Zápisnica zo zasadnutia komisie CTM SSZ č.1/2014
Bratislava 23. 4. 2014
Prítomní: Ing. Jozef Maňo, František Liptai, Mgr. Viera Dancáková Fodorová, Michal Slavkovský, Vladimír Slamka, Ján Kriško
Hostia: Miloslav Benca, prezident SSZ
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie vzduchovej sezóny 2013/2014
3. Finančný rozpočet CTM na rok 2014
4. Plán činnosti CTM na rok 2014 – guľová sezóna
5. OHN SUHL, Plzeň 2014
6. prerozdelenie guľových zbraní PU, PI
7. Bodové hodnotenie CTM.
8. Rôzne
9. Záver
K1) V úvode privítal p. Maňo všetkých prítomných a otvoril zasadnutie. Zároveň oznámil, že vo funkcii vedúceho CTM „východ“ došlo
k výmene. Odstupujúceho Egona Urbančoka nahradila vo funkcii Mgr. Viera Dancáková Fodorová.
K2) Jednotliví tréneri ústne zhodnotili činnosť svojich CTM počas vzduchovej sezóny 2013/2014. Písomné hodnotenia boli zaslané.
U CTM Bratislava je potrebné zaslať písomné zhodnotenie do 30.4.2014. P. Slavkovský oznámil ukončenie činnosti u športovkyne
Marianny Tkáčovej.
K3) Tréneri boli oboznámení s plánovanou finančnou čiastkou pre jednotlivé CTM – ky. Rozpočet bude priebežne aktualizovaný podľa
prísunu financií z MŠ a podpisu konečných zmlúv na rok 2014. Športovci zaradení v skupine TOP majú tak ako po minulé roky vlastné
finančné prostriedky, z prostriedkov CTM preto nebudú financovaní. Pri zúčtovaní jednotlivých akcií nenastali žiadne zmeny, akcie sa
budú priebežne účtovať na SSZ.
K4) Plány činnosti na rok 2014 boli spracované a zaslané. Je potrebné si tieto priebežne aktualizovať podľa potreby. Z akcií máme
v guľovej sezóne naplánované 4 kolá LTM guľové aj brokové zbrane. Guľové kolá sa uskutočnia popri súťažiach Extraligy. LTM zo
vzduchových zbraní je už ukončená. V sezóne 2014/2015 plánujeme 4 dvojkolá, termíny a miesta budú upresnené v kalendári SSZ. Do
priemeru sa budú započítavať aj výsledky IJC v Nitre. Na usporiadanie kôl LTM budú pridelené finančné čiastky na základe podpísanej
zmluvy medzi usporiadateľom a SSZ. V prípade dostatku finančných prostriedkov budú usporiadané strelecké a regeneračno – kondičné
sústredenia.
K5) Komisia schválila nomináciu na IJC Junior Cup Suhl:
Brokové zbrane – v rozsahu roku 2013, menovitú prihlášku na základe návrhu brokárov zabezpečí sekretariát SSZ
Guľové zbrane – PU: Ondrej Holko, Denis Červenka, Lenka Žideková, Klaudia Kolárovská
PI: Marek Kostúr, Samuela Ernstová
Tréneri: Viera Dancáková Fodorová, Tibor Kiss
OHN Plzeň: vedúci výpravy – Ján Kriško, pripraví podklady pre nomináciu, prihlášku zabezpečí v stanovenom termíne sekretariát
SSZ, konečná nominácia bude zverejnená na web stránke SSZ.
K6) Je potrebné riešiť pridelenie zbraní podľa možností SSZ pre športovcov CTM: Vyšňovec, Herák, Medveďová, Lipovský,
Novosedlíková.
K7) Bodové hodnotenie CTM bolo schválené s pripomienkami, po ich zapracovaní bude zverejnené na webe SSZ v termíne do
31.5.2014.
K8) Rôzne:
• P. Kriško žiada o znovuzaradenie športovca Petra Baláža do CTM, ktorý sa znovu vrátil ku športovej činnosti. Komisia
súhlasila.
• V tejto súvislosti požiadala p. Fodorová o výnimku a dodatočné zaradenie Lenky Židekovej do CTM vzhľadom k dosiahnutým
úspechom zo vzduchových zbraní, športovkyňa je študentkou ŠG, kde je zabezpečený pravidelný tréning a profesionálny
tréner. Komisia takisto súhlasila.
• P. Kriško diskutoval k problematike zaraďovania športovcov do stredísk, kde sa spýtal, či strediská nemajú záujem
o športovcov Jány a Medveďová. Pri zaraďovaní športovcov majú strediská svoje kritéria a po ich splnení môžu byť športovci
zaradení ak súhlasia.
• Komisia CTM upozornila, že nemáme limity A, B na celé čísla v disciplíne LM60.
Z rokovania vyplynuli nasledovné uznesenia:
č.201401:
Komisia CTM schválila finančný rozpočet na rok 2014. Finančné čiastky pre jednotlivé CTM budú priebežne prideľované.
Termín: priebežne
Zodpovední: Maňo, ek. oddelenie SSZ
č.201402:
Komisia CTM schválila plán činnosti CTM na rok 2014. Prípadné zmeny je potrebné zapracovať operatívne.
Termín: priebežne
Zodpovední: jednotliví vedúci CTM
č.201403:
Komisia CTM schválila nomináciu na IJC Junior Cup SUHL a OHN Plzeň.
č.201404:
Komisia CTM súhlasí so zaradením Petra Baláža a Lenky Židekovej do CTM.
K9) Na záver p.Maňo poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie.
Zapísal : Ing. Jozef Maňo

