Zápisnica č. 3/2014 zo zasadnutia KRR SSZ v puškových a pištoľových disciplínach.
23.apríla 2014, Bratislava.
Prítomní:
Prizvaní:
Hostia:

Ing.Jozef Maňo, Ivan Némethy, Mgr. Jozef Gönci, Mgr.František Fecko, Mgr. Tibor Kiss
Mgr. Viera Dancáková Fodorová, Mgr.Michal Slavkovský
Miloslav Benca, Bc.Barbora Reichová, Miroslav Kucharič

Program:
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Vyhodnotenie kvalifikácie na OH mládeže (YOG) a ME vzduchové zbrane, Moskva
3. Prehľad podujatí na rok 2014 – aktualizácia
4. Program Extraligy 2014 – guľové zbrane
5. Nominačné kritéria na Majstrovstvá sveta v Granade
6. Nominácie na vrcholové podujatia
7. Rôzne
8. Záver
K1) Zasadnutie otvoril vedúci Komisie riadenia reprezentácie SSZ (ďalej KRR SSZ) Jozef Maňo. V úvode
privítal prítomných a následne bol schválený predložený program.
K2) Vedúci disciplín svoje hodnotenia účastníkov na YOG a ME vo vzduchových zbraniach v Moskve
poslali písomne vedúcemu KRR SSZ. Výkonný výbor SSZ však uložil KRR SSZ úlohu vyhodnotiť výsledky
reprezentácie so všetkými trénermi, ktorí boli na ME nominovaní.
Tí všeobecne vyjadrili nespokojnosť s výsledkami, ale zároveň zdôraznili perspektívu mladých pretekárov,
ktorí sa prvý krát zúčastnili takýchto významných streleckých podujatí a podporili potrebu účasti mladých pretekárov
na ďalších medzinárodných podujatiach.
Negatívne sa vyjadrili k účasti členov výpravy, ktorí neboli schválení oficiálne na KRR SSZ, čo by sa
v budúcnosti nemalo stať a negatívne sa vyjadrili aj k zasahovaniu rodiča športovkyne do práce trénera štátnej
reprezentácie priamo počas súťaží v Moskve.
Hodnotenie výsledkov účastníkov nominovaných na YOG a ME:
Puškové disciplíny:
Jozef Gönci:
Juniorská reprezentácia: pochválil Lenku Židekovú, ktorá zvládla svoj debut na veľkom podujatí a na YOG aj ME si
dokonca strelila osobáky, viac očakával od O.Holka, zdravotné problémy mali vplyv na záverečnú prípravu
K.Spišákovej a M. Medveďa
Seniorská reprezentácia: očakávania splnila len D. Demjén Pešková, bola dobre pripravená, aj keď sa jej podarilo na
ME streliť najslabší výkon sezóny. Za 6.poradie v súťaži družstiev žien mohli slabšie posledné rany pretekárok.
Umiestnenie Zoltána Baláža po bezproblémovom oficiálnom tréningu poznačili 2 deviatkové rany na začiatku súťaže.
AIR 50 – skúška nového preteku, zmiešané dvojice, zaujímavé finále, zúčastnili sa D. Demjén Pešková a Z. Baláž,
skončili tesne za finále považuje za dobrú skúsenosť.
Viera Dancáková Fodorová – upozornila na pozitívum, že sa vyššia výkonnosť objavuje už v nižších ročníkoch,
pochválila Lenku Židekovú, ktoré je podľa nej veľmi perspektívna, na súťaž bola dobre pripravená a popri streľbe
zvláda dobre aj školské povinnosti
Michal Slavkovský – uviedol, že výkon K. Kolárovskej napriek solídnej príprave poznačil technický nedostatok,
nevedel, že páska na zbrani je proti pravidlám, v Moskve bolo nutné zbraň dať upraviť do servisu. Podľa neho je za jej
slabým výkonom psychická nevyrovnanosť a labilita a športovkyňa potrebuje viac skúseností.
S výkonom D. Demjén Peškovej nie je spokojný, čakal viac, po technickej stránke bolo všetko v poriadku, samotná
športovkyňa strašne chcela uspieť.
František Fecko – J. Hyblerová a D.Škotková zvládli ME celkom dobre, Škotková súťažila prvý krát medzi ženami,
zdôraznil potrebu zlepšiť výsledky - desatiny
Pištoľové disciplíny:
Ivan Némethy:
Juniorská reprezentácia – každý športovec má iného trénera, takže techniku nehodnotil, športovcom chýba teória,
znalosť pravidiel. Pochválil Samuelu Ernstovú, ktorá sa oproti ME 2013 zlepšila o 10 bodov, momentálne s ňou

trénuje v Holíči, športovkyňa má aj systematickú fyzickú prípravu. Príjemne prekvapila aj K. Garčalová, verí u nej
v zlepšenie.
Seniorská reprezentácia – predpokladal sám medailové umiestnenie, u mužov za výsledok môže nevhodná záverečná
príprava, P.Kopp bol prepätý. J. Tužinský pracoval dobre, stratu koncentrácie mohlo spôsobiť kalkulovanie výsledku.
U L. Gajanovej výkonnostná krivka ide pomaly hore, je ambiciózna a investuje do streľby financie aj čas.
Tibor Kiss – podľa neho boli jeho športovci lepšie pripravení ako strelili.
Tréneri vyjadrili presvedčenie, že mládež by mala mať najprv zvládnutú športku a až potom trénovať ľubovoľku.
Prezident SSZ z hľadiska výsledkov označil ME v Moskve za historicky najhoršie. Treba preto jasne
definovať čo treba urobiť aby sa to zlepšilo, aby boli dodržané ciele, ktoré sa stanovia pri nominácií.
Prezident SSZ ako aj predseda KRR SSZ neboli spokojní ani s vyhodnotením ME v Moskve, očakávali od trénerov
konkrétne riešenie u športovcov, ktorí neuspeli. V budúcnosti je nutné aby tréneri pri nominácii písomne vyjadrili
vopred určité ciele, ktoré chcú dosiahnuť na vrcholných podujatiach so svojimi zverencami.
K3) KRR SSZ aktualizovala a pripomienkovala kalendár domácich a zahraničných podujatí na rok 2014.
M SR v guľových disciplínach v Domaniži sa bude konať 22. – 24.8.2014 a komisia do budúcnosti odporučila, aby sa
termíny prispôsobili trendu v zahraničí.
K4) Pripomienky vedúcich trénerov puškových a pištoľových disciplín k programu EXTRALIGY boli hneď
na zasadnutí zapracované a vyriešené. Pred zverejnením programu na stránke www.shooting.sk vyzval predseda KRR
SSZ trénerov o opätovnú kontrolu upraveného programu a zaslania prípadných pripomienok. Zverejnený bude aj
zoznam nominovaných športovcov, ktorí strieľajú vzduchovku počas EXL v guli.
Zodpovední : Jozef Maňo, členovia KRR

Termín : 24.4.2014

K5) Členovia KRR SSZ sa jednotlivo vyjadrili k nominačným kritériám na MS v Granade, Španielsku.
Predseda KRR SSZ navrhol aby sa pri nominácií vychádzalo z REPRE limitov pre rok 2014. Komisia schválila
nasledovné nominačné kritéria pre guľové a vzduchové zbrane Pu aPi:
Započítané preteky Muži, Ženy:
1.
Extraliga 2. kolo, Košice, 23. – 25. 5. 2014
2.
Extraliga 3. kolo, Príbelce, 6. – 8. 6. 2014
3.
SP Mníchov, Nemecko, 4. – 13. 6. 2014
4.
SP Maribor, Slovinsko, 13. – 26. 6. 2014
5.
Extraliga 4. kolo, Domaniža, 4. – 6. 7. 2014
Započítané preteky Juniori, Juniorky:
1.
Extraliga 2. kolo, Košice, 23. – 25. 5. 2014
2.
ISSF Junior Cup, Suhl, Nemecko, 26. 5. – 31. 5. 2014
3.
Extraliga 3. kolo, Príbelce, 6. – 8. 6. 2014
4.
OHN Plzeň, CZE, 19. – 22. 6. 2014
5.
Extraliga 4. kolo, Domaniža, 4. – 6. 7. 2014
Nominačný rebríček sa vyhodnotí ako priemer výsledkov zo započítaných pretekov:
•
z 3 najlepších výsledkov – guľové zbrane
•
z 2 najlepších výsledkov – vzduchové zbrane
O konečnej nominácii v puške aj v pištoli rozhodne komisia riadenia reprezentácie, ktorá môže prihliadať aj na
aktuálny reprezentačný rebríček.
K6) Nominácia na jednotlivé podujatia:
•

ISSF Junior Cup Suhl a OHN Plzeň:

Nomináciu previedla komisia CTM, je potrebné zabezpečiť výjazdy prihláškou aj organizačne.
Zodpovední: Barbora Reichová, tréneri

Termín : podľa propozícií

•

Svetový pohár Mníchov, Nemecko:

na náklady SSZ
Puškové disciplíny: Zoltán Baláž, Miroslav Varga, Daniela Demjén Pešková, Jana Hyblerová
Pištoľové disciplíny: Pavol Kopp, Ján Fabo
Tréneri: Jozef Gönci, Ivan Némethy
na náklady TOP
Pištoľové disciplíny: Juraj Tužinský
Na náklady iné:
Puškové disciplíny: Martin Soóky, Zdeněk Čadek
Pištoľové disciplíny: Peter Mlynarčík, Lenka Gajanová
Tréneri: František Fecko, Michal Slavkovský, Ján Mlynarčík
Zodpovedná: Barbora Reichová

•

Termín : 5.5.2014

Svetový pohár Maribor, Slovinsko:

na náklady SSZ
Puškové disciplíny: Zoltán Baláž, Miroslav Varga, Daniela Demjén Pešková, Jana Hyblerová
Pištoľové disciplíny: Pavol Kopp, Ján Fabo
Tréneri: Jozef Gönci, Ivan Némethy
na náklady TOP
Pištoľové disciplíny: Juraj Tužinský
Na náklady iné:
Puškové disciplíny: Martin Soóky, Zdeněk Čadek
Tréneri: František Fecko, Michal Slavkovský
Zodpovedná: Barbora Reichová

Termín : 14.5.2014

K7) Rôzne:
• predseda KRR SSZ informoval, že na poste predsedu CTM Východ došlo k zmene, p. Urbančoka
nahradí Mgr. Viera Dancáková Fodorová.
• v prípade záujmu trénerov CTM SSZ a finančných možností SSZ, pre účasť SSZ v ESC Youth
League v roku 2015 je potrebné pripraviť preklad pravidiel a podmienok účasti.
• KRR SSZ požaduje aby sa na EXL guľové zbrane, výsledky v disciplíne LM60 M, Jri hodnotili na
desatiny.
• žiadať ISSF o udelenie divokej karty na OH mládeže do Nanjingu pre pištoliarku Samuelu Ernstovú
a puškárku Lenku Židekovú
Zodpovedná: Barbora Reichová

Termín : 30.4.2014

• Mgr. František Fecko:
-

žiadal o presnejšiu informáciu k financiám na rok 2014, vysvetlil p. Benca
opätovne žiadal KRR SSZ, aby určila pretekárov, s ktorými môže SŠŠR MV SR pracovať
informoval o AMS na ktoré SAUŠ poskytne dotáciu, ale konštatoval že komunikácia zo strany
SAUŠ je nedostatočná,
informoval o zaradení L.Židekovej, K. Garčalovej a Z.Gabužďovej do SŠŠR MV SR,

-

požiadal aby podklady a materiály od vedúcich disciplín k zasadnutiu KRR SSZ boli posielané
vopred na konzultáciu

• Barbora Reichová informovala o výsledkoch antidopingovej kontrole na MSR v Nitre, ktorá bola
negatívna
• Predseda KRR SSZ informoval členov o ukončení pracovného pomeru p. Miroslava Kuchariča
v SSZ ku dňu 30.4.2014.
Rozpočty a vyúčtovania TOP športovcov a úpravy HŠP na rok 2014 treba zasielať na email
ssz@shooting.sk
K8) Predseda KRR SSZ záverom poďakoval členom za aktívnu účasť a ukončil zasadnutie.

Zapísala: Barbora Reichová
Bratislava 23.4.2014

