Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz, Za Hornádom 15, 052 01 Spišská Nová Ves
Smernica SRZ
pre zriaďovanie Útvarov talentovanej mládeže
1.ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
1. Útvary talentovanej mládeže / ÚTM / sú základným článkom prípravy športovo talentovanej mládeže
v Slovenskom rýchlokorčuliarskom zväze / SRZ /. V súlade s touto smernicou SRZ môže zriadiť pre príslušné
športové odvetvie :
a) Centrum talentovanej mládeže / CTM
b) Zväzové centrum prípravy mládeže / ZCPM /
2. Cieľom ÚTM v SRZ je:
a) CTM sú útvary zriaďované 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.
b) ZCPM sú špecializované útvary pre športovcov vo veku od 13 do 23 rokov, ktorí tvoria juniorské
reprezentačné družstvá. V rámci možností športovcom vytvárajú nielen podmienky na športovú prípravu, ale
čiastočne zabezpečujú aj sociálne podmienky. Činnosť riadi SRZ s cieľom zabezpečenia športovej prípravy
športovcov - reprezentantov SR.
Poslanie ÚTM :
a) raz ročne vykoná výber / nábor do ÚTM
b) zabezpečuje prípravu prostredníctvom dostatočne kvalifikovaných trénerov, využívaním priestorov,
materiálnych podmienok a didaktických pomôcok,
c) rýchlokorčuliarsky oddiel/klub môže uzatvoriť so SRZ zmluvu o refundácií finančných prostriedkov na
zabezpečenie činnosti na príslušný kalendárny rok.
d) rýchlokorčuliarsky oddiel/klub predkladá návrh na zaradenie nových športovcov do ÚTM, ktorí splnili kritéria
pre príslušné športové odvetvie.
Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz :
a) metodicky riadi činnosť,
b) kontroluje činnosť podľa stanovených kritérií,
c) zabezpečuje vzdelávanie trénerov ,
d) na MŠVVaŠ SR predkladá potrebné údaje vyhodnotenia, štatistiky a údaje o činnosti CTM,
e) uzatvára z CTM nasledujúce zmluvy:
- zmluva na stanovenie podmienok a zásad pre zabezpečenie centra
- zmluvu o refundácií finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti
- dohodu o pracovnej činnosti s jednotlivými trénermi, pokiaľ nemajú živnosť alebo ich mzdu nehradí
CTM
f) koordinuje činnosť, sleduje hlavne športové výsledky dosiahnuté športovcami zaradenými do CTM
g) predkladá návrh na prípadné zlepšenie činnosti
Riadenie činnosti ÚTM
Na riadení ÚTM sa podieľajú: Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz, rýchlokorčuliarsky oddiel/klub a tréneri ÚTM.
Členovia ÚTM
Členmi ÚTM sú športovo talentovaní športovci :
- v CTM vo veku 8 – 23 rokov. Povinnosťou CTM je zaregistrovať všetkých členov na Slovenský
rýchlokorčuliarsky zväz v ISŠ MŠVVaŠ SR.
- v ZCPM vo veku 13 – 23 rokov sú zaradení športovci, ktorí sú na základe výsledkov zaradení do
reprezentačného tímu na prípravu pre účasť na vrcholových podujatiach ISU, FIRS a MOV.
Zaradenie športovcov do ÚTM
Športovci sú zaradení do ÚTM spravidla raz ročne (rýchlokorčuľovanie na ľade do 31.5 a inline do 31.12
príslušného roka) po splnený kritérií stanovených SRZ. Je možné dodatočné zaradenie na základe splnenia
výkonnostných kritérií.
Vyradenie športovca z ÚTM
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 žiaka,
e) na žiadosť žiaka, so súhlasom zákonného zástupcu,
f) prípadné vyradenie športovca je povinný klub oznámiť uvedenú skutočnosť SRZ.
Doporučený obsah kritérií na výber talentovaného žiaka do ÚTM

a) testovanie pohybovej výkonnosti:
- podľa kritérií príslušnej sekcie
b) zdravotný stav športovca:
- vyjadrenie sa detského lekára/športového lekára k zdravotnému stavu jedinca a odporúčanie lekára: súhlas –
nesúhlas,
c) rodinné zázemie športovec (dotazník pre rodičov):
- údaje o dieťati (dátum a miesto narodenia, adresa trvalého bydliska, telesná výška, hmotnosť, športová minulosť
žiaka resp. rodiča),
d) súhlas zákonného zástupcu o zaradení dieťaťa do CTM ( potrebný formulár si vytvorí rýchlokorčuliarsky oddiel /
klub).
Vyhodnotenie výberu rýchlokorčuliarov
Vyhodnotenie športovcov zaradených do ÚTM robí príslušný rýchlokorčuliarsky oddiel/klub a predkladá ho na
posúdenie SRZ.
Obsah športovej prípravy
Športová príprava žiakov je riadená v súlade s metodickými pravidlami tréningu pre danú vekovú kategóriu.
Organizácia športovej prípravy
Športová prípravy je organizovaná v spolupráci s rýchlokorčuliarskym oddielom/klubom, pri ktorom je CTM
zriadený. Je dôležité a potrebné riadiť sa metodickými pokynmi pre danú vekovú kategóriu.
Plán a vyhodnotenie športovej prípravy ÚTM
a) plán a vyhodnotenie športovej prípravy ÚTM vypracováva tréner ÚTM podľa pokynov SRZ a kritérií
schválených SRZ. Plán športovej prípravy prerokuje s predsedníctvom SRZ a trénerom ZCPM
Súťaže rýchlokorčuliarov ÚTM
- Športovci CTM štartujú na súťažiach organizovaných SRZ, poprípade medzinárodnými rýchlokorčuliarskymi
organizáciami za príslušný klub, v ktorom sú registrovaný.
- Športovci ZCPM štartujú na súťažiach organizovaných SRZ, poprípade medzinárodnými rýchlokorčuliarskymi
organizáciami za reprezentačný výber Slovenska
Zdravotné zabezpečenie športovcov
a) SRZ doporučuje zdravotnú prehliadku a odporúčanie lekára už pri výbere žiaka do CTM,
b) športovci zaradení do ZCPM sú povinný absolvovať zdravotnú prehliadku v súlade so zákonom o športe
c) rýchlokorčuliarsky oddiel/klub zodpovedá za zdravotné prehliadky členov príslušného ÚTM, pokiaľ nevyužije
športovec možnosti lekárskej prehliadky ponúknutej oddielom/klubom, je povinný si sám zabezpečiť zdravotné
vyšetrenie,
d) ak športovec nebude mať lekárske potvrdenie, môže to byť dôvod na pozastavenie činnosti, prípadne vyradenie z
ÚTM.
e) zodpovednou osobou za zdravotné prehliadky žiakov je tréner ÚTM a zákonný zástupcovia športovca.
f) zdravotnú prehliadku žiaka hradia rodičia, prípadne je možnosť využiť dotácie zdravotnej poisťovne alebo
rýchlokorčuliarskeho oddielu/klubu.
Trénerské zabezpečenie v ÚTM
Pracovnoprávne vzťahy
a) pracovnoprávne vzťahy sa riadia podľa zákonníka práce SR,
b) SRZ uzatvára s trénerom ZCPM zmluvu o vedení tréningového a súťažného procesu .
c) na základe Dohody o pracovnej činnosti, v prípade živnostníkov na základe fakturácie sú vyplácané SRZ - om
finančné prostriedky podľa Zmluvy o zabezpečovaní tréningového a súťažného procesu.
Zmluvný tréner ÚTM
a) trénersky vedie rýchlokorčuliarov zaradených do ÚTM,
b) spolupracuje s trénermi CTM,
c) vedie dokumentáciu o tréningovom procese ÚTM
Konečná náplň zmluvného trénera ÚTM je plne v kompetencii SRZ a je obsiahnutá v zmluve SRZ o Zabezpečovaní
tréningového a súťažného procesu.
Kvalifikačné predpoklady pre trénerov ÚTM
a) zmluvný tréner s minimálnou kvalifikáciou I .kvalifikačného stupňa v odbore rýchlokorčuľovania na ľade resp.
kolieskových korčuliach.
Hodnotenie činnosti ÚTM
Posielajú sa na SRZ jeden krát ročne na základe vyplneného formulára a
kritérií určených pre vyhodnotenie činnosti ÚTM
Kontrolná činnosť ÚTM
Kontrolnú činnosť ÚTM vykonáva:
a) SRZ
- v obsahovej oblasti, organizačnej časti a plnení podmienok určených SRZ
alebo reprezentačným trénerom SRZ
- v ekonomickej oblasti prostredníctvom predsedníctva SRZ,
b) rýchlokorčuliarsky oddiel/klub

- v kontrole činnosti práce vedúceho trénera ÚTM, plnení povinností a zmluvných trénerov ÚTM a plnení ich
povinností.
Pokiaľ budú zistené nedostatky a nebudú po napomenutí odstránené a opravené, SRZ môže pozastaviť činnosť
ÚTM.
Ekonomické zabezpečenie činnosti ÚTM
MŠ SR.
Stanoví výšku dotácie na útvary talentovanej mládeže, pričom treba dodržiavať usmernenie MŠ SR pri zúčtovaní
dotácií.
SRZ
a) čerpanie štátnej dotácie sa riadi podľa usmernenia MŠ SR o čerpaní dotácie na športovo talentovanú mládež.
b) SRZ poskytuje na základe dotácie z MŠ SR spolupracujúcemu rýchlokorčuliarskemu oddielu/klubu refundáciu
nákladov na zabezpečenie činnosti ÚTM v určenej čiastke.
Zúčtovanie štátnej dotácie od SRZ sa riadi usmernením MŠ SR na daný rok,
c) SRZ uzatvára zmluvy o sledovaní tréningového procesu v ÚTM a dohody o pracovnej činnosti so zmluvnými
trénermi, ktorým sú na základe mesačných výkazov prevedené finančné prostriedky zo SRZ. Tréneri na živnosť
fakturujú SRZ danú čiastku spoločne s mesačným výkazom sledovania tréningového procesu v ÚTM,
d) za účelné využitie dotácie za rýchlokorčuliarsky oddiel/klub zodpovedá štatutárny zástupca oddielu,
e) rozhodovacie a podpisové právo má štatutárny zástupca rýchlokorčuliarskeho oddielu/klubu ÚTM,
f) v prípade nesplnení si povinností určených SRZ–om, refundácia na ÚTM môže byť pozastavená.
2.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 6 rokov vo všetkých
mládežníckych kategóriách
d) pravidelná účasť športovca v súťažiach organizovaných SRZ počas obdobia troch sezón v minimálnom počte 15.
e) riadiaca činnosť CTM je zabezpečovaná prostredníctvom SRZ prostredníctvom P SRZ,
f tréningový proces je riadený trénerom CTM,
Činnosť a riadenie CTM.
Činnosť CTM riadi SRZ prostredníctvom P SRZ.
a) zväz metodicky usmerňuje a odborne pomáha pri riadení tréningového tréningu,
b) vychováva a doškoľuje trénerov,
c) pravidelne hodnotí činnosť centra talentovanej mládeže,
d) na základe zmluvy môže refundovať činnosť príslušného centra.
Športová príprava v centre sa uskutočňuje v súlade so zásadami športového tréningu, sústredeniach, kontrolného
zrazu a účasťou na športových podujatiach. Jej súčasťou je regenerácia. Finančné prostriedky na fungovanie CTM
sú vyčlenené z účelovej dotácie na talentovanú mládež MŠVVaŠ SR na základe schválenia 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
Pretekári v CTM.
Výber pretekárov do CTM je vykonávaný na základe dosiahnutej výkonnosti a z hľadiska perspektívnosti na
nasledujúce obdobie.
a) výber pretekárov do CTM predkladá rýchlokorčuliarsky oddiel/klub Predsedníctvu SRZ,
b) pretekári sú navrhnutí na zaradenie na základe splnenia predpísaných kritérií (viď príloha).
Zaradenie a vyradenie športovo talentovaných pretekárov.
a) do CTM môžu byť zaradení pretekári vo veku od 8 do 19 rokov,
b) kritéria výberu (limity CTM) pre zaradenie do centra vypracováva a schvaľuje Predsedníctvo SRZ,
c) pretekári musia byť zaregistrovaný v ISŠ MŠVVaŠ SR za SRZ a byť členom rýchlokorčuliarskeho oddielu/klubu,
d) zaradenie pretekárov sa spravidla vykonáva dva krát ročne
e) zoznam pretekárov zaradených do CTM môže byť rozšírený o rýchlokorčuliarov počas sezóny, ktorí preukázali
zlepšenie športovej výkonnosti a splnili kritéria,
f) preradenie športovca z CTM do ZCPM sa uskutočňuje na základe splnenia schválených kritérií,
g) návrh na zaradenie prekladá tréner,
h) tréneri, zákonní zástupcovia sú zodpovední za lekárske vyšetrenie a zdravotný stav športovca.
Športovci sú zaradení do CTM:
a) po splnení predpísaných kritérií,
b) pokiaľ zdravotne sú spôsobilí,
c) podmienkou je účasť na súťažiach organizovaných SRZ počas obdobia minimálne troch sezón.
Vyradenie športovec z CTM:

a) vyradenie rýchlokorčuliarov z CTM je v kolieskovom korčuľovaní spravidla ku 31.12. daného roku a
v korčuľovaní na ľade 30.4. daného roku,
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 ako účasť na tréningoch, pretekoch a pod.,
f) vlastnú žiadosť športovca,
g) po preradení športovca do iného strediska,
Ekonomické zabezpečenie CTM.
Výšku dotácie na činnosť CTM schvaľuje Predsedníctvo SRZ. Finančné prostriedky sú využité z účelovej dotácie
na talentovanú mládež MŠ SR. Vyúčtovanie dotácie musí byť v súlade s aktuálnymi predpismi MŠVVaŠ SR o
vyúčtovaní štátnych dotácií pre talentovanú mládež.
3. ZVAZOVE CENTRUM PRÍPRAVY MLÁDEŽE
Zväzová príprava mládeže je organizačnou jednotkou Slovenského rýchlokorčuliarskeho zväzu, ktorá sa
stará o výchovu športovo talentovanej mládeže z hľadiska perspektívnosti pre dospelú reprezentáciu. Úlohou centra
je vytvárať optimálne podmienky pre zabezpečenie tréningového procesu vybraných športovcov.
Úlohy ZCPM.
a) výber talentovanej mládeže vo veku od 13 do 23 rokov,
b) systematické a odborné vedenie športovej prípravy talentovanej mládeže,
c) vytvorenie podmienok pre systematickú trénerskú činnosť,
d) vytvorenie ekonomických, materiálnych podmienok pre zabezpečenie športovej prípravy talentovanej mládeže,
e) podpora športovo talentovanej mládeže s výhľadom do budúcnosti.
Zriaďovateľ.
a) zriaďovateľom ZCPM je SRZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi
b) riadiaca činnosť ZCPM je zabezpečovaná prostredníctvom sekcie SRZ,
c) tréningový proces je riadený trénerom zaradeného do ZCPM,
d) tréningový proces na reprezentačných sústredeniach je riadený reprezentačným trénerom, prípadne poverenými
trénermi,
e) trénermi ZCPM sú tréneri zaradených do ZCPM.
Činnosť a riadenie ZCPM.
Činnosť ZCPM riadi SRZ prostredníctvom P SRZ.
Finančné prostriedky na fungovanie ZCPM sú vyčlenené z účelovej dotácie na talentovanú mládež MŠ SR
schválenia P SRZ.
Vyčlenené dotácie sú na:
e) náklady spojené s organizáciou tréningového procesu (výcvikové tábory, materiál, doplnky výživy atď.),
f) náklady spojené s účasťou na súťažiach
g) odmenu pre trénera
h) nákup športového výstroja
Pretekári v ZCPM.
Výber pretekárov a zaradenie do skupín ZCPM je vykonávaný na základe dosiahnutej výkonnosti a z hľadiska
perspektívnosti na nasledujúce obdobie.
a) výber pretekárov do ZCPM schvaľuje P SRZ.
b) podpredseda pre príslušné športové odvetvie predkladá zoznam pretekárov na zaradenie do skupín ZCPM
c) pretekári sú navrhnutí na zaradenie na základe splnenia predpísaných kritérií
Zaradenie a vyradenie športovo talentovaných pretekárov.
a) do ZCPM môžu byť zaradení pretekári vo veku od 13 do 23 rokov,
b) pretekári musia byť zaregistrovaní v SRZ a byť členom rýchlokorčuliarskeho oddielu/klubu,
c) zaradenie pretekárov je dva krát ročne , pri splnení uvedených kritérií aj mladší
d) zoznam pretekárov zaradených do ZCPM môže byť rozšírený o rýchlokorčuliarov, ktorí preukázali počas sezóny
zlepšenie športovej výkonnosti.
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,
j) športovci zaradení do ZCPM sú posudzovaný v súlade s § 48 zákona č.440/2015 o športe za talentovaných
športovcov
Športovci sú zaradení do ZCPM:
a) po splnení predpísaných výkonnostných kritérií,
b) pokiaľ zdravotne sú spôsobilí,
c) pokiaľ podpíše z klubom zmluvu v súlade s § 48 zákona č.440/2015 o športe , zmluvu o príprave talentovaného
športovca.

Vyradenie športovca z ZCPM:
a) vyradenie pre nesplnenie výkonnostných cieľov
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,
Ekonomické zabezpečenie ZCPM.
Finančné prostriedky sú využité z účelovej dotácie na talentovanú mládež MŠVVaŠ SR a vlastných prostriedkov
SRZ.
Vyúčtovanie dotácie musí byť v súlade s aktuálnymi predpismi MŠVVaŠ SR o vyúčtovaní štátnych dotácií pre
talentovanú mládež.
Záverečné ustanovenie:
1. Podľa týchto pokynov sa riadia zástupcovia ÚTM SRZ (CTM, ZCPM)
2. Táto smernica bola schválená predsedníctvom SRZ dňa 23.8.2016 a nadobúda účinnosť 1.9.2016
3. Schválením tejto smernice stráca platnosť Smernica č.4/2013 platná od 1.3.2013.

V Spišskej Novej Vsi 23.8..2016
Ján Magdoško
predseda SRZ

