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Zápis z riadneho zasadnutia  Prezídia SZB č. 11 
zo dňa 25.2.2023 

____________________________________________________________ 
 
Začiatok zasadnutia 15:30. Koniec zasadnutia 17:00  
Forma zasadnutia: prezenčná v NBC Osrblie 
 
Program:  
 

1. Otvorenie a schválenie programu  

2. Potvrdenie elektronických hlasovaní Prezídia SZB  

3. Aktuálna situácia v štátnej športovej reprezentácii a príprava na sezónu 2023/2023 (prizvaní 
tréneri) 

4. Rôzne a diskusia 
 

Prítomní: P. Vozár, Ľ. Machyniak, O.Kosztolányi, M. Badáň, J. Daubnerová, P. Kazár 
Prizvaní: P. Kristlík , Pavel Kobela, Z. Aneštíková, L. Daubner, M. Otčenáš, J. Kamenský 
Ospravedlnení: Z. Donovalová, J. Lauková 
 

1. Otvorenie a schválenie programu  
 
P. Vozár privítal prítomných na zasadnutí P-SZB a predložil na schválenie program Prezídia.  
 
Uznesenie č.11-23/1  
P-SZB schvaľuje program zasadnutia s doplnením bodu Zmena smernice pre UTM za bod 6 

Uznesenie č. 11-23/1  

ZA                        6 P. Kazár, P. Vozár, , M. Badáň, Ľ. Machyniak, J. Daubnerová, O. 

Kosztolányi  

PROTI                  0  

ZDRŽAL SA          0  

 
2. Potvrdenie elektronických hlasovaní Prezídia SZB  

P. Vozár podal správu o priebežnom zverejňovaní zápisov elektronických hlasovaní P-SZB č.39-45 z roku 

2022 a č.1-10 z roku 2023. 

 

Uznesenie č.11-23/2 
P-SZB berie na vedomie elektronické hlasovania. 

Uznesenie č. 11-23/2  

ZA                        6 P. Kazár, P. Vozár, J. Daubnerová, M. Badáň, Ľ. Machyniak, O. Kosztolányi 

PROTI                  0  

ZDRŽAL SA          0  
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3.  Aktuálna situácia v štátnej športovej reprezentácii a príprava na sezónu 2022/2023 
(prizvaní tréneri) 

P. Vozár: Požiadal všetkých trénerov a zástupcu Dukly BB P. Kobelu o stručné zhodnotenie sezóny 

 

L. Daubner: Zhodnotil sezónu. Z počiatku to nevyzeralo zle, Michal Šima párkrát bodoval a Tomáš 

Sklenárik zajazdil dobre v Kontiolahti a po vzdaní pretekov v Hochfilzene po bolesti holení a krížov 

to s ním išlo dole aj fyzicky aj psychicky. Na konci nového roku bežal Slovenský pohár a bol na 

úrovni Michala Šimu a mysleli sme si, že to bude dobré, no od Pokljuky sa už len sťažoval na bolesti 

nôh. Dostal voľno na ME aby bol pripravený na MS, tých sa nakoniec tiež nezúčastnil pretože sa 

stále necítil dobre a mal ísť do posledného trimestru a nakoniec nepôjde ani do NMNM. Počas 

voľna absolvoval testy u špecialistov, ktorí mu odporúčili antibiotika a tie si vzal aj napriek 

odporúčaniu trénerov aby ich nebral.  

 

M. Otčenáš: Zhodnotil situáciu na IBU Cupoch. Henrieta Horvátová nezačala sezónu pretože 

nebola zdravotne v poriadku. Ema Kapustová, Damián Cesnek aj Júlia Machyniaková si svoje 

miesto zastali aj v zahraničí aj na domácich pretekoch v Osrblí. Ďalej absolvovali prípravu v Osrblí 

na MEJ, kde boli trate výborne pripravené. Z Osrblia absolvovali Junior Cup v Estónsku, kde 

predviedli dobré výsledky aj chlapci nie len dievčatá a nasledovali MEJ. S tými osobne nebol úplne 

spokojný, ale na tie zlé podmienky ktoré tam boli, sme nedopadli najhoršie. Zajtra odchádzajú na 

MSJaK a verí, že budeme dobré pripravení.  

 

J.Kamenský: Zhodnotil výkony juniorov a kadetov podobne ako M. Otčenáš. S viacerými vecami 

bol veľmi spokojný, ale stále je na čom pracovať.  

 

P. Kazár: Prvé dva trimestre z ženského hladiska boli dobré. Paulína mala viaceré dobré výsledky. 

U mužov to bolo horšie hlavne s Tomášom Sklenárikom, aj keď Michal Šima vybehol zopár bodov. 

Nič ale nenasvedčovalo, že ME a MS dopadnú z nášho hľadiska tak zle. ME pre nás dopadli 

katastrofálne. Jediný pozitívny výsledok bolo 13. miesto v single-mix štafete. Na MS Paulína 

nebežala najhoršie, ale možno záverečná príprava v Anterselve nedopadla úplne najlepšie, to ale 

určite zhodnotí ona po sezóne. Mala na to aby skončila do 6. miesta. Ivka mala zdravotné 

problémy a jej frustrácia vyústila do toho, čo povedala pre médiá. Nebola to však pravda, 

zdravotné zabezpečenie sme mali v podobe pána Bátovského a fyzioterapeuta Jakuba Hudáka. 

K dispozícii boli aj lekári z iných tímov. Z pohľadu viceprezidenta som bol viackrát zaskočený 

z toho, že viacerí nominovaní športovci nebežali preteky a vynechávali ich. Musíme sa na to dívať 

aj z pohľadu zväzu a to, že potrebujeme štarty. Toto všetko vyhodnotíme na záver sezóny. Vyjadril 

spokojnosť so servisným tímom a tiež s fyzioterapeutom a dopravou na svetové poháre, kde na 

MS veľmi pomohla VŠC Dukla BB. Musíme zachrániť čo najviac bodov vo svetovom pohári 

v treťom trimestri. Čo sa týka mládeže, gratulujem k pekným výsledkom na junior-cupe, škoda, že 

sa tie výsledky nepreniesli do MEJ. 

 

P. Vozár: To, čo sa deje v druhom trimestri sú hanbou a výsledky nezodpovedajú tomu, čo bolo 

do pretekárov vložené z pozície zväzu a VŠC Dukla BB. Ďalšia vec je komunikácia medzi trénermi. 

Keď sa nevedia medzi sebou dohodnúť na SP, potom to prenášate na členov prezídia a ja vo vašej 
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práci nevidím 100% profesionalitu. Keď neabsolvujeme na podujatiach všetky štarty, odráža sa to 

na našom rozpočte, nakoľko výjazdy na SP stoja zväz hrozne veľa peňazí.  

 

P. Kobela: Je pre neho absolútne zarážajúci fakt, ako je možné, že tréner nechá riešiť športovca 

s viceprezidentom ohľadom jeho nástupu na SP. Vybavil kontrolu u doktora Vachalíka a ten 

konštatoval syndróm chronického preťaženia. Športovec sa vyjadruje, že nikto z tímu nedbá na 

jeho pocity a nikto ho nepočúva. Ďalšia vec je profesionalita športovcov. Všetci chcú 

fyzioterapeuta, ale po návrate zo sústredenia už s nim nikto nepracuje. Viacerí športovci po tejto 

sezóne pôjdu na VŠC Dukla BB platovo dole, pretože výsledky nenasvedčujú vynaloženým 

prostriedkom a podmienkam.  

 

M. Badáň: Pracujeme s rozpočtom na viditeľnej úrovni a veľa veci sa predvída. Mali by sme 

predvídať aj v športovej oblasti. Musíte počítať s tým, že tím sa môže zväčšiť, že na niektorých 

pretekoch sa pretekať bude a iných nie. Ja o tom nerozhodujem, musíte o tom rozhodnúť vy. Na 

budúci rok treba byť prezieravejší, aby sme vedeli spraviť zodpovedný rozpočet.  

 

Ľ. Machyniak: Vedeli sme, že je tu problém napr. s doktorom na Dukle, prečo sa to neriešilo 

dopredu?  

 

P. Kobela: Zväz má predsa svojho plateného doktora Cabana a postupoval vo všetkom správne. 

Keď je treba niečo riešiť s doktorom na Dukle, treba zavolať jeho nadriadenému a vyrieši sa to, 

rovnako ako sa to vyriešilo so Sklenárikom.  

 

 

  

4. Rôzne a diskusia 

 

P. Vozár: Chcel by apelovať na trénerov, aby rozmýšľali nad tým, ako bude tím vyzerať budúcu 

sezónu, lebo už na konci marca treba poslať zoznam na zaradenie do rezortného strediska.  

 

L. Daubner: Zatiaľ sú informácie len neoficiálne, ale z ich tréningovej skupiny by mali pokračovať 

budúcu sezónu všetci. Veľký otáznik visí and sestrami Fialkovými.  

 

P. Kazár: Bude predmetom vyhodnotenia fungovanie CTM a juniorskej reprezentácie – k tomu by 

sa mal vyjadriť aj mládežnícky reprezentačný tréner. Tiež je viacej otáznikov nad fungovaním 

reprezentácie, či sa vrátiť späť ku konceptu seniorskej reprezentácie muži – ženy , alebo 

zostaneme pri systéme v tréningových skupinách. Zväz je zodpovedný za to ako to bude vyzerať.  

 

P. Vozár: navrhuje prijať uznesenie prezídia ohľadom budúceho fungovania štátnej športovej 

reprezentácie a mládeže:  

 

Uznesenie č.11-23/3 
Prezídium SZB ukladá úlohu Viceprezidentovi pre ŠŠR a trénerom L. Daubnerovi a M. Otčenášovi 

pripraviť návrhy/alternatívy na činnosť štátnej športovej reprezentácie od sezóny 2023/2024 až 

po sezónu 2025/2026 po stránke personálnej, športovej a materiálnej a to do 31.3.2023 
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Uznesenie č. 11-23/3  

ZA                        5 P. Vozár, J. Daubnerová, M. Badáň, Ľ. Machyniak, O. Kosztolányi 

PROTI                  0  

ZDRŽAL SA          1 P. Kazár 

 

P. Vozár na záver poďakoval prítomným za stretnutie. 

 

Predsedajúci: P. Vozár v.r. 

Zapísal: P. Kristlík v.r. 

Schválilo P-SZB 25.2.2023 

Originál podpísaný listinný dokument je uložený na sekretariáte SZB 

 


