
Smernica Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) pre oblasť práce s cyklisticky talentovanou mládežou 

na úrovni centier talentovanej mládeže (CTM) (platná od 2020 vrátane CX od septembra 2019)  

 

Predpis 1: Charakteristika CTM a podmienky  potrebné na  ich zriadenie. 

 Centrá talentovanej mládeže (ďalej len „CTM“) – sú útvary zriaďované pri športových 

kluboch a telovýchovných jednotách. Proces výberu a športovej prípravy je riadený 

športovými klubmi a oponentskou komisiou SZC s cieľom zabezpečiť účasť športovcov na 

vrcholných celoslovenských a zahraničných športových súťažiach s orientáciou na výchovu 

reprezentantov SR v cyklistických športoch. V CTM sa do procesu riadenia významne zapája 

aj športový zväz. Hlavným poslaním CTM je zabezpečiť športovo talentovanej mládeži 

komplexný osobnostný rast (výkonnostný, mentálny, spoločenský, ...). Tento cieľ môže 

dosiahnuť len kvalitný systém využívajúci najmodernejšie poznatky z oblasti športovej teórie 

aj praxe, ktorého súčasťou sú kvalifikovaní športoví odborníci a je dostatočne a transparentne 

financovaný zo strany štátu. Cieľom tejto smernice je „položiť základy“ takémuto systému.  

V rámci Slovenska je zriadených maximálne 13 centier „všestranne“ cyklisticky 

talentovanej mládeže (ktorých členovia sú športovci orientovaní na cestnú cyklistiku, dráhovú 

cyklistiku, horskú cyklistiku (disciplínu cross-country) a cyklokros a spĺňajú nižšie uvedené 

kritéria zaradenia do CTM – predpis 2), 1 centrum pre talentovanú mládež v BMX 

s celoslovenskou pôsobnosťou a 1 centrum pre talentovanú mládež v cyklotriale 

s celoslovenskou pôsobnosťou. O výške finančnej podpory CTM orientovanej na BMX a 

cyklotrial rozhodne Výkonný výbor SZC (VV SZC). Predsedovia odvetvia BMX a cyklotrialu 

predložia predsedovi Trénersko-metodickej komisie metodiky, podľa ktorých sa bude 

koordinovať komplexná činnosť BMX-ovej a cyklotrialovej CTM. Trénersko – metodická 

komisia SZC vykoná v spolupráci s predsedami uvedených odvetví v predmetných 

metodikách prípadná úpravy a konečné verzie predloží na schválenie VV SZC. 

Funkciu hlavných trénerov v CTM môžu vykonávať len osoby, ktoré majú platný 

trénerský preukaz (certifikát/osvedčenie) II. alebo I. triedy (osvedčenia získané pred rokom 

2008), alebo platný trénerský preukaz (certifikát/osvedčenie) II.; III; IV alebo 

V kvalifikačného stupňa (osvedčenia získané po roku 2008).  

Táto smernica sa ďalej nedotýka CTM orientovaných na BMX a cyklotrial!!!.  

Cyklistické CTM môže vzniknúť len v klube alebo oddiele, ktorý mal 

v predchádzajúcom kalendárnom roku minimálne 10 športovcov/športovkýň (v kategóriách 

mladších žiakov/žiačiek až juniorov/junioriek) registrovaných v SZC. Takýto klub/oddiel 

doručí do 01. októbra aktuálnej pretekovej sezóny na SZC (predsedovi trénersko metodickej 

komisie) písomnú žiadosť o zriadenie cyklistickej CTM, ktorej súčasťou je dokumentácia 

potvrdzujúca potrebné odborné vzdelanie hlavného trénera (uvedené v predchádzajúcom 

odstavci). CTM bude zriadená ak minimálne 6 športovci, z klubu, ktorý dal žiadosť o jej 

vytvorenie, spĺňa nižšie uvedené kritéria zaradenia športovca do CTM (predpis 2) a súčet ich 



bodového zisku (kritéria hodnotenia úspešnosti CTM – predpis 3) za aktuálnu pretekovú 

sezónu je vyšší ako minimálne jednej z existujúcich CTM. 

Ak CTM nemá po vyhodnotení kritérií zaradenia športovca do CTM (realizuje sa vždy 

v októbri končiacej pretekov sezóny so započítaním bodov z cyklokrosu, ktorý začal 

v predchádzajúcom kalendárnom roku) minimálne 6 športovcov spĺňajúcich kritéria zaradenia 

do CTM, zaniká. Ak získal oddiel, ktorý do 01. októbra aktuálnej pretekovej sezóny doručil 

na SZC písomnú žiadosť o zriadenie cyklistickej CTM, viac bodov do systému CTM ako 

niektorá z už existujúcich CTM, v tejto štruktúre podpory talentovanej mládeže ju nahradí. 

O spôsobe podpory talentovaných športovcov, ktorí splnili kritéria zaradenia do CTM ale ich 

„materská“ CTM nie, prípadne bola v systéme nahradená novým (úspešnejším) 

oddielom/klubom, rozhodne oponentská komisia (predpis 5).   

 

Predpis 2: Zaradenie športovca do CTM a jeho povinnosti v súčinnosti s trénerom voči SZC. 

Podmienkou zaradenia športovca do systému CTM je:  

Vekové kategórie mladších a starších žiakov/žiačiek: do systému CTM budú môcť 

byť zaradení športovci, ktorí sa po ukončení aktuálnej pretekovej sezóny umiestnili v prvej 

polovici konečných výsledkov najvyšších odvetvových súťaží – „Slovenských 

pohárov/extralíg“ (redukovaných o zahraničných pretekárov a 40% najhorších výsledkov – 

neúčastí na jednotlivých seriálových kolách) v dráhovej cyklistike, horskej cyklistike (XCO), 

cyklokrose a cestnej cyklistike. 

Vekové kategórie kadeti a juniori: do systému CTM budú môcť byť zaradení 

športovci, ktorí sa po ukončení aktuálnej pretekovej sezóny umiestnili v prvej tretine 

konečných výsledkov najvyšších odvetvových súťaží – „Slovenských pohárov/extralíg“ 

(redukovaných o zahraničných pretekárov a 40% najhorších výsledkov – neúčastí na 

jednotlivých seriálových kolách) v dráhovej cyklistike, horskej cyklistike (XCO), cyklokrose 

a cestnej cyklistike. 

Vekové kategórie kadetky a juniorky: do systému CTM budú môcť byť zaradené 

všetky športovkyne, ktoré sa v aktuálnej pretekovej sezóne, aspoň v jednom z cyklistických 

odvetví (cestná cyklistika, dráhová cyklistika, horská cyklistika cross-country, cyklokros), 

zúčastnili (úspešne dokončili) minimálne 60% z celkového počtu pretekov  najvyšších 

odvetvových súťaží – „Slovenských pohárov/extralíg“.  

 

Každé centrum cyklisticky talentovanej mládeže sa z 8mimi vybranými členmi (od 

kategórie starších žiakov – vrátane, po kategóriu kadetov – vrátane) zúčastní testovania 

všeobecnej pohybovej výkonnosti, ktoré sa uskutoční v novembri aktuálnej pretekovej 

sezóny. 



Počas oponentúr zaraďovania športovcov do CTM (predpis 5) predloží tréner CTM, 

alebo oddielu/klubu, ktorý zažiadal o členstvo v systéme CTM ich kvantitatívnu a kvalitatívnu 

charakteristiku tréningového a pretekového zaťaženia.   

Každý pretekár zaradený do CTM má od kategórie starších žiakov (vrátane) povinnosť 

dvoch zahraničných pretekových štartov v minimálne jednom zo štyroch vyššie uvedených 

odvetví cyklistiky. 

 

Predpis 3: Metodika financovania cyklistických CTM.  

  

Financovanie CTM je zo strany SZC za dosiahnutú úroveň športovej výkonnosti ich 

členov (športovcov zaradených do systému CTM) a výchovu pretekárov do 23 rokov.  

 Hodnotenie športovcov jednotlivých CTM za umiestnenia v konečných poradiach 

slovenských pohárov (prípadne špeciálnych odvetvových rebríčkoch – v cestnej 

cyklistike podľa umiestnenia v extralige) v cestnej cyklistike, dráhovej cyklistike, 

horskej cyklistike (cross-country) a cyklokrose (za cyklokros sa počíta poradie 

z predchádzajúceho roku): 

Do bodového hodnotenia pretekára/pretekárky sa budú započítavať vo 

všetkých kategóriách (od mladších žiakov (vrátane) po juniorov (vrátane)) body z dvoch 

cyklistických odvetví (konečných poradí najvyšších odvetvových súťaží). 

 Body sa jednotlivým pretekárom/pretekárkam budú započítavať podľa dosiahnutého 

poradia v konečnom hodnotení vyššie uvedených najvyšších slovenských cyklistických 

odvetvových súťaží. Do celkového poradia sa bude počítať 60% najlepších umiestnení (40% -

tná rezerva bola vytvorená pre podporu zahraničných štartov a reprezentačných výjazdov) bez 

zahraničných pretekárov. Príklad: Ak bude počet Slovenských pretekárov v konečnom poradí 

daného „slovenského pohára“ 50, prvý v poradí dostane 50 bodov a posledný získa 1 bod. Od 

kategórie starších žiakov/žiačiek (vrátane) dostanú prví piati pretekári/pretekárky nasledovné 

pridané bodové ohodnotenie: 1 miesto 15 bodov, 2 miesto 12 bodov, 3 miesto 9 bodov, 4 

miesto 6 bodov a 5 miesto 3 body.  Takto získané body sa každému pretekárovi (spĺňajúcemu 

kritéria zaradenia do CTM – predpis 2)   vynásobia „vekovou konštantou“ (mladší žiaci: 

konštantou 0,5; starší žiaci: konštantou 1; kadeti: konštantou 1,5; juniori: konštantou 2), 

dievčatám sa veková konštanta vynásobí dvojnásobkom ako je to u chlapcov (vzhľadom na 

malú početnosť pretekáriek a motiváciu klubov k práci s nimi) a spraví sa z nich súčet za celú 

CTM. Ak sa v niektorých cyklistických odvetviach budú všetky preteky slovenských pohárov 

spájať dievčenské vekové kategórie, body za celkové umiestnenia sa takýmto pretekárkam do 

hodnotenia CTM budú počítať zo spojených kategórií (koeficienty sa budú brať z vekovo 

vyššej kategórie).   



Do bodového hodnotenia pretekára/pretekárky budú započítané konečné poradia 

„slovenských pohárov“ z maximálne dvoch cyklistických odvetví vo všetkých vekových 

kategóriách (mladší žiaci/žiačky – juniori/juniorky).  

 Hodnotenie športovcov jednotlivých CTM za umiestnenie na MSJ, MEJ, EYOF 

a OH mládeže: 

Umiestnenia športovcov na vyššie uvedených pretekoch sa budú hodnotiť nasledovnými 

počtami bodov:  

Tab.1. Bodové hodnotenie za dosiahnuté umiestnenie na MSJ, EYOF, OH mládeže. 

  

Tab.2. Bodové hodnotenie za dosiahnuté umiestnenie na MEJ. 

 

Poznámka: V dráhovej cyklistike sa za umiestnenie na MEJ bude pretekárovi započítavať 

polovičný počet bodov ako je uvedené v tabuľke 2. 

Pretekárovi (pretekárke), ktorý v aktuálnej pretekovej sezóne štartoval na vyššie 

uvedených pretekoch vo viacerých cyklistických odvetviach a disciplínach sa do bodov pre 

CTM započítavajú body za všetky dosiahnuté umiestnenia.  

 

            Podpora CTM za výchovu pretekárov kategórie U23.  

 Pretekár/pretekárka, ktorý/ktorá prechádza z kategórie junior do U23 (je/bol/bola 

členom CTM minimálne 2 roky pred dovŕšením veku vstupu do kategórie U 23) a naďalej 

pokračuje v športovej „kariére“ na celoslovenskej úrovni získa pre svoju CTM 40 bodov ak sa 

v prvej pretekovej sezóne U 23 v celkovom poradí v jednom z vyššie uvedených štyroch 

cyklistických športoch umiestni v prvej polovici redukovaného poradia slovenského pohára. 

Ak sa takýto pretekári neumiestnia v prvej polovici SP ale absolvujú minimálne 5 pretekov 

v rámci jedného odvetvia v SP získa ich „materská“ CTM 30 bodov. Za pretekára, ktorý je 

v prvom roku kategórie U23 reprezentantom Slovenska v jednom z cyklistických odvetví, 

získa CTM, ktorá ho „vychovala“ 75 bodov. Uvedené body získavajú CTM len z prvého roku 

pretekania ich členov v kategórií U 23. 



 Podpora CTM za výsledky centrálneho testovania všeobecnej pohybovej 

výkonnosti. 

 Do celkového hodnotenia výkonnosti v testoch všeobecnej pohybovej výkonnosti sa 

každej CTM započítajú výsledky 6tich najlepších športovcov. Najlepšia CTM dostane do 

systému bodov na CTM 26 bodov a najslabšia 2 body (odstupňovanie medzi umiestneniami je 

2 body). 

 Výpočet bodov na základe ktorých budú financované jednotlivé CTM realizuje 

zamestnanec SZC zodpovedný za rozvoj mládežníckej cyklistiky (až po novembrovom 

zasadnutí oponentskej komisie – predpis 5).  

 

Predpis 4: Finančné ohodnotenie práce trénera CTM.  

 

Tréner CTM má právo použiť na svoje finančné ohodnotenie maximálne 1/3 rozpočtu 

CTM na danú pretekovú sezónu (kalendárny rok), ktorý CTM, na základe kritérií uvedených 

v predpise 3, získa od SZC. 

Predpis 5: Oponentská komisia SZC. 

 Každé odvetvie navrhne jedného člena zo svojich radov (požiadavkou je minimálne 

najnižšia trénerská kvalifikácia v cyklistike alebo lekárske alebo telovýchovné vysokoškolské 

vzdelanie) za člena oponentskej komisie SZC. Zloženie oponentskej komisie SZC schváli na 

svojom zasadnutí VV SZC. Oponentská komisia si následne zo svojho stredu zvolí predsedu. 

 Oponentská komisia bude zasadať minimálne raz do roka (koniec novembra – po 

termíne centrálneho testovania všeobecnej pohybovej výkonnosti športovcov zaradených do 

systému CTM). Úlohou komisie je schválenie športovcov, ktorí sa majú na nasledujúcu 

pretekovú sezónu zaradiť do systému CTM. Oponentská komisia stanoví termín oponentúr, na 

ktoré budú pozvaní tréneri CTM a tréneri oddielov a klubov, ktoré si podali do 01. októbra 

daného kalendárneho roka žiadosť o zriadenie CTM. Tréneri predložia oponentskej komisii 

k nahliadnutiu (minimálne 7 dní pred termínom oponentúr) štatistické charakteristiky 

kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov tréningového a pretekového zaťaženia 

športovcov, ktorí sa majú zaradiť do systému cyklistických CTM. 

 Oponentská komisia bude na oponentúrach rozhodovať aj o spôsobe podpory 

talentovaných športovcov, ktorí nebudú členmi žiadnej CTM.   

 

 

V Budči 04. 04. 2019                         Trénersko – metodická komisia SZC; komisia mládeže; tréneri CTM.  


