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                                                                  Návrh  

doplnenia kritérií na identifikáciu športových talentov a metodiku práce s talentovanou 

mládežou pre kolieskové korčuľovanie a rýchlokorčuľovanie 

 
11. Vyhodnotenie talentovaných športovcov 

a. zaradených do CTM, robí príslušný klub vždy do 15. februára za predchádzajúci rok 
v kolieskovom korčuľovaní, do 30. apríla v rýchlokorčuľovaní 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 15. 
februára za predchádzajúci rok v kolieskovom korčuľovaní, do 30. apríla v rýchlokorčuľovaní 
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 15. februára za predchádzajúci 
rok v kolieskovom korčuľovaní, do 30. apríla v rýchlokorčuľovaní a predkladá ho na 
posúdenie predsedníctvu 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. 

 
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 jednej troch 
dvoch sezón v minimálnom počte 10 športovcov, 

e. riadiaca činnosť CTM je zabezpečovaná prostredníctvom SRZ v súčinnosti s príslušnou 
sekciou, 

f. tréningový proces je riadený trénerom CTM. 
 
 
 
 
Schválené Konferenciou 19.5.2019      Ján Magdoško v.r 
           Predseda SRZ 


