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Kritériá pre zaradenie do programu ZCPM CC a hodnotenie činnosti  ZCPM CC 

 

Zväzové centrum prípravy mládeže v cestnej cyklistike (ďalej len „ZCPM CC“) je program 

podpory slovenských cyklistov v cestnej cyklistike kategórie U23 (do 23 rokov).  

Cieľom programu ZCPM CC je podpora organizácii (oddielov, klubov, tímov, jednotlivcov) 

registrovaných Slovenským Zväzom Cyklistiky prostredníctvom prideleného finančného 

príspevku pre jednotlivých cyklistov/cyklistky.  

 

Kritériá pre zaradenie do ZCPM CC: 

 

Jednotlivec/Organizácia uchádzajúca sa o zaradenie do programu ZCPM SZC musí spĺňať 

všetky nasledujúce podmienky: 

 

1. Jednotlivec/Organizácia je v aktuálnom roku pridelenia príspevku registrovaná na 

Slovenskom Zväze Cyklistiky (ďalej len „SZC“), 

2. Jednotlivec/Organizácia doručí na sekretariát SZC žiadosť o zaradenie do ZCPM 

CC, a to najneskôr do 28. februára v aktuálnom roku pridelenia príspevku. Žiadosť 

môže byť doručená poštou alebo e-mailom (kontaktná osoba je športový riaditeľ 

cestnej cyklistiky). Súčasťou žiadosti je menný zoznam cyklistov s číslom licencie 

SZC a UCI ID kódom. 

3. Jednotlivec, ktorý v predchádzajúcom roku splnil nasledujúce kritériá: zisk bodov 

v pretekoch UCI NCup U23, alebo zisk bodov UCI v niektorom z rankingov UCI, 

alebo zisk minimálne 100 bodov v rebríčku SP Muži, alebo pre jazdca, ktorý je 

v kategórii U23 prvý rok je to zisk 200 bodov v rebríčku SP Junior; sa môže 

uchádzať o podporu ZCPM CC takým istým spôsobom, ako jednotlivé organizácie, 

prostredníctvom svojho klubu. 

4. Počet členov organizácie je minimálne 6 cyklistov/cyklistiek s vydanou licenciou 

SZC v kategóriách Muži ELITE, U23, ženy U23. Licencia musí byť vydaná do 28. 

februára v aktuálnom roku pridelenia príspevku. 

5. Organizácia preukázateľne fungovala v sezóne pred sezónou, na ktorú o príspevok 

žiada s minimálnym počtom 4 elite, alebo U23 pretekárov, v najvyššej slovenskej 

súťaži, prípadne v medzinárodných súťažiach (pohár inej krajiny, UCI preteky 

a pod.). Alebo sa jedná o organizáciu, ktorá vytvára podmienky pre svojich juniorov, 

ktorí prechádzajú do kategórie U23. 

6. Počet členov organizácie sú minimálne 3 cyklisti/cyklistky s vydanou licenciou SZC 

v kategórii U23. Licencia musí byť vydaná do 28. februára v aktuálnom roku 

pridelenia príspevku. 

7. Minimálny koeficient organizácie dosiahnutý súčtom získaných bodov do 

koeficientu organizácie je 200* (viď vzorec pre výpočet financovania),  

klub s nižším koeficientom ako 200 nebude zaradený do programu ZCPM CC. 

V organizácii musí byť aspoň jeden jednotlivec spĺňajúci kritériá na zaradenie 

špecifikované v bode 3. 

8. Ak sa stane, že pretekár zaradený do ZCPM organizácie do 31.8. nedokončí  v 

sezóne pridelenia ZCPM prostriedkov aspoň 3 preteky SP CC (prípadne  pohára inej 

krajiny) alebo aspoň 1 preteky UCI, bude daná organizácia povinná príspevok na 

daného pretekára vrátiť. V prípadne, že výpadkom tohto pretekára nenaplní 

organizácia minimálny počet 6 pretekárov, musí vrátiť celý poskytnutý príspevok. 
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Výnimka sa môže udeliť iba po zdokladovaní zhoršeného zdravotného stavu, 

prípadne zranenia daného pretekára. Takýto pretekár, ak nebude zjavné, že sa zranil 

(napr. na pretekoch), bude povinný sa podrobiť lekárskemu vyšetreniu u nezávislého 

lekárskeho odborníka, ktorého určí komisia CC. 

9. V prípade, že organizácia povinná vrátiť časť, alebo celý pridelený príspevok, tieto 

prostriedky nevráti, bude jej pozastavené akékoľvek financovanie zo strany SZC až 

do doby, kým tieto prostriedky nevyrovná. 

10. Vrátené prostriedky rozdelí Komisia CC. V prípade vyššej sumy to bude medzi 

ostatné organizácie zaradené do  ZCPM. V prípade nižšej sumy sa pridelí čiastka 

RD U23. 

11. Cyklista zaradený do programu ZCPM CC je v prípade nominácie reprezentačným 

trénerom U23 povinný zúčastniť sa pretekov družstva Slovenskej Reprezentácie 

U23. V prípade porušenia vyššie uvedených pravidiel bude cyklista v aktuálnom i 

nadchádzajúcom roku vyradený z programu ZCPM CC.  
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Hodnotenie a financovanie ZCPM CC: 

 

Zväzové centrum prípravy mládeže v cestnej cyklistike je financované z finančných 

príspevkov  vyčlenenými Výkonným Výborom SZC  z príspevku Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR – podprogram Výber a príprava športových talentov. 

 

Základom, pre prerozdelenie pre ZCPM CC je dosiahnutý koeficient organizácie Koeficient 

organizácie pre pridelenie finančnej dotácie pre ZCPM CC v aktuálnom roku vychádza z 

dosiahnutých výsledkov jednotlivých pretekárov z predchádzajúceho kalendárneho roka 

nasledovným spôsobom: 

 

Hodnotenie cyklistov/cyklistiek  v kategórii U23 podľa počtu získaných UCI bodov:  

1 UCI bod  = 20 bodov do koeficientu hodnotenia ZCPM.  

 

Hodnotenie cyklistov/cyklistiek v kategóriách U23 a Junior podľa počtu bodov získaných 

v Slovenskom Pohári: 

1 bod v Slovenskom Pohári = 1 bod do koeficientu hodnotenia ZCPM  

(Juniorom sa do koeficientu  započítavajú body získané v pretekoch so spoločným štartom 

kategórii Junior+U23+Muži ELITE) 

 

Hodnotenie cyklistov/cyklistiek v kategórii Junior podľa počtu bodov získaných v Extralige 

mládeže: 

1 bod V Extralige mládeže  = 0,25 bodu do koeficientu hodnotenia ZCPM. 

 

Hodnotenie cyklistov/cyklistiek kategórie U23 za účasť v s družstve Slovenskej 

Reprezentácie U23: 

Za účasť cyklistu na pretekoch v družstve Slovenskej Reprezentácie U23, ktoré sa 

prekrývajú s termínom pretekoch Slovenského Pohára získava organizácia 20 bodov do 

koeficientu organizácie.  

 

 

Organizácia, ktorá usporiada v aktuálnom roku pridelenia dotácie aspoň jedny preteky 

jednotlivcov s hromadným štartom kategórie ELITE  a U23 zaradené v kalendári SP, získa 

80 bodov do koeficientu organizácie (organizovanie viacerých pretekov nie je bodovo 

ohodnotené). 
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Podmienky čerpania príspevku: 

 

 

1. Za výdavky na oprávnené náklady na účel rozvoja talentovaných športovcov sa 

považujú výdavky vynaložené na športovcov v zmysle § 4 ods. 5 Zákona o športe, 

ktorými sú výdavky na zabezpečenie športovej prípravy (tréningový proces, sústredenia, 

výcvikové tábory, prípravné stretnutia v SR, prípravné stretnutia a súťaže v zahraničí a 

pod.) v tom výdavky na:  

1. tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory a prípravné stretnutia,  

2. prenájom športovej infraštruktúry,  

3. pitný režim a doplnky výživy,  

4. zdravotné poistenie,  

5. funkčné vyšetrenia a lekárske vyšetrenia,  

6. diagnostiku,  

7. regeneráciu a rehabilitáciu,  

8. športové oblečenie, náradie a iné materiálne vybavenie neinvestičného charakteru,  

9. osobné náklady trénerov a inštruktorov športu vrátane výdavkov na zabezpečenie 

zákonných nárokov vyplývajúcich z ich pracovno-právneho vzťahu alebo zmluvne 

dohodnuté externé zabezpečenie trénerov a inštruktorov športu, 

10. dopingovú kontrolu,  

11. cestovné poistenie športovcov,  

12. zabezpečenie tréningového partnera, 

13. poplatky za účasť na súťažiach, 

14. preprava športových zariadení, 

15. spojené s dobrovoľníctvom v športe, 

16. pomerné výdavky na organizovanie podujatí, stretnutí, zápasov a súťaží podľa počtu 

zúčastnených talentovaných športovcov na území Slovenskej republiky, 

17. cestovné náhrady športovcov a športových odborníkov do výšky určenej zákonom 

č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. 
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Vzorec pre výpočet finančného príspevku jednotlivca/organizácie je nasledovný: 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

  

                                                                           

  
 

Celková suma príspevku 
ZCPM CC 

Súčet všetkých bodov do 
koeficientov 

jednotlivca/organizácii 
ZCPM CC*

Jednotková hodnota 
príspevku 

Jednotková hodnota 
príspevku

Súčet bodov získaných do 
koeficientu 

jednotlivca/organizácie

Výška príspevku pre 
jednotlivca/organizáciu 

ZCPM CC


