Smernica Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) pre oblasť práce s cyklisticky talentovanou mládežou na
úrovni centier talentovanej mládeže (CTM) (platná od 01. 01. 2016) (Charakteristika CTM, podmienky
vzniku a zániku CTM, hodnotiace kritéria CTM, financovanie CTM, ...)

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 s
cieľom zabezpečiť účasť športovcov na celoslovenských 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 sa zriadi maximálne 15 centier „všeobecne“ cyklisticky talentovanej
mládeže (ktorých členovia budú športovo orientovaní na cestnú cyklistiku, dráhovú cyklistiku,
horskú cyklistiku (disciplínu cross-country) a cyklokros) a „1 centrum“ pre talentovanú mládež
v BMX s celoslovenskou pôsobnosťou. O výške finančnej podpory CTM orientovanej na BMX
rozhodne Výkonný výbor SZC (VV SZC) a predseda odvetvia BMX predloží predsedovi Trénerskometodickej komisie metodiku podľa ktorej sa bude koordinovať komplexná činnosť BMX-ovej CTM
(je možné, že na území Slovenska vznikne aj viacej ako 1 CTM orientované na BMX, túto
problematiku treba vyriešiť na úrovni VV SZC).
Funkciu hlavných trénerov v CTM môžu vykonávať len osoby, ktoré majú platný trénerský
preukaz II. alebo I. triedy (osvedčenia získané pred rokom 2008), alebo platný trénerský preukaz II.;
III; IV alebo V stupňa (osvedčenia získané po roku 2008).
Centrá talentovanej mládeže v cyklistike môžu vznikať len v športových kluboch
a telovýchovných jednotách („organizáciách“), ktoré sú minimálne 2 roky členmi SZC (pred
termínom písomného podania žiadosti na SZC (predsedovi Trénersko – metodickej komisie (TMK))
o zriadenie cyklistického centra talentovanej mládeže), spĺňajú vyššie uvedenú podmienku
odbornosti hlavného trénera a počas uvedenej minimálnej 2 ročnej histórie mala „organizácia“,
ktorá si podá žiadosť o CTM aspoň 7 člennú základňu registrovaných cyklistov v SZC v kategóriách
mladší žiaci a žiačky až juniori a juniorky potrebnej športovej výkonnosti a funkčnej zdatnosti.
Táto smernica sa ďalej nedotýka CTM orientovanej na BMX!!!.
Po splnení všetkých uvedených kritérií sa spočítajú získané body za športovú výkonnosť
pretekárov (čítaj viac v predpise 2) „organizácie“, ktorá si podala žiadosť o zriadenie CTM
a v prípade, že dosiahnu vyššie bodové skóre (členovia „organizácie“, ktorá si podá žiadosť
o zriadenie CTM musia za uplynulú pretekovú sezónu získať minimálne 300 bodov za dosiahnutú
výkonnostnú úroveň) ako niektorá z existujúcich CTM, (počet cyklistických CTM na Slovensku je už
15) v budúcej pretekovej sezóne ju nahradí, prípadne doplní zoznam CTM (počet cyklistických CTM
na Slovensku je nižší ako 15). Ak sa stane, že člen existujúcej CTM na konci pretekového obdobia

prestúpi do oddielu, ktorý si následne podá písomnú žiadosť o zriadenie CTM, získané body za
športovú výkonnosť (za aktuálnu pretekovú sezónu) takéhoto pretekára sa započítajú do
hodnotenia úspešnosti CTM, ktorej bol členom.

Predpis 2A: Financovanie cyklistických CTM.
Financovanie CTM bude od pretekov sezóny 2017 nasledovné (za dosiahnutú úroveň športovej
výkonnosti ich členov a nižšie uvedených bodov v roku 2016): Všetky existujúce centrá “ všeobecne“
cyklisticky talentovanej mládeže dostanú jednotnú finančnú podporu vypočítanú z 30% z celkovej
dotácie na CTM a 70% zostávajúcej finančnej dotácie bude prerozdelených medzi jednotlivé
„všeobecné“ cyklistické CTM podľa dosiahnutej výkonnosti ich členov v pretekovej sezóne 2016
a ostatných kritérií nasledovne: (Poznámka: každá CTM získa podľa nižšie uvedeného manuálu určitý
počet bodov, body všetkých CTM sa spočítajú a týmto súčtom sa vydelí celková suma pridelená na
cyklistické CTM v roku 2017 (100% nie 70%), čím sa získa finančná hodnota jedného získaného bodu.
Následne sa touto finančnou hodnotou vynásobí počet získaných bodov danej CTM v sezóne 2016
a dostane sa celková výška podpory na rok 2017 (vrátane 30% paušálu). Ak sa stane, že niektoré
z CTM po takomto prepočte získajú nižšiu čiastku ako je podiel z 30% celkovej dotácie na CTM v roku
2017, od celkovej čiastky finančnej podpory sa odpočítajú paušálne pridelené finančné dotácie
takýmto CTM a nanovo sa vypočíta finančná hodnota jedného bodu ostatných CTM (body CTM, ktoré
na základe získaných bodov za výkonnosť a ostatné hodnotiace kritéria v roku 2016 nezískali za ich
finančné ohodnotenie dotáciu na úrovni podielu z 30% celkovej podpory CTM na rok 2017, sa do
nového prepočítavania nebudú zarátavať). Tento dvojitý prepočet bol prijatý z dôvodu zvýhodnenia
výkonnostne lepších CTM a zachovania súťaživosti medzi jednotlivými CTM-kami).
CTM ktoré dva roky po sebe, po prepočte získaných bodov za dosiahnuté športové výsledky
svojich členov a ostatné hodnotiace kritéria, nezíska finančné ohodnotenie na úrovni minimálne
80% z paušálne pridelenej čiastky bude zo zoznamu CTM vyradené a v nasledujúcej pretekovej
sezóne nebude z tohto balíku finančných prostriedkov podporované.
Hodnotenie práce CTM za aktuálne ukončenú pretekovú sezónu (tréneri CTM dodajú do
konca novembra aktuálne ukončenej pretekovej sezóny v písomnej forme podklady o funkčnej
zdatnosti a športovej výkonnosti zaradených pretekárov do CTM) bude realizovať Trénersko –
metodická komisia.
Čerpanie finančnej podpory pre jednotlivé CTM je možné až po podpise zmluvy so SZC
o činnosti CTM pre daný kalendárny rok, v ktorom jednotlivé CTM budú poberať dotáciu.

Predpis 2B: Hodnotenie športovcov jednotlivých CTM za umiestnenia v konečných poradiach
Slovenských pohárov v cestnej cyklistike, dráhovej cyklistike, horskej cyklistike (cross-country)
a cyklokrose (za cyklokros sa počíta poradie z predchádzajúceho roku).
Za každú CTM sa počítajú body maximálne 12 tim pretekárom (9 chlapcov a 3 dievčatá),
z ktorých musí byť minimálne 70% z organizácie, pri ktorej je CTM zriadená (mená týchto

športovcov nahlásia jednotlivé CTM predsedovi Trénersko-metodickej komisie SZC do konca
aktuálneho kalendárneho roka) .
Ak je do hodnotenia športovej úspešnosti CTM zaradený pretekár (pretekárka) z iného
oddielu (pravidlo 30%), tréner CTM doručí mená týchto športovcov s písomným súhlasom ich
zaradenia do CTM podpísaným tímovým trénerom takých talentovaných pretekárov, taktiež do
konca roka 2016 predsedovi Trénersko-metodickej komisie SZC. Takýto externí členovia CTMiek
budú zo strany CTMky podporovaní finančnou dotáciou vo výške 60% z hodnoty bodového zisku,
ktorým prispeli do hodnotenia športovej úspešnosti CTMky. CTMka vyplatí externému členovi
finančné prostriedky až po predložení originálov potrebných účtovných dokladov, ktoré schváli na
daný kalendárny rok ekonomické oddelenie SZC a ostanú v účtovníctve CTM.
Body sa jednotlivým pretekárom budú započítavať podľa dosiahnutého poradia
v konečnom hodnotení vyššie uvedených slovenských pohárov cyklistických odvetví. Do celkového
poradia sa bude počítať 60% najlepších umiestnení (40% -tná rezerva bola vytvorená pre podporu
zahraničných štartov a reprezentačných výjazdov, aby neboli športovci, ktorí majú množstvo
zahraničných výjazdov v nevýhode) 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. Takto získané body sa každému pretekárovi vynásobia „vekovou
konštantou“ (mladší a starší žiaci: 0,80; kadeti 1; juniori : 1,5), dievčatám sa veková konštanta
vynásobí dvojnásobkom ako je to u chlapcov (vzhľadom na malú početnosť dievčenských kategórii
a motiváciu klubov k práci s pretekárkami) 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. V kategóriách kadeti, kadetky, juniori a juniorky získajú pre CTM body len
pretekári z prvej polovice (vrátane umiestnenia v polovici) celkových poradí uvedených slovenských
pohárov.
Športový riaditeľ mládeže SZC zabezpečí doručenie celkových výsledkov slovenských
pohárov (60 % najlepších umiestnení bez zahraničných pretekárov vrátane spoločných kategórii)
predsedovi Trénersko-metodickej komisie SZC v termíne do 1 týždňa po skončení slovenského
pohára.

Predpis 2C: Hodnotenie športovcov jednotlivých CTM za umiestnenie na MSJ, MEJ, MSK, MEK
a EYOF.
Umiestnenia športovcov na vyššie uvedených pretekoch sa budú hodnotiť nasledovnými počtami
bodov:
Tab.1. Bodové hodnotenie za dosiahnuté umiestnenie na MSJ, MSK a EYOF

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

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.
Každej CTM, ktorej člen (členovia) sa v danej pretekovej sezóne zúčastnia na MEK, MEJ, MSJ, MSK
a EYOF sa za každého takéhoto pretekára započíta 20 bodov do hodnotenia úspešnosti práce CTM.

Predpis 2 D: Body za usporiadanie pretekov Slovenských pohárov (cestná cyklistika, dráhová
cyklistika, horská cyklistika (XCO) a cyklokros) v kategóriách mladších žiakov (žiačiek) až juniorov
(junioriek).
CTM získa za každé preteky slovenského pohára, ktoré v aktuálne pretekovej sezóne zorganizuje 15
bodov.

Predpis 2 E: Podpora CTM za výchovu pretekárov kategórie U23.

Pretekár/pretekárka, ktorý prechádza z kategórie junior do U23 (je členom CTM minimálne
2 roky pred dovŕšením veku vstupu do kategórie U 23) a je zaradený do reprezentačného družstva
SR získava pre „domovskú“ CTM jednorázovo 100 bodov.
Pretekár/pretekárka, ktorý prechádza z kategórie junior do U23 (je členom CTM minimálne
2 roky pred dovŕšením veku vstupu do kategórie U 23) a naďalej pokračuje v športovej „kariére“ na
celoslovenskej úrovni (absolvuje ako U23 „prvoročák“ minimálne 15 pretekových štartov v rámci
všetkých slovenských pohárov) získava pre „domovskú“ CTM jednorázovo 50 bodov.
Celkový počet bodov, ktoré daná CTM získa je tvorený súčtom bodov predpisov 2B, 2C, 2D
a 2E tejto smernice. Každé CTM doručí predsedovi Trénersko-metodickej komisie SZC do konca
decembra daného kalendárneho roka menný zoznam maximálne 9 pretekárov a 3 pretekáriek vo
veku od 9 do 18 rokov (mladší žiaci a žiačky až juniori a juniorky), ktorí majú byť zaradení do

spočítavania získaných bodov pre CTM za športovú výkonnosť (viac v predpise 2B). Rovnako CTM
doručí predsedovi Trénersko-metodickej komisie SZC (do konca kalendárneho roka) výsledkové
listiny vyššie uvedených športovcov, ktorí reprezentovali Slovensko na MEK, MSK, MSJ, MEJ a EYOF.
Trénersko-metodická komisia SZC spraví súčet bodov jednotlivých CTM za športovú výkonnosť ich
členov za uplynulú pretekovú sezónu, pripočíta k nim body za organizovanie Slovenských pohárov
a body za výchovu pretekárov kategórie U 23. Výsledky sa vyhodnotia do konca januára
nasledujúceho roka. Body všetkých CTM sa spočítajú a podľa predpisu 2A sa určí finančné hodnota
jedného bodu a celková dotácia danej CTM v aktuálnom roku. V konaniach, v ktorých by boli
dotknutí (predpojatí) členovia Trénersko-metodickej komisie (vo veciach CTM kde aktívne pôsobia,
resp. majú priame väzby na niektorú z hodnotených CTM ako tréner, člen predstavenstva,
športovec, ...) nebudú tieto osoby rozhodovať.
Každé CTM sa povinne zúčastní s min. 5 a max. 8 vybranými športovcami (mladší žiaci až
kadeti) centrálneho testovania všeobecnej pohybovej výkonnosti, ktoré sa uskutoční
v októbri/novembri daného kalendárneho roka. Za výsledky v tomto testovaní sa CTM-kám nebudú
udeľovať žiadne body, ale neospravedlnená neúčasť na centrálnom testovaní spôsobí 5% krátenie
paušálnej dotácie danej CTM v nasledujúcom roku.
V Bratislave 16. 12. 2015

Trénersko – metodická komisia SZC.

