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

mládežou na úrovni centier talentovanej mládeže (CTM) v rýchlostnej cyklistike (CC, 

DC, MTB XC, CX) (platná od sezóny 2021)  

 

1. Charakteristika CTM a podmienky  potrebné na  ich zriadenie 

1.001. 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.  

1.002. V rámci Slovenska je zriadených maximálne 13 centier rýchlostnej 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 – časť 2. Trénersko – metodická komisia SZC vykoná v spolupráci 

s predsedami uvedených odvetví v predmetných metodikách prípadné úpravy a konečné verzie 

predloží na schválenie VV SZC. 

1.003. 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 certifikát/osvedčenie II.; III; IV alebo V kvalifikačného stupňa 

(trénerská kvalifikácia získaná po roku 2008).  

1.004. Cyklistické CTM môže vzniknúť len v klube/tíme, ktorý mal v predchádzajúcom 

kalendárnom roku minimálne 10 športovcov/športovkýň (v kategóriách mladších 

žiakov/žiačiek až juniorov/junioriek) registrovaných v SZC. Takýto klub/tím 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/tímu, ktorý dal žiadosť o jej vytvorenie, spĺňa 

kritéria zaradenia športovca do CTM podľa časti 2. a súčet ich bodového zisku (kritéria 

hodnotenia úspešnosti CTM – časť 3) za aktuálnu - končiacu pretekovú sezónu je vyšší ako 

minimálne jednej z existujúcich CTM. 

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

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

v predchádzajúcom kalendárnom roku) minimálne 6 športovcov spĺňajúcich kritéria zaradenia 

do CTM alebo 5 športovcov spĺňajúcich kritéria a zároveň členskú základňu 12 cyklistov 

v mládežníckej vekovej kategórií, 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 (časť 5).   

2. Zaradenie športovca do CTM  

Podmienkou zaradenia športovca do systému CTM je:  

2.001. Vekové kategórie 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 – „Slovenskej extralige “ v dráhovej 

cyklistike, horskej cyklistike (XCO), cyklokrose a cestnej cyklistike. 

2.002. 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 – „Slovenskej extralige “ v dráhovej cyklistike, 

horskej cyklistike (XCO), cyklokrose a cestnej cyklistike. 

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

všetky športovkyne, ktoré sa sa po ukončení aktuálnej pretekovej sezóny umiestnili v prvej 

polovici konečných výsledkov najvyšších odvetvových súťaží – „Slovenskej extralige “ 

v dráhovej cyklistike, horskej cyklistike (XCO), cyklokrose a cestnej cyklistike. 

2.004. 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. 

2.005. Počas oponentúr zaraďovania športovcov do CTM (časť 5) predloží tréner CTM, alebo 

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

charakteristiku tréningového a pretekového zaťaženia.   

2.006. 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. 

3. Metodika financovania cyklistických CTM  

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

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

3.002. Hodnotenie športovcov jednotlivých CTM za umiestnenia v „Slovenskej extralige “ 

v dráhovej cyklistike, horskej cyklistike (XCO), cyklokrose a cestnej cyklistike. 

3.003. Do bodového hodnotenia pretekára/pretekárky sa budú započítavať vo 

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

cyklistických odvetví (konečných poradí najvyšších odvetvových súťaží). 

 



3.004. Body sa jednotlivým pretekárom/pretekárkam budú započítavať podľa dosiahnutého 

poradia v konečnom hodnotení „Slovenskej extraligy “ nasledovne: 

Por. Žiaci 

Žiačky 

bonus Kadetky bonus Kadeti bonus Juniorky bonus Juniori bonus 

1. 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 

2. 49 12 49 12 49 12 49 12 49 12 

3. 48 9 48 9 48 9 48 9 48 9 

4. 47 6 47 6 47 6 47 6 47 6 

5. 46 3 46 3 46 3 46 3 46 3 

6. 45  45  45  45  45  

7. 44  44  44  44  44  

8. 43  43  43  43  43  

9. 42  42  42  42  42  

10. 41  41  41  41  41  

11. 40  40  40  40  40  

12. 39  39  39  39  39  

13. 38  38  38  38  38  

14. 37  37  37  37  37  

15. 36  36  36  36  36  

16. 35  35  35  35  35  

17. 34  34  34  34  34  

18. 33  33  33  33  33  

19. 32  32  32  32  32  

20. 31  31  31  31  31  

21. 30  30  30  30  30  

22. 29  29  29  29  29  

23. 28  28  28  28  28  

24. 27  27  27  27  27  

25. 26  26  26  26  26  

26. 25  25  25  25  25  

27. 24  24  24  24  24  

28. 23  23  23  23  23  

29. 22  22  22  22  22  

30. 21  21  21  21  21  

31. 20  20  20  20  20  

32. 19  19  19  19  19  

33. 18  18  18  18  18  

34. 17  17  17  17  17  

35. 16  16  16  16  16  

36. 15  15  15  15  15  

37. 14  14  14  14  14  

38. 13  13  13  13  13  

39. 12  12  12  12  12  

40. 11  11  11  11  11  

41. 10  10  10  10  10  

42. 9  9  9  9  9  

43. 8  8  8  8  8  

44. 7  7  7  7  7  

45. 6  6  6  6  6  

46. 5  5  5  5  5  

47. 4  4  4  4  4  

48. 3  3  3  3  3  

49. 2  2  2  2  2  

 

Takto získané body sa každému pretekárovi vynásobia „vekovou konštantou“ žiaci a žiačky 

konštantou 0,5; kadeti a kadetky konštantou 1; juniori a juniorky konštantou 2), 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).   



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

a OH mládeže: 

Poradie MSJ, EYOF, 

OH 

MEJ ME SŽ a K 

1 200 100 50 

2 180 90 45 

3 160 80 41 

4 150 75 38 

5 140 70 35 

6 130 65 32 

7 120 60 29 

8 110 55 26 

9 100 50 24 

10 90 45 22 

11 82 41  

12 76 38  

13 70 35  

14 64 32  

15 58 29  

16 52 26  

17 48 24  

18 44 22  

19 40 20  

20 36 18  

21 32 16  

22 28 14  

23 24 12  

24 20 10  

25x 1 1  

 

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

polovičný počet bodov ako je uvedené v tabuľke 2. Body získané za umiestnenie na hore 

uvedených podujatiach nepodliehajú vekovej konštante. 

       x- za umiestnenie na 25 mieste a ďalších 

3.006. Pretekárovi (pretekárke), ktorý v aktuálnej pretekovej sezóne štartoval/la na vyššie 

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

CTM započítavajú body za všetky dosiahnuté umiestnenia.  

3.007. 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 30 bodov ak sa v prvej 

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

športoch umiestni v prvej polovici „Slovenskej extraligy U23“. Ak sa takýto pretekári 

neumiestnia v prvej polovici „Slovenskej extraligy U23“ ale absolvujú minimálne 5 pretekov 

v rámci jedného odvetvia v SP získa ich „materská“ CTM 15 bodov. Za pretekára, ktorý je 

v prvom roku kategórie U23 reprezentantom Slovenska a bude štartovať na aspoň 2 

reprezentačných akciách 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.  



3.008. Podpora CTM za výsledky centrálneho testovania všeobecnej pohybovej 

výkonnosti 

Do celkového hodnotenia výkonnosti v testoch všeobecnej pohybovej výkonnosti sa každej 

CTM započítajú výsledky 6-tich najlepších športovcov. Najlepšia CTM dostane do systému 

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

3.009. Výpočet bodov na základe ktorých budú financované jednotlivé CTM realizuje 

zamestnanec SZC zodpovedný za rozvoj mládežníckej cyklistiky (až po novembrovom 

zasadnutí oponentskej komisie – časť 5).  

4. Tréner CTM 

4.001. 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 certifikát/osvedčenie II.; III; IV alebo V kvalifikačného stupňa 

(osvedčenia získané po roku 2008). 

4.002. 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 časti 3, získa od SZC. 

5. Oponentská komisia SZC 

5.001. 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. 

5.002. 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. 

5.003. Oponentská komisia bude na oponentúrach rozhodovať aj o spôsobe podpory 

talentovaných športovcov, ktorí nebudú členmi žiadnej CTM.   

5.004. Konflikt záujmov v oponentskej komisii. V prípade hlasovania o CTM, ktorej člen 

oponentskej komisie je členom aktívnej CTM, o ktorej sa hlasuje nemá v tejto veci hlasovacie 

právo. V prípade rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas Metodik – Športový riaditeľ mládeže 

SZC.  

 

V Bratislave 2. 12. 2020                              Trénersko – metodická komisia SZC  


