber (9.1. – 15.1.2023) - Sh IND, SPR 

RD muži: nominovať max 2 pretekárov na návrh vedúceho realizačného tímu 

RD ženy: nominovať max 2 pretekárky na návrh vedúceho realizačného tímu 

(účasť otázna) 

OME Lenzerheide (22.1.-30.1.2023) - IND, SPR, PUR, MR+SMR 

RD muži: nominovať max 4 pretekárov na návrh vedúceho realizačného tímu 

RD ženy: nominovať max 6 pretekárok na návrh vedúceho realizačného tímu 

 

Protinávrh č. 9 - L. Daubner:  

RD muži: nominovať max 4 pretekárov na návrh vedúceho realizačného tímu na návrh trénera 

RD 

RD ženy: nominovať max 6 pretekárok na návrh vedúceho realizačného tímu na návrh trénera RD 

 

Oprava P. Kazár – na návrh vedúceho realizačného tímu Viceprezidenta SZB pre ŠŠR  

 

VI. IP Obertilliach (30.1. – 5.2.2023) - SPR, SPR 

RD muži: nominovať max 2 pretekárov na návrh vedúceho realizačného tímu 

RD ženy: nominovať max 2 pretekárky na návrh vedúceho realizačného tímu 

(účasť otázna) 

_________________________________________________________ 

Svetová Zimná Univerziáda Lake Placid (10.1. – 22.1.2023) - IND, SMR, SPR, PUR, MAS 



RD muži (1998-2005): do počtu stanoveného SAUŠ nominovať na návrh viceprezidenta ŠŠR 

RD ženy (1998-2005): do počtu stanoveného SAUŠ nominovať na návrh viceprezidenta ŠŠR 

________________________________________________________ 

 

EYOF Friuli-Venezia (Forni Avoltri, 20.1.-29.1.2023) – SPR, IND, MR  

Predpoklad uzatvorenia nominácie na SOŠV – 19.12.2022 

RD dorastenci (2005-2006): nominovať 3 pretekárov z rebríčka nominačných pretekov, do počtu 

4 nominovať na návrh trénera M – RD  

RD dorastenky (2005-2006): nominovať 3 pretekárky z rebríčka nominačných pretekov, do počtu 

4 nominovať na návrh trénera M – RD  

 

Oprava: J. Daubnerová M-RD 

 

Nominačné preteky: 

• 29.-30.12.2022 Osrblie, rýchlostné a vytrvalostné preteky 

• 3.-5.1.2023 Jablonec nad Nisou / CZE, Kościelisko /POL (2/4), Kašper body 

 

              J. Kamenský navrhuje spraviť nominačné preteky na EYOF v Kościelisku, ak to podmienky 

dovolia. Je to o 4 hodiny bližšie ako do Jablonca. Termín tak ostáva daný ale miesto konania otvorené. 

V prípade, že budú preteky v Poľsku, zorganizuje ich tréner Kamenský.  

 

Úloha tréner M-RD: informovať vedúcich CTM a sekretariát SZB v najskoršom možnom 

termíne o dejisku konania nominačných pretekov. Preteky zorganizuje a formálne 

zabezpečí tréner M-RD.  

 

 

 

________________________________________________________ 

 

III. JP Haanja (6.2. – 13.2.2023) – SPR, SPR, REL 

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 (vekom Di B 

do 30. miesta) 

• do počtu 4 nominovať z nominačných pretekov – Osrblie 29.-30.12.2022 a 14.-15.1.2023, 

Kašper body, 2/4 (dvaja Ji a dvaja Di B nar. v roku 2004-2006)  

• do počtu 5 nominovať na návrh trénera M RD 

 

RD juniorky: nominovať max 5 pretekárok 

• 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 (vekom Dy B 

do 30. miesta)  

• do počtu 4 nominovať z nominačných pretekov – Osrblie 29.-30.12.2022 a 14.-15.1.2023, 

Kašper body, 2/4 (dve Jy a dve Di B nar. v roku 2004-2006)  

• do počtu 5 nominovať na návrh trénera M RD 

 

Protinávrh č. 10 – J. Daunberová a J. Kamenský:  

• do počtu 4 nominovať z nominačných pretekov – Osrblie 29.-30.12.2022 a 14.-15.1.2023, 

Kašper body, 2/4 (dvaja Ji a dvaja Di B nar. v roku 2004-2006)  

• do počtu 4 nominovať z nominačných pretekov – Osrblie 29.-30.12.2022 a 14.-15.1.2023, 

Kašper body, 2/4 (dvaja Ji a dvaja Di B nar. v roku 2004-2006)  

 

Doplnenie návrhu: v prípade nesplnenia prvých dvoch kritérií nominovať v kategórií Ji a Jy na 

návrh trénera M-RD všetkých pretekárov.  

 

Za 2: Daubner, Kamenský,  

Zdržal sa 2: Leščinský, M. Kazár  

Proti 1: Kazár  

 

Protinávrh č.10 neprešiel  

 

 

Protinávrh č. 11: R. Cienik návrhuje upraviť kritéria v Ji a Jy – doplniť kritérium pre športovcov 

vekom spadajúcich do kategórií Dy B a  Di B do 30. miesta ja JP  

 

Za 5: Daubner, Kamenský, Kazár M., Kazár P., Leščinský  

Zdržal sa 0:  

Proti 0:  

 

Protinávrh č. 11 prešiel  

 



OMEJ Madona (13.2.-20.2.2023) – 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 

 

3. trimester 

VII. SP Nové Město n. M. (27.2. – 6.3. 2023) - SPR, PUR, SMR+MR 

RD muži: nominovať max 3 pretekárov návrh vedúceho realizačného tímu 

RD ženy: nominovať 4 pretekárky, ktoré sa zúčastnili na MS Oberhof 

 

Protinávrh č. 12 - L. Daubner:  

RD muži: nominovať max 3 pretekárov návrh vedúceho realizačného tímu na návrh trénera RD 

 

 

 

VIII. SP Oestersund (6.3. – 13.3.2023) - IND, REL, MAS 

RD muži: nominovať max 2 pretekárov návrh vedúceho realizačného tímu 

RD ženy: nominovať 4 pretekárky, ktoré sa zúčastnili SP NMNM 

 

IX. SP Holmenkollen (13.3. – 20.3.2023) - SPR, PUR, MAS 

RD muži: nominovať max 2 pretekárov, ktorí sa zúčastnili SP Ostersund 

RD ženy: nominovať 3 pretekárky, ktoré sa zúčastnili SP Ostersund 

____________________________________________________________________ 

VII. IP Canmore (19.2. – 26.2.2023) - SPR, SSPR, MAS60 

RD muži: bez účasti 

RD ženy: nominovať max 2 pretekárky 

Podmienky účasti:  

• umiestnenie v pretekoch SP v tejto sezóne do 60. miesta 

• umiestnenie v pretekoch IP, OME v tejto sezóne do 40. miesta 

 

VIII. IP Canmore (26.2. – 5.3.2023) - SPR, PUR, SMR+MR 

RD muži: bez účasti 

RD ženy: nominovať pretekárky, ktoré sa zúčastnili VII. IP Canmore 

____________________________________________________________________ 

MSJaK Schuchinsk/KAZ (1.3. – 13.3.2023) – MR, IND, REL, SPR, PUR (odchod 26.2. 

RD juniori: nominovať max 4 pretekárov 

• nominovať pretekárov, ktorí sa v tejto sezóne umiestnili do 40. miesta na IP (do 5.2.2023) 

• nominovať pretekárov, ktorí sa v tejto sezóne umiestnili do 20. miesta na JP (do 5.2.2023) 



• v prípade nesplnenia kritérií uvedených vyššie, nominovať 1 pretekára z nominačných 

pretekov – Osrblie 14.-15.1.2023 a 4.-5.2.2022, Kašper body, 2/4   

• v prípade splnenia kritérií v prvých dvoch odrážkach bude z nominačných pretekov 

nominovaný 1 ďalší pretekár  

 

Protinávrh č. 12 - J. Daubnerová:  

• v prípade nesplnenia kritérií uvedených vyššie, nominovať 1 2 pretekárov z nominačných 

pretekov – Osrblie 14.-15.1.2023 a 4.-5.2.2022, Kašper body, 2/4   

• v prípade splnenia kritérií v prvých dvoch odrážkach bude z nominačných pretekov 

nominovaný 1 ďalší pretekár  

Za 5: Daubner, Kamenský, Kazár M., Kazár P., Leščinský  

Zdržal sa 0:  

Proti 0:  

 

RD juniorky: nominovať max 4 pretekárky 

• nominovať pretekárky, ktoré sa v tejto sezóne umiestnili do 40. miesta na IP (do 5.2.2023) 

• nominovať pretekárky, ktoré sa v tejto sezóne umiestnili do 20. miesta na JP (do 5.2.2023) 

• do počtu 3 nominovať z nominačných pretekov – Osrblie 14.-15.1.2023 a 4.-5.2.2022, 

Kašper body, 2/4   

• do počtu 4 nominovať na návrh trénera M RD 

 

RD dorastenci: nominovať max 4 (3) pretekárov 

• nominovať pretekárov, ktorí sa v tejto sezóne umiestnili do 40. miesta na IP (do 5.2.2023) 

• nominovať pretekárov, ktorí sa v tejto sezóne umiestnili do 20. miesta na JP (do 5.2.2023) 

• nominovať pretekárov, ktorí sa v tejto sezóne umiestnili do 15. miesta na EYOFe 

• do počtu 3 (2) nominovať z nominačných pretekov – Osrblie 14.-15.1.2023 a 4.-5.2.2023, 

Kašper body, 2/4   

• do počtu 4 (3) nominovať na návrh trénera M RD 

 

RD dorastenky: nominovať max 4 (3) pretekárky 

• nominovať pretekárky, ktoré sa v tejto sezóne umiestnili do 40. miesta na IP (do 5.2.2023) 

• nominovať pretekárky, ktoré sa v tejto sezóne umiestnili do 20. miesta na JP (do 5.2.2023) 

• nominovať pretekárky, ktoré sa v tejto sezóne umiestnili do 15. miesta na EYOFe 

• do počtu 3 (2) nominovať z nominačných pretekov – Osrblie 14.-15.1.2023 a 4.-5.2.2023, 

Kašper body, 2/4   

• do počtu 4 (3) nominovať na návrh trénera M RD 

 

Poznámka P. Kazár, je potrebné rozhodnúť vo veci návrhu počtov Di a Dy.  

 

Protinávrh č. 13 J. Daubnerová: nominovať max. 4 Ky a 4 Ki  

 



Za: Daubner, Kamenský, Kazár M., Leščinský 

Zdržal sa:  

Proti návrhu: Kazár P., 

 

Protinávrh č. 13 prešiel  

 

             Diskusia:  prezídium rozhodne či z nominačných pretekov pôjdu na MSJ 3 alebo 4 kadeti 

a kadetky do 12.1.2022. Informovať o tom budú tréneri svojich zverencov.  

 

Úloha tréner M-RD: v oznámení o konaní nominačných pretekov budú uvedené finálne počty 

v jednotlivých kategóriách.  

 

 

IBU Regional Cup – Stredoeurópsky pohár 

27.-29.1.2023 Nové Město na Morave 

24.-26.3. 2023 Poľsko ??? 

Podľa vekových kategórií a priebežného rebríčka VP (DiA, DyA, DiB, DyB, Ji, Jy) refunduje SZB 

účasť max 25 športovcom do výšky 100 eur. Podmienka – 1. VT. V prípade, že sa podujatia 

zúčastní viac ako 25 pretekárov s I.VT, náklady bude SZB refundovať športovcom podľa počtu 

bodov v rebríčku. 

 

Hlasovanie o nominačných kritériách RD SZB na sezónu 2022-2023 

Za 5: Daubner, Kamenský, Kazár M., Kazár P., Leščinský 

Zdržal sa 0:  

Proti 0: 

 

Po prejdení všetkých protinávrhov sú všetci prítomní za schválenie nominačných kritérií.  

 

 

 

 

 

 

 



Bod programu č.2 stanovenie programu najbližšieho zasadnutia TMK SZB:  

 
P. Kazár informoval o ďalšom stretnutí TMK. L. Daubner sa spýtal na nového člena pána Kleberca a P. 

Kazár mu uviedol dôvody, prečo pán Kleberc bude platným členom TMK.  

TMK bude 8.11.2022 o 9:00 hod. v budove SZB 

Program:  

1. Otvorenie a úvodné informácie  

2. Dlhodobý a krátkodobý plán práce a rozdelenie úloh  

3. Trénerské licencie a preškoľovanie trénerov  

4. Metodika práce s mládežou a JTSvB  

5. Kalendár letných súťaží 2023 a systém súťaží SLP v SZB 

6. Rôžne 

P. Kazár informoval o plánoch TMK v nasledujúcom období  a informoval o blížiacich sa seminároch pre 

trénerov  v spolupráci so ZSL.  

ZSL 15.10.2022 – Závažná Poruba  

TMK SZB 29. 10. 2022 Osrblie  

Seminár sa bude započítavať do doplnkového trénerského vzdelávania SZB, na ktorý nadviaže 

trénerský seminár SZB zameraný na dve oblasti: 

- celkovú prípravu, starostlivosť a servis lyží a teóriu – prosím aby sa zúčastnili všetci potenciálni 

servismani na Slovenské poháre za jednotlivé kluby, aby malo mazanie ešte hladší priebeh ako minulý 

rok a všetci vedeli, čo majú robiť. 

- nácvik komplexnej streľby v biatlone so vzduchovej a malokalibrovej zbrane. 

Následne predseda TMK P. Kazár poďakoval za účasť a ukončil stretnutie.  

 

          Zapísal: Patrik Kristlík 


