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1.Všeobecné zameranie
Oblasť športu upravuje niekoľko právnych predpisov v Slovenskej republike (ďalej len „SR“), ale aj
niekoľko európskych dokumentov. V oblasti legislatívy SR sa vymedzuje pôsobnosť a kompetencie
športových zväzov a klubov v oblasti športu a telesnej kultúry v súlade so zákonom č. 440/2015 Z. z.
o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Oblasť športovania kompetenčne spadá pod
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“),
v súčinnosti s MŠVVaŠ SR sa Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz (SRZ) v rýchlokorčuľovaní zameria na
tieto hlavné úlohy:
a. Tréningový proces považovať za integrálnu súčasť vzdelávania, výchovy a zabezpečovania
harmonického a zdravého vývinu detí a mládeže so zameraním na prechod do kategórie
dospelých.
b. Vytvárať personálne a materiálne podmienky pre rýchlokorčuľovanie tak, aby bolo možné plniť
stanovené štandardy a plány tréningového procesu denne.
c. Postupne vytvárať podmienky aj pre organizovanie kurzových foriem výučby
rýchlokorčuľovania a pripraviť efektívny systém športových súťaží.
d. Realizovať systém ďalšieho vzdelávania trénerov a iných odborníkov a vytvárať podmienky na
zlepšenie ich postavenia, morálneho i finančného ohodnotenia, s cieľom stabilizovať
kvalifikovanosť a odbornosť.
2. Identifikácia talentov v oblasti športovej úspešnosti
Požiadavka posúdenia možnej perspektívy športovca už v rannom veku kladie extrémne nároky
na diagnostické prostriedky, kvalitu hodnotenia a minimalizáciu chybnej predikcie. Na základe toho je
celá oblasť identifikácie talentov veľmi zložitou činnosťou, ktorá si vyžaduje vysokú mieru
erudovanosti, dôkladné inštitucionálne zabezpečenie a dobrú nadväznosť ďalších oblastí športového
tréningu. Jednou z významných súčastí výberového procesu v rýchlokorčuľovaní je cieľ, pre ktorý sú
daní jedinci vyhľadávaní a vyberaní. Výber talentov nie je homogénny proces, môže sa veľmi významne
odlišovať v zámeroch, pre ktoré experti športovcov vyhľadávajú. Je možné rozlíšiť tri základné roviny
výberu športovcov:
a. stanovenie a určenie vhodného jednotlivca pre konkrétnu športovú disciplínu - posúdenie
primárnych predpokladov. Toto posúdenie môže byť:
•
vo všeobecnej rovine – napr. výber spôsobu rýchlokorčuľovania,
•
v špeciálnej rovine – výber pre rýchlokorčuľovanie v športových odvetviach, ktoré
organizuje SRZ v súčinnosti s Medzinárodnou korčuliarskou federáciou (ISU) ako sú :
- rýchlokorčuľovanie na krátkom ovale / short track
- rýchlokorčuľovanie na 400 m ovale / speed skating
b. identifikácia a stanovenie predpokladov pre dosiahnutie maximálnej výkonnostnej úrovne v
danej disciplíne – sleduje sa len hľadisko výkonnostné a predikujú sa možnosti daného
jednotlivca z hľadiska absolútnej výkonnosti. Vybraní sú len jedinci s najvyššou mierou
perspektívy. Týmto spôsobom sú vybraní jedinci zaraďovaní napr. do športových centier
talentovanej mládeže.
c. výber jednotlivca do konkrétneho tímu – v tejto rovine nemusí platiť pravidlo výberu
najlepšieho či najperspektívnejšieho jedinca, ale tréner či expert vyberie toho, kto najviac
zapadá do koncepcie vrcholového športového výkonu.
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3. Programové ciele SRZ
Prioritou programu rozvoja rýchlokorčuľovania je rozšíriť športové hnutie na Slovensku pri riešení
aktuálnych problémov a hľadať ich spoločné východiská.
SRZ bude preto :
a. vytvárať systémové predpoklady pre rozvoj rýchlokorčuľovania vychádzajúc z prijatej
koncepcie štátnej politiky. Snahou je v oblasti športového hnutia podporovať rozvoj
rýchlokorčuľovania tak, aby športové kluby so zameraním na rýchlokorčuľovanie mohli
rozvíjať bohatú a pestrú športovú činnosť na vysokej odbornej úrovni pre čo najväčší počet
záujemcov a aby tieto organizácie mali možnosť získať prostredníctvom vlastnej
ekonomickej činnosti pre športové aktivity dostatočné zdroje finančných prostriedkov
b. prijímať opatrenia na podporu rozvoja členov SRZ v športe rýchlokorčuľovanie
c. podporovať zlepšenie podmienok pre činnosť športovo talentovanej mládeže, ako aj
dobudovanie celého systému starostlivosti o talentovanú mládež
d. vytvoriť podmienky pre prípravu a účasť reprezentantov SR na významných
medzinárodných podujatiach s cieľom prezentovať vyspelosť SR aj po kultúrnej a
spoločenskej stránke tak, aby sa významní špičkoví reprezentanti v rýchlokorčuľovaní stali
vzorom pre mladú generáciu
e. podporovať organizovanie významných športových podujatí v SR a organizovanie
športových podujatí miestneho významu
f. spolupracovať s občianskymi združeniami, obcami a inými právnickými osobami a
fyzickými osobami, ktoré majú záujem pôsobiť v oblasti rýchlokorčuľovania
g. rozpracovávať koncepciu a program rozvoja rýchlokorčuľovania na podmienky
športových klubov členov SRZ
h. poskytovanie súčinnosti pri výbere a podpore športových talentov
i. zabezpečovanie domácich súťaží a zapojenie sa do súťaží v súčinnosti s ISU .
Uvedené aktivity vo forme jednotlivých projektov nie je možné realizovať len z rozpočtu SRZ. Pre
realizáciu projektov je potrebné zabezpečiť viaczdrojové financovanie z dostupných zdrojov.
Zameranie SRZ v tomto športe je plánované na dlhodobé obdobie a bude vyhodnocované jeden krát
ročne.
4. Podpora športovo talentovanej mládeže
Celospoločenským cieľom je prepracovanie systému rozvoja zapojenia mládeže do pravidelného
športovania a rozvoja športovo-talentovanej mládeže prepojeného na školský systém, športové kluby,
samosprávu a štátnu politiku v športe. Cieľom tejto oblasti je príprava novej generácie úspešných
športovcov a vytvorenie čo najlepších podmienok pre úspešnú mládežnícku základňu budúcej
reprezentácie a tak zároveň aj zviditeľnenie práce s mládežou športových klubov združených v SRZ.
SRZ v súčasnosti so športovými klubmi bude každoročne podporovať športovo talentovanú mládež
hlavne cez Športové kluby združené v SRZ , Centra talentovanej mládeže (CTM) zriadene pri Športových
kluboch a Juniorské reprezentačné tímy (JRT,), kde sa zameria hlavne na :
a. formovanie trvalého vzťahu detí a mládeže k športovaniu – zapájaním čo najväčšieho počtu
členov športových klubov do vyhlásených súťaží, ako aj rozšírením ich ponuky v regiónoch a na
celoštátnej úrovni v spolupráci so športovými klubmi združenými v SRZ .
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b. prispievanie k rastu športového majstrovstva – rozširovaním siete dlhodobých celoštátnych
športových súťaží, ale aj umožňovaním čo najširšej účasti najlepších jednotlivcov
v medzinárodných súťažiach.
c. spájanie rýchlokorčuľovania s výchovou – najmä olympijskou – v úzkej spolupráci so SOV.
d. posilňovanie pozície tzv. „veľkých podujatí“ – s cieľom zvýrazniť imidž, ale najmä poskytnúť
športovcom , ktorí majú záujem o rýchlokorčuľovanie, dostatočnú motiváciu.
5. Ciele pre systém starostlivosti o športovo talentovanú mládež
Dosahovanie vynikajúcich úspechov na najvýznamnejších medzinárodných podujatiach nie je možné
bez systematickej prípravy v kvalitných podmienkach. Tento dlhoročný proces sa začína prejavením
záujmu, odhalením a rozvojom predpokladov a talentu v cieľavedomom tréningu a vrcholí podaním
výkonu na športovom podujatí. Z uvedeného dôvodu SRZ vytvára zásady ustanovenia talentovanej
mládeže , ktoré sú základným článkom prípravy športovo talentovanej mládeže v SRZ. V súlade
s týmito zásadami SRZ môže ustanoviť pre rýchlokorčuľovanie :
a. Talentovaného športovca podľa § 4 odst.5 zákona č.440/2015 Z.z. Zákona o športe
b. Centrum talentovanej mládeže / CTM
c. Juniorské reprezentačné tímy / JRT /
6. Systém ustanovenia talentovanej mládeže v SRZ :
a. Talentovaným športovcom v súlade s § 4 odst.5 zákona č.440/2015 Z.z. Zákona o športe
môže byť predsedníctvom SRZ na návrh športového klubu ustanovený športovec, ktorý je
členom športového klubu, pri ktorom nie je zriadené CTM ( ďalej len TŠ)
b. Talentovaní športovci členovia CTM , kde CTM je útvar zriaďovaný pri športových kluboch.
Proces výberu a športovej prípravy je riadený športovými klubmi, s cieľom zabezpečiť účasť
v celoslovenských a medzinárodných športových súťažiach. V centrách sa do procesu riadenia
významne zapája aj športový zväz.
c. Talentovaní športovci zaradení do JRT,, ktorý je špecializovaným útvarom pre juniorských
športovcov reprezentantov vo vekovej kategórii stanovenej ISU podľa jednotlivých
športových odvetví Činnosť JRT, riadi SRZ prostredníctvom svojej odbornej sekcie s cieľom
zabezpečenia športovej prípravy športovcov - reprezentantov SR. Juniorskí reprezentanti s
najlepšími dosiahnutými výsledkami a po splnení kritérií uvedených v týchto zásadách, ktorí
majú perspektívu účasti na majstrovstvách sveta, Európy , olympijských hrách a pod.
7 Poslanie zaraďovania talentovaných športovcov :
a. raz ročne vykonať na základe kritérií výber
b. zabezpečuje prípravu prostredníctvom dostatočne kvalifikovaných trénerov, využívaním
priestorov, materiálnych podmienok a didaktických pomôcok
c. športový klub môže uzatvoriť so SRZ zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na
zabezpečenie činnosti CTM, resp. TŠ na príslušný kalendárny rok
d. športový klub predkladá návrh na zaradenie nových talentovaných športovcov, ktorí splnili
kritéria pre príslušné športové odvetvie.
8. Riadenie talentovaných športovcov:
Na riadení sa podieľa Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz v súčinnosti so športovými klubmi, ktoré sú
členom SRZ, trénermi a príslušnou komisiou takto :
a. metodicky riadi činnosť,
b. kontroluje činnosť podľa stanovených kritérií,
c. zabezpečuje vzdelávanie trénerov a iných športových odborníkov ,
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d. na MŠVVaŠ SR predkladá potrebné údaje vyhodnotenia, štatistiky a údaje o činnosti CTM ,
JRT, a talentovaných športovcov bez príslušnosti k CTM,
e. uzatvára z CTM nasledujúce zmluvy:
o zmluva na stanovenie podmienok a zásad pre zabezpečenie centra
o zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti
f. koordinuje činnosť, sleduje hlavne športové výsledky dosiahnuté športovcami zaradenými do
CTM, JRT a TŠ
g. predkladá návrhy na prípadné zlepšenie činnosti

9. Zaradenie talentovaných športovcov
Športovci sú zaradení spravidla raz ročne po splnený kritérií stanovených týmito zásadami.
Je možné dodatočné zaradenie na základe splnenia výkonnostných kritérií.
10. Vyradenie športovca z JRT , CTM a TŠ
a. športovec môže byť vyradený na základe neplnenia si povinností – neúčasť na športovej
príprave, vážnych priestupkov,
b. ďalej môže byť vyradený na základe nesplnenia si povinnosti zdravotnej prehliadky,
c. zo zdravotných dôvodov na návrh lekára,
d. na žiadosť zákonného zástupcu,
e. na žiadosť športovca, so súhlasom zákonného zástupcu,
f. prípadné vyradenie športovca je povinný klub oznámiť SRZ.
11. Vyhodnotenie talentovaných športovcov
a. zaradených do CTM, robí príslušný klub vždy do 30. apríla a predkladá ho na posúdenie
predsedníctvu SRZ a musí obsahovať :
- zoznam športovcov,
- trénerské obsadenie,
- plnenie výkonnostných cieľov,
- prehľad dosiahnutých výsledkov,
- lekárske zabezpečenie,
- evidencia objemových ukazovateľov – skutočnosť,
- prehľad výsledkov testov všeobecnej prípravy,
- individuálne hodnotenie jednotlivých pretekárov,
- odporúčania na ďalšiu sezónu.
b. ktorí získali štatút bez zaradenia do CTM, robí príslušný klub , ktorého je členom vždy do 30.
apríla a predkladá ho na posúdenie predsedníctvu SRZ a musí obsahovať :
- meno športovca,
- trénerské obsadenie,
- plnenie výkonnostných cieľov,
- prehľad dosiahnutých výsledkov,
- lekárske zabezpečenie,
- evidencia objemových ukazovateľov – skutočnosť,
- prehľad výsledkov testov všeobecnej prípravy,
- odporúčania na ďalšiu sezónu.
c. zaradených do JRT , robí príslušná športová sekcia vždy do 30. apríla a predkladá ho na
posúdenie predsedníctvu a musí obsahovať :
- meno športovca,
- trénerské obsadenie,
- plnenie výkonnostných cieľov,
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-

prehľad dosiahnutých výsledkov,
lekárske zabezpečenie,
evidencia objemových ukazovateľov – skutočnosť,
prehľad výsledkov testov všeobecnej prípravy,
odporúčania na ďalšiu sezónu.

12. Obsah športovej prípravy
Športová príprava talentovaných športovcov je riadená v súlade s metodickými pravidlami tréningu
pre danú vekovú kategóriu, ktorú pripravuje odborná trénerská komisia.
13. Ekonomické zabezpečenie činnosti talentovaných športovcov.
a. MŠVVaŠ SR v zmluve zo SRZ stanoví výšku dotácie pre :
- talentovanej mládeže, pričom treba dodržiavať usmernenie MŠVVaŠ SR pri zúčtovaní
dotácií.
- jednotlivé kluby sú povinné dodržiavať ustanovenia zmluvy dohodnuté medzi MŠVVaŠ SR
a zväzom
b. SRZ bude :
- pri čerpaní štátnej dotácie sa riadiť podľa usmernenia MŠVVaŠ SR o čerpaní dotácie
- poskytovať na základe dotácie z MŠVVaŠ SR spolupracujúcemu športovému klubu
finančné prostriedky na úhradu nákladov na zabezpečenie činnosti v určenej čiastke.
- za účelné využitie dotácie za športový klub zodpovedá štatutárny zástupca oddielu,
- rozhodovacie a podpisové právo má štatutárny zástupca športového klubu,
- v prípade nesplnenia si povinností určených SRZ–om, financovanie talentovaných
športovcov prostredníctvom SRZ môže byť pozastavené.

14.TALENTOVANÍ ŠPORTOVCI nezaradení do CTM
a. o udelenie štatútu TŠ musí požiadať Športový klub , ktorý je riadnym členom zväzu a spĺňa
podmienky podľa tejto smernice,
b. pretekári sú navrhnutí na zaradenie na základe splnenia predpísaných kritérií.
c. pretekári musia byť zaregistrovaní v ISŠ MŠVVaŠ SR za SRZ a byť aktívnym členom
športového klubu a spĺňať podmienku účasti na súťažiach organizovaných SRZ minimálne v
troch pretekoch v sezóne,
d. ako TŠ môžu byť zaradení pretekári vo veku od 8 do 23 rokov,
e. TŠ môžu byť vyradení zo zoznamu TŠ za týchto podmienok:
- po prehodnotení príslušnej sezóny a nesplnení kritérií ,
- za závažné prehrešky voči morálke a etike,
- na návrh lekára zo zdravotných dôvodov,
- na žiadosť zákonného zástupcu u neplnoletých športovcov,
- za neplnenie si povinností ako účasť na tréningoch, pretekoch a pod.,
- na vlastnú žiadosť športovca,
- po preradení športovca do iného strediska

15.CENTRUM TALENTOVANEJ MLÁDEŽE
a. zriaďovateľom CTM je SRZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi
b. o udelenie štatútu CTM musí požiadať Športový klub , ktorý je riadnym členom zväzu a spĺňa
podmienky podľa tejto smernice.
c. pri udelení štatútu CTM sa berie do úvahy historická práca s mládežou minimálne 5 rokov .
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d. pravidelná účasť športovca klubu v súťažiach organizovaných SRZ počas obdobia dvoch
sezón v minimálnom počte 10 športovcov.
e. riadiaca činnosť CTM je zabezpečovaná prostredníctvom SRZ v súčinnosti s príslušnou
komisiou,
f. tréningový proces je riadený trénerom CTM
A. Činnosť a riadenie CTM
Činnosť CTM riadi SRZ prostredníctvom príslušnej sekcie.
a. zväz metodicky usmerňuje a odborne pomáha pri riadení tréningového procesu,
b. vychováva a doškoľuje trénerov,
c. pravidelne hodnotí činnosť centra talentovanej mládeže,
d. na základe zmluvy poskytuje finančné prostriedky na činnosť príslušného centra.
Športová príprava v centre sa uskutočňuje v súlade so zásadami:
a. športového tréningu,
b. účasti na sústredeniach, kontrolných zrazoch,
c. účasťou na športových podujatiach.
Finančné prostriedky na fungovanie CTM sú vyčlenené z účelovej dotácie na talentovanú mládež
MŠVVaŠ SR na základe kritérií schválených predsedníctvom SRZ.
Vyčlenené dotácie sú na:
a. náklady spojené s organizáciou tréningového procesu (výcvikové tábory, materiál, doplnky
výživy atď.),
b. náklady spojené s účasťou na súťažiach,
c. odmenu pre trénera,
d. nákup športového výstroja

B. Zaradenie do CTM
Výber pretekárov do CTM je vykonávaný na základe dosiahnutej výkonnosti a z hľadiska
perspektívnosti na nasledujúce obdobie.
a. výber pretekárov do CTM predkladá športový klub predsedníctvu SRZ,
b. pretekári sú navrhnutí na zaradenie na základe splnenia predpísaných kritérií
c. do CTM môžu byť zaradení pretekári vo veku od 8 do 23 rokov,
d. kritéria výberu (limity CTM) pre zaradenie do centra sú stanovené v tomto predpise,
e. pretekári musia byť zaregistrovaní v ISŠ MŠVVaŠ SR za SRZ a byť aktívnym členom
športového klubu a spĺňať podmienku účasti na súťažiach organizovaných SRZ minimálne v
troch pretekoch v sezóne,
f. zaradenie pretekárov sa spravidla vykonáva jeden krát ročne
g. zoznam pretekárov zaradených do CTM môže byť rozšírený o športovcov počas sezóny, ktorí
preukázali zlepšenie športovej výkonnosti a splnili kritéria,
h. preradenie športovca z CTM do JRT, sa uskutočňuje na základe splnenia schválených kritérií,
i. návrh na zaradenie prekladá hlavný tréner,
j. tréneri, zástupcovia klubu sú zodpovední za lekárske vyšetrenie a zdravotný stav športovca.
C. Športovci môžu byť vyradení z CTM za týchto podmienok:
a. po prehodnotení príslušnej sezóny a nesplnení kritérií ,
b. za závažné prehrešky voči morálke a etike,
c. na návrh lekára zo zdravotných dôvodov,
d. na žiadosť zákonného zástupcu u neplnoletých športovcov,
e. za neplnenie si povinností ako účasť na tréningoch, pretekoch a pod.,
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f. na vlastnú žiadosť športovca,
g. po preradení športovca do iného strediska,
D. Ekonomické zabezpečenie CTM
Výšku dotácie na činnosť CTM schvaľuje predsedníctvo SRZ. Finančné prostriedky sú využité z
účelovej dotácie na:
a. šport mládeže s jeho príslušnosťou, a to pomerne medzi športové kluby podľa počtu
aktívnych športovcov do 23 rokov,
b. rozvoj talentovaných športovcov.
16. JUNIORSKÉ REPREZENTAČNÉ TÍMY /JRT/
Sú organizačnou jednotkou Slovenského rýchlokorčuliarskeho zväzu, ktorá sa stará o výchovu
športovo talentovanej mládeže z hľadiska perspektívnosti pre dospelú reprezentáciu.
Úlohou JRT, je :
a. výber talentovanej mládeže vo vekovej kategórii stanovenej ISU, t.j tých športovcov , ktorí
dosiahli 14 rokov pred 1. júlom pred Majstrovstvami sveta juniorov a nedosiahli vek 19 rokov
pred 1. júlom pred súťažou,
b. systematické a odborné vedenie športovej prípravy,
c. vytvorenie podmienok pre systematickú trénerskú činnosť,
d. vytvorenie ekonomických, materiálnych podmienok pre zabezpečenie športovej prípravy,
e. pripraviť podmienky na zaradenie do seniorského tímu a v zmysle ustanovenia § 4 ods. 5
zákona o športe č. 440/2015, zaradiť pretekárov vo veku do 23 rokov ako talentovaných
športovcov.
A. Zriaďovateľ JRT,
a. zriaďovateľom JRT, je SRZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi,
b. riadiaca činnosť JRT, je zabezpečovaná prostredníctvom sekcie SRZ,
c. tréningový proces je riadený trénerom zaradeného do JRT,,
d. tréningový proces na reprezentačných sústredeniach je riadený reprezentačným trénerom,
prípadne poverenými trénermi,
e. trénermi JRT, sú tréneri zaradených do JRT,.
B. Činnosť a riadenie JRT,
Činnosť JRT, riadi SRZ prostredníctvom príslušnej sekcie v súčinnosti s predsedníctvom SRZ.
Finančné prostriedky na fungovanie JRT, sú vyčlenené z účelovej dotácie MŠVVaŠ SR na talentovanú
mládež a reprezentáciu schválené predsedníctvom SRZ.
Vyčlenené dotácie sú na:
a. náklady spojené s organizáciou tréningového procesu (výcvikové tábory, materiál, doplnky
výživy atď.),
b. náklady spojené s účasťou na súťažiach,
c. odmenu pre trénera,
d. nákup športového výstroja.
C. Pretekári v JRT,
Výber pretekárov a zaradenie do skupín JRT, je vykonávaný na základe dosiahnutej výkonnosti
a splnenia stanovených kritérií a z hľadiska perspektívnosti na nasledujúce obdobie takto :
a. výber pretekárov do JRT, na návrh príslušnej sekcie a hlavného trénera schvaľuje
predsedníctvo SRZ,
b. komisia pre príslušné športové odvetvie predkladá zoznam pretekárov na zaradenie do
skupín JRT,,
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c. pretekári sú navrhnutí na zaradenie na základe splnenia predpísaných kritérií uvedených
v Prílohe č.1 týchto zásad.

D. Zaradenie do JRT,
a. do JRT, môžu byť zaradení pretekári ktorí spĺňajú podmienky ISU , keď dosiahli 14 rokov pred
1. júlom pred Majstrovstvami sveta juniorov a nedosiahli vek 19 rokov pred 1. júlom pred
súťažou,
b. pretekári musia byť zaregistrovaní v SRZ a byť členom športového klubu člena SRZ,
c. zaradenie pretekárov je hodnotené dva krát ročne ,
d. zoznam pretekárov zaradených do JRT, môže byť rozšírený o športovcov, ktorí preukázali
počas sezóny zlepšenie športovej výkonnosti a splnili uvedené kritéria,
e. preradenie športovca z nižšej do vyššej vekovej kategórie, prípadne z nižšej do vyššej skupiny,
v rámci centra sa uskutočňuje na základe splnenia schválených kritérií,
f. športovci zaradení do JRT, sú posudzovaní v zmysle ustanovenia § 4 ods. 5 zákona
č.440/2015 o športe, ako talentovaní športovci,
g. súhlasia so Štatútom juniorského reprezentanta SR,
h. majú podpísanú s klubom zmluvu v súlade s § 48 zákona č.440/2015 o športe , zmluvu
o príprave talentovaného športovca.

E. Vyradenie športovca z JRT, môže byť z dôvodov
a. nesplnenie výkonnostných cieľov a predpísaných kritérií,
b. za závažné prehrešky voči morálke a etike,
c. návrh lekára zo zdravotných dôvodov,
d. na žiadosť zákonného zástupcu u neplnoletých športovcov,
e. neplnenie si povinností reprezentanta SR, účasti na Majstrovstvá SR a súťažiach
organizovaných SRZ, neplnenie tréningové procesu,
f. vlastnú žiadosť športovca,
g. nesúhlasu so Štatútom juniorského reprezentanta SR,
h. nepodpísania s klubom zmluvu v súlade s § 48 zákona č.440/2015 o športe , zmluvu
o príprave talentovaného športovca.
F. Ekonomické zabezpečenie JRT,
a. finančné prostriedky sú využité z účelovej dotácie na talentovanú mládež MŠVVaŠ SR
a vlastných prostriedkov SRZ,
b. vyúčtovanie dotácie musí byť v súlade s aktuálnymi predpismi MŠVVaŠ SR o vyúčtovaní
štátnych dotácií pre talentovanú mládež.
17. KRITÉRIA
A. pre poskytovanie finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti talentovaných športovcov
SRZ môže poskytnúť príspevok pre Športové kluby , ktoré splnili podmienku § 4 odst.6) zákona
440/2015 Z.z. o športe. Príspevok sa stanovuje v zmysle Zákona o športe č. 440/2015 Z.Z z
26.11.2015 podľa § 68, písmena f) § 69, ods. 5 je s platnosťou od 1.1.2017 Národný športový zväz je
povinný rozdeliť :
a) najmenej 15 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže s
jeho príslušnosťou, a to pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23
rokov v individuálnych športoch.
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SRZ v športovom odvetví rýchlokorčuľovanie rozdelí príspevok medzi jednotlivé kluby pomerne
stanovené vzorcom : (A : B) x C = , kde :
A) je výška finančného príspevku stanovená ministerstvom
B) celkový počet aktívny športovcov do 23 rokov
C) počet aktívnych športovcov do 23 rokov v jednotlivom klube
b) najmenej 20 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja
talentovaných športovcov.
Podľa Smernice o financovaní v SRZ sa tieto prostriedky rozdeľujú podľa vzorca:(A : B)x C + (D : E)x F =
kde :
A) je počet štartov talentovaných športovcov klubu na súťažiach org. SRZ
B) je celkový štartov počet talentovaných športovcov na súťažiach organizovaných SRZ
C) 5 % príspevku MŠVVŠ SR na príslušný šport
D) je počet umiestnení juniorských reprezentantov SRZ za športový klub, zaradených MŠVVŠ SR do
výpočtu príspevku pre SRZ za posledné štyri roky
E) je celkový počet umiestnení juniorských reprezentantov SRZ zaradených MŠVVŠ SR do výpočtu
príspevku pre SRZ za posledné štyri roky
F) 5 % príspevku MŠVVŠ SR na príslušný šport
G)

10 % na juniorskú reprezentáciu Slovenska

B. Kritéria pre zaradenie do juniorských reprezentačných výberov :
Výber pretekárov a zaradenie do reprezentačných výberov je vykonávaný na základe dosiahnutej
výkonnosti a z hľadiska perspektívnosti na nasledujúcu sezónu.
a) výber pretekárov schvaľuje predsedníctvo SRZ na návrh klubu, resp. sekcie SRZ
b) podpredseda SRZ pre sekciu short track na zasadnutí predsedníctva SRZ predkladá zoznam
pretekárov na zaradenie do reprezentačného tímu,
c) pretekári sú navrhnutí na zaradenie na základe splnenia limitov nižšie uvedených kritérií,
d) do juniorského reprezentačného tímu môžu byť zaradení pretekári, ktorí dosiahol 14 rokov
pred 1. júlom pred Majstrovstvami sveta juniorov a nedosiahol vek 19 rokov pred 1. júlom
pred súťažou,
e) pretekári musia byť zaregistrovaní v SRZ a byť členom športového klubu, ktorý je členom SRZ,
f) zaradenie pretekárov je hodnotené dva krát ročne alebo pri splnení kritéria na návrh klubu,
g) zoznam pretekárov zaradených do reprezentačného tímu môže byť rozšírený o
rýchlokorčuliarov, ktorí preukázali počas sezóny zlepšenie športovej výkonnosti a splnili
uvedené kritéria,
h) preradenie športovca z nižšej do vyššej vekovej kategórie sa uskutočňuje na základe splnenia
schválených kritérií,
i) pretekári, ktorí v priebehu príslušnej sezóny v období do 15. apríla nesplní uvedené kritéria
môže byť po prehodnotení jeho činnosti z tímu pre príslušné obdobie vyradený,
j) pretekár zaradený do juniorského reprezentačného tímu musí mať s klubom v súlade s § 48
zákona č. 440/2015 o športe, Zmluvu o príprave talentovaného športovca , ktorá musí byť
registrovaná na SRZ a so SRZ Štatút reprezentanta SR,
k) podľa týchto kritérií sa za vrcholné podujatie považuje :
- Svetový pohár
- Majstrovstvá sveta seniorov a juniorov
- Majstrovstvá Európy
l) pre účasť na ZOH platia kritériá stanovené Medzinárodnou korčuliarskou federáciou (ISU).
m) stanovené časy pre short track:
m
500

Muži
43,500

Ženy
46,000

Juniori
44,500
10

Juniorky
47,00

1000

1:30,000

1:38,000

n) stanovené časy pre long track:
m
Muži
Ženy
500
36,20
40,00
1 000
1:11,90
1:20,00
1 500
1:51,00
2:03,00
3 000
4:24,00
5 000
6:48,00
-

1:32,000

1:40,000

Juniori
41,00
1:22,00
2:07,00
4:25,00
-

Juniorky
45,00
1:30,00
2:20,00
5:00,00
-

C. Kritériá pre zaradenie do CTM, resp. získanie štatútu talentovaný športovec :

Výber pretekárov do CTM alebo stanovenie talentovaného športovca ( ďalej len TŠ)je
vykonávaný na základe dosiahnutej výkonnosti a z hľadiska perspektívnosti na nasledujúce
obdobie podľa týchto kritérií.
a) výber pretekárov predkladá športový klub predsedníctvu SRZ,
b) pretekári sú navrhnutí na zaradenie na základe splnenia predpísaných kritérií,
c) do CTM alebo ako TŠ môžu byť zaradení pretekári vo veku od 8 do 23 rokov,
d) kritériá výberu - limity pre zaradenie predkladá predsedníctvo a schvaľuje
konferencia SRZ,
e) pretekári musia byť zaregistrovaní v ISŠ MŠVVaŠ SR za SRZ a byť aktívnym
členom športového klubu a spĺňať podmienku účasti na súťažiach organizovaných
SRZ minimálne v troch pretekoch v sezóne,
f) zaradenie pretekárov sa spravidla vykonáva jeden krát ročne,
g) zoznam zaradených pretekárov môže byť rozšírený o rýchlokorčuliarov počas sezóny,
ktorí preukázali zlepšenie športovej výkonnosti a splnili kritériá,
h) preradenie športovca z CTM do JRT sa uskutočňuje na základe splnenia schválených
kritérií,
i) tréneri, zástupcovia klubu, sú zodpovední za lekárske vyšetrenie a zdravotný stav
športovca.
j) pretekári, ktorí v priebehu príslušnej sezóny v období do 15. decembra nesplní uvedené
kritériá môže byť po prehodnotení jeho činnosti z CTM vyradený, alebo stratiť štatút TŠ.
k) pretekári zaradení do CTM, alebo ktorý získali štatút TŠ musí mať s klubom v súlade s § 48
zákona č. 440/2015 o športe, Zmluvu o príprave talentovaného športovca , ktorá musí byť
registrovaná na SRZ.
l) stanovené časy pre short track :
m

Muži
do 23.
r
500 45,000

Ženy
Juniori Juniorky Juniori Juniorky Juniori Juniorky Juniori Juniorky
do
A
A
B
B
C
C
D
D
23.r
47,000 46,000 49,000
48,000 51,000
50,000 54,000
57,000 1:00,000

m

Juniorky
E
46,000
-

Juniori
E
333 44,000
222 -

Juniori
F
32,000

Juniorky
F
34,000

m) stanovené časy pre long track :
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m
500
1 000
1 500
3 000

Muži do 23 r.
38,00
1:16,00
1:59,00
4:22,00

Ženy do 23 r.
45,00
1:30,00
2:17,00
4:42,00

Juniori
43,00
1:20,00
2:03,00
4:30,00

Juniorky
48,00
1:33,00
2:20,00
5:03,00

18. Záver
Systém starostlivosti o športovo talentovanú mládež garantuje sekcia SRZ zabezpečením fungovania
zriadených organizačných jednotiek starostlivosti o športovo talentovanú mládež, riadením
etapovitého výberu mladých talentov v intenciách dlhodobej koncepcie športovej prípravy, plnením
čiastkových projektov schválených Predsedníctvom SRZ a prípravou odborných smerníc na zvýšenie
kvality športovej prípravy mládeže. Koncepcia predpokladá rovnobežnú, systémovú prácu s mládežou,
nezávislú na dĺžke funkčného obdobia vedenia SRZ, alebo odbornej sekcie.

Ján Magdoško v.r
predseda zväzu
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