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Smernica SZC Centrá Talentovanej Mládeže (CTM) 
 

1. Charakteristika Centier Talentovanej Mládeže 

 

Centrá Talentovanej mládeže (ďalej len „CTM“) je program podpory talentovaných 

slovenských cyklistov a cyklistiek odvetví cyklistiky mládežníckých kategórií do 18 rokov 

(dolná veková je určená pre jednotlivé odvetvie samostatne) pričom posúdenie veku sa 

vykonáva k poslednému dňu súťažného obdobia uvedeného v kalendári UCI resp. 

kalendári SZC v jednotlivých odvetviach cyklistiky. 

 

Cieľom programu CTM je najmä podpora riadnych členov SZC s talentovanými 

cyklistami registrovaných Slovenským Zväzom Cyklistiky. Podpora je prostredníctvom 

prideleného finančného príspevku riadnemu členovi SZC schválená Výkonným výborom 

SZC pre jednotlivých cyklistov/cyklistky podľa určených kritérií jednotlivých odvetví 

cyklistiky.  

 

Program CTM v cyklistike je financovaný z príspevku Ministerstva školstva, vedy, 

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

2. Podmienky čerpania príspevku: 

 

Za výdavky na oprávnené náklady na účel rozvoja talentovaných športovcov sú definovné 

v zmluve k CTM, ktorá tvorí prílohu tejto smernice.  

 

3. Kritériá pre zaradenie do programu CTM  

 

Riadny člen SZC uchádzajúci sa o zaradenie do programu CTM musí spĺňať všetky 

nasledujúce podmienky: 

 

1. Organizácia je v aktuálnom roku pridelenia príspevku registrovaná na Slovenskom 

Zväze Cyklistiky (ďalej len „SZC“), 

2. Talentovaní jednotlivci sú tí, ktorí splnili individuálne hodnotiace kritéria 

v jednotlivých odvetviach podľa bodu 3.1 až 3.5  

3. Cyklista zaradený do programu CTM je v prípade nominácie reprezentačným 

trénerom  povinný zúčastniť sa pretekov družstva Slovenskej Reprezentácie (podľa 

štatútu reprezentanta).  

 

 

3.1 Centrá talentovanej mládeže (CTM) v rýchlostnej cyklistike (CC, DC, MTB 

XC, CX)  

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 SZC. Hlavným poslaním CTM je 
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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 

Konferencii 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 
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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).  

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 
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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  

 

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  
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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).  
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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.  

 

3.2 Centrá talentovanej mládeže (CTM) v horskej cyklistike zjazd 

Podmienky zaradenia  

Výber talentovaného športovca / športovkyne je spravidla raz ročne a to buď na 

začiatku športovej sezóny, na základe výsledkov a predpokladov zo sezóny 

predchádzajúcej. Komisia MTB DHI/ EN, vedúci CTM, reprezentačný tréner si 

vyhradzuje právo aj na posúdenie a dodatočné zaradenie športovca / športovkyne 

počas pretekárskej sezóny na základe stanovených kritérií. 
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Kritéria 

1. športovec / športovkyňa musí byť držiteľom licencie SZC vydanej 

v príslušnom roku. 

2. musí byť držiteľom licencie v predchádzajúcom roku, na základe ktorého bol 

športovec / športovkyňa zaradená do CTM. 

3. umiestnenie v predchádzajúcom roku do 3. miesta v SPDH / SPEN. 

4. umiestnenie do 3. miesta na pretekoch MSR DH / EN 

5. umiestnenie v TOP 5 v Európskom pohári alebo umiestnenie v TOP 20 na 

pretekoch Svetového pohára v zjazde.  

6. pretekár má povinnosť sa zúčastniť všetkých pretekov Slovenského pohára 

z disciplíny buď DHi alebo EN. V prípade neúčasti predloží náležité lekárske 

potvrdenie alebo upozorní písomne trénera CTM na okolnosti brániace jeho 

účasti min. 3 dni pred termínom podujatia . 

7. zúčastní sa minimálne dvoch zahraničných pretekov z kategórie : národný 

pohár, Európsky pohár alebo Svetový pohár.  

8. preukáže potvrdenie zdravotnej spôsobilosti športovca na výkon príslušnej 

disciplíny, ktoré posudzuje lekár so špecializáciou v odbore športu alebo 

telovýchovy.  

9. športovec / športovkyňa dodržiavajú platné Antidopingové pravidlá. 

Ukončenie členstva športovca / športovkyne v CTM 

1. nenaplnenie výkonnostných cieľov a výsledkov.  

2. nesplnenie povinností voči reprezentácii (neúčasť na pretekoch, sústredeniach 

a pod.) 

3. nesplnenie niektorého alebo viacerých bodov z kritérií smernice CTM pre 

odvetvie.  

4. na žiadosť zákonného zástupcu u neplnoletých športovcov 

5. na vlastnú žiadosť športovca 

6. za závažne morálne a etické prehrešky  

7. na základe návrhu lekára alebo nevyhovujúcemu zdravotnému stavu.  

 

Vedenie a koordinácia CTM 

Komisia MTB DHI / EN je zodpovedná spolu s vedúcim CTM a reprezentačným 

trénerom za riadenie jednotlivých CTM.  

Úlohou je vytvorenie plánu aktivít a nastavenie financovania CTM. Kontrolovať 

činnosti a kritéria športovcov zaradených do centra talentovanej mládeže 

a pravidelné konzultácie s jednotlivými trénermi. Udržiavať aktuálny zoznam 

športovcov / športovkýň zaradených do CTM. Kontrola financovania a vyúčtovaní.  

Financovanie 

Príspevky na financovanie CTM vyčleňuje výkonný výbor SZC za dosiahnutú 

výkonnostnú úroveň športovcov / športovkýň zaradených do útvaru CTM . 

Následne prerozdelenie financií rozhoduje a schvaluje komisia MTB DHI / EN 

spolu s reprezentačným trénerom.  

Finančný príspevok môže byť použitý výlučne len na aktivity spojené s výdavkami, 
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ktoré sú vynaložené na športovcov v zmysle § 4 ods. 5 Zákona o športe, ktorými sú 

výdavky na zabezpečenie športovej prípravy a účasti športových reprezentantov a 

realizačných tímov v mládežníckych vekových kategóriách na významných 

súťažiach podľa § 3 písm. h) Zákona o športe. 

3.3 Centrá talentovanej mládeže (CTM) v BMX Racing 

Charakteristika 

Úspešnosť je podmienená primárnym výberom v detskom a žiackom období. Na 

základe toho sa stáva významnou indikáciou, na ktorý šport má dieťa pohybové 

predpoklady, ktoré je možné nazvať ako štruktúrou talentovanosti. V súčasnosti nie 

len v SZC, ale ani v iných zväzoch neexistuje záväzný ucelený systém 

posudzovania jednotlivca, ktorý by umožňoval diagnostikovať predpoklady pre 

určité športové zameranie.  

  

Talentovaná mládež je budúcou základňou športovej reprezentácie, ktorej nosné 

odvetvia SZC majú podrobne spracované smernice pre prácu s talentovanou 

mládežou, s presnými podmienkami ich zaradenia. Úlohou tejto smernice je určiť 

podmienky pre zaradenie talentovaného športovca v odvetví BMX do centra 

talentovanej mládeže (ďalej len CTM ).  

  

Kritéria zaradenia  

Športovci sú zaradení do CTM spravidla raz ročne (od vydania licencie SZC do 

31.12 príslušného roka) po splnení kritérií stanovených touto smernicou alebo v 

pravidelných 2 mesačných intervalov po naplnení kritérií smernicou CTM a 

odsúhlasení príslušného vedúceho CTM , trénera CTM  a reprezentačného trénera .  

  

 Kritériá:  

  

a) Talentovaný športovec BMX musí byť z klubu, ktorý je minimálne 2 roky 

členom SZC     

b) Musí mať licenciu SZC vydanú do 31.3. daného kalendárneho roku  

c) Vek pre zaradenie talentovaného športovca do CTM je od 7-18 rokov vrátane   

d) Musí byť držiteľom licencie SZC viac ako 12 mesiacov pred zaradením do 

zoznamu 2.5. V aktuálnom roku sa vychádza z dosiahnutých výsledkov 

jednotlivých pretekárov z predchádzajúceho kalendárneho roka nasledovným 

spôsobom. V predchádzajúcom roku skončil do 3. miesta na pretekoch 

Slovenského pohára, v celkových výsledkoch Slovenského pohára, 

Majstrovstiev Slovenska alebo finálové umiestnenie na niektorom zahraničnom 

podujatí odvetvia BMX.  

e) Pretekár sa zaväzuje v danom roku zúčastniť sa všetkých podujatí SZC, 

príslušného CTM odvetvia BMX.V prípade neúčasti predloží náležité lekárske 

potvrdenie alebo upozorní písomne trénera CTM na okolnosti brániace jeho 

účasti min. 3 dni pred termínom podujatia .  
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f) Zúčastní sa min. 3 zahraničných pretekov vo svojej, alebo vyššej kategórii, v 

príslušnom roku zaradenia do talentovanej mládeže   

g) Každoročne preukáže zdravotnú spôsobilosť športovca na vykonávanie 

príslušného športu, ktorú posudzuje lekár so špecializáciou v špecializačnom 

odbore telovýchovné lekárstvo na základe lekárskej prehliadky, ktorú vykonal 

lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria   

h) Talentovaný športovec musí dodržiavať platné antidopingové pravidlá   

i) Je možné dodatočné zaradenie na základe splnenia výkonnostných kritérií po 

schválení reprezentačného trénera pravidelne každé dva mesiace v príslušnom 

kalendárnom roku   

  Vyradenie športovca z CTM:   

  

a) vyradenie pre nesplnenie výkonnostných cieľov   

b) za závažné prehrešky voči morálke a etike   

c) na 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 SZC, neplnenie tréningové procesu  

f) na vlastnú žiadosť športovca   

g) ak sa odmietne bez primeraného dôvodu zúčastniť na súťaži, na ktorú bol 

riadne nominovaný a ak boli na jeho prípravu v posledných dvoch rokoch 

použité verejné prostriedky  

h) opakovane sa bezdôvodne nezúčastňuje na tréningovom procese vedenom v 

rámci CTM, alebo iných podujatiach organizovaných v rámci CTM   

  

Riadenie CTM  

  

Za CTM BMX zodpovedá v danom roku komisiou BMX poverený vedúci za 

jednotlivé CTM, ktorý  úzko spolupracuje s reprezentačným trénerom BMX  

Jeho úlohou je hlavne:   

  

a) Vytvoriť plán činnosti a financovania CTM  / schválený reprezentačným 

trénerom a komisiou BMX /, pravidelne reportovať o činnosti CTM   

b) Viesť a aktualizovať zoznam športovcov zaradených do CTM  

c) Zostavovanie výkazov pre SZC a komisiu BMX a ministerstva / vyúčtovanie /  

d) Tréneri CTM sú podriadení reprezentačnému trénerovi a ten úzko 

spolupracuje s komisiou BMX a pravidelne informuje o chode CTM   

e) Zodpovednosť za potrebné lekárske prehliadky športovcov   

f) Mesačná evidencia činnosti, tréningov a súťaží, zostavovanie tréningových 

plánov / konzultované s reprezentačným trénerom /   

Financovanie 
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Financovanie prípravy talentovanej mládeže BMX je z príspevkov vyčlenenými 

Výkonným výborom SZC z príspevku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu SR  

– podprogram Výber a príprava športových talentov. O prerozdelení financií 

rozhoduje komisia BMX.  

  

Súhrn položiek financovaných z príspevku na CTM. / podlieha schváleniu komisiu 

BMX / 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 a účasti 

športových reprezentantov a realizačných tímov v mládežníckych vekových 

kategóriách na významných súťažiach podľa § 3 písm. h) Zákona o športe,  

 

3.4 Centrá talentovanej mládeže (CTM) v BMX Freestyle 

Charakteristika CTM 

Talentovaná mládež je budúcou základňou športovej reprezentácie, ktorej úspešnosť 

je podmienená primárnym výberom v detskom a žiackom období. Úlohou centra 

talentovanej mládeže (ďalej len CTM ) je určiť mladých talentovaných športovcov 

na základe jasne stanovených kritérií a následná práca s touto mládežou. CTM by 

malo zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre rozvoj talentu u športovcov 

prostredníctvom dobrého materiálneho vybavenia a kvalitným tréningovým plánom 

a procesom pod vedením kvalifikovaných trénerov.  

Kritériá zaradenia športovca 

Športovci sú zaradení do CTM spravidla raz ročne (od vydania licencie SZC do 

31.12 príslušného roka) po splnení kritérií stanovených touto smernicou. Je možné 

dodatočné zaradenie jazdca v priebehu sezóny na základe splnenia výkonnostných 

kritérií po schválení vedením CTM. 

 

Kritériá zaradenia športovca do CTM:  

a) Jazdec musí mať licenciu SZC vydanú do 30.5. daného roku 

b) Vek pre zaradenie talentovaného športovca do CTM je od 7-18 rokov vrátane  

c) Musí byť držiteľom licencie SZC aj v roku predchádzajúcom pred zaradením 

do zoznamu  

d) V predchádzajúcom roku skončil do 3. miesta na niektorých pretekoch 

Slovenského pohára, v celkových výsledkoch Slovenského pohára, 

Majstrovstiev Slovenska alebo má finálové umiestnenie na niektorom 

zahraničnom podujatí odvetvia Freestyle BMX.  

e) Na základe odporúčania reprezentačného trénera a po schválení Komisiou 

BMX 

Povinnosti športovca zaradeného do CTM: 

a) Zúčastní sa v danom roku, keď bol zaradený, všetkých podujatí SZC 

odvetvia Freestyle BMX (pohár a majstrovstvá), v prípade neúčasti predloží 

náležité lekárske potvrdenie (viď. Štatút reprezentanta )  
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b) Zúčastní sa min. 2 zahraničných pretekov vo svojej, alebo vyššej kategórii, 

v príslušnom roku zaradenia do talentovanej mládeže  

c) Každoročne preukáže zdravotnú spôsobilosť športovca na vykonávanie 

príslušného športu, ktorú posudzuje lekár so špecializáciou v špecializačnom 

odbore telovýchovné lekárstvo na základe lekárskej prehliadky, ktorú 

vykonal lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria  

d) Talentovaný športovec musí dodržiavať platné antidopingové pravidlá  

Vyradenie športovca z CTM:  

a) Vyradenie pre nesplnenie výkonnostných cieľov  

b) Za závažné prehrešky voči morálke a etike  

c) Za porušenie antidopingových pravidiel 

d) Na návrh lekára zo zdravotných dôvodov  

e) Na žiadosť zákonného zástupcu u neplnoletých športovcov  

f) Neplnenie si povinností reprezentanta SR, účasti na Majstrovstvá SR a 

súťažiach organizovaných SZC, neplnenie tréningové procesu  

g) Na vlastnú žiadosť športovca  

h) Ak sa odmietne bez primeraného dôvodu zúčastniť na súťaži, na ktorú bol 

riadne nominovaný a ak boli na jeho prípravu v posledných dvoch rokoch 

použité verejné prostriedky  

Riadenie CTM 

Za CTM BMX zodpovedá v danom roku komisiou BMX poverený tréner CTM, 

ktorý je riadený reprezentačným trénerom BMX a úzko s ním spolupracuje. Jeho 

úlohou je hlavne:  

a) Vytvoriť plán činnosti (schválený reprezentačným trénerom) a financovania 

(schválený komisiou BMX), pravidelne reportovať o činnosti CTM  

b) Viesť a aktualizovať zoznam športovcov zaradených do CTM  

c) Zostavovanie vyúčtovaní pre SZC a komisiu BMX   

d) Tréneri CTM sú podriadení reprezentačnému trénerovi  

e) Tréner CTM musí mať minimálne trénerské vzdelanie  I. stupeň  

f) Zodpovednosť za potrebné lekárske prehliadky športovcov  

g) Mesačná evidencia činnosti, tréningov a súťaží, zostavovanie tréningových 

plánov  

 

Financovanie 

Financovanie prípravy talentovanej mládeže BMX je z príspevkov vyčlenených 

Výkonným Výborom SZC z príspevku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu SR – podprogram Výber a príprava športových talentov. O prerozdelení 

financií rozhoduje komisia BMX. Súhrn položiek financovaných s príspevku na 

CTM podlieha schváleniu komisiu BMX. 

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 a účasti športových 
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reprezentantov a realizačných tímov v mládežníckych vekových kategóriách na 

významných súťažiach podľa § 3 písm. h) Zákona o športe.  

 

3.5 Centrá talentovanej mládeže (CTM) v Triale 

Charakteristika 

Talentovaná mládež je budúcou základňou športovej reprezentácie, ktorej úspešnosť 

je podmienená primárnym výberom v detskom a žiackom období. Na základe toho 

sa stáva významnou indikácia, na ktorý šport má dieťa pohybové predpoklady, ktoré 

je možné nazvať ako štruktúrou talentovanosti.   

Úlohou tejto charakteristiky je určiť podmienky pre zaradenie talentovaného 

športovca v odvetví TRIAL do centra talentovanej mládeže (ďalej len ÚTM alebo 

CTM ).  

Podmienky zaradenia športovca, hodnotiace kritériá 

Športovci sú zaradení do CTM spravidla raz ročne (od vydania licencie SZC do  

31.12 príslušného roka) po splnení kritérií stanovených touto smernicou.  

Kritériá pre CTM TRIAL:  

a) Talentovaný športovec TRIAL musí byť z klubu, ktorý je minimálne 2 roky 

členom SZC, ktoré predchádzajú roku zaradenia jazdca do CTM.  

b) Musí mať licenciu SZC vydanú do 31.3. daného roku.  

c) Vek pre zaradenie talentovaného športovca do CTM je od 8-18 rokov vrátane.  

d) V aktuálnom roku sa vychádza z dosiahnutých výsledkov jednotlivých pretekárov 

z predchádzajúceho kalendárneho roka nasledovným spôsobom. Talentovaní 

jednotlivci sú tí, ktorí získali aspoň 25b v hodnotení koeficientu CTM TRIAL 

podľa rebríčka zostaveného na základe vzorca, ktorý je súčasťou tejto smernice, 

za uplynulý rok do konca decembra podľa Čl.2.1 a zároveň mali vydanú licenciu 

SZC v predchádzajúcom roku zaradenia do CTM.  

e) Zúčastní sa v danom roku, keď bol zaradený, všetkých podujatí SZC odvetvia 

TRIAL, v prípade neúčasti predloží náležité lekárske potvrdenie (viď. Štatút 

reprezentanta ).  

f) Zúčastní sa min. 3 zahraničných UCI trialových pretekov vo svojej, alebo vyššej 

kategórii,  v príslušnom roku zaradenia do talentovanej mládeže.  

g) Každoročne preukáže zdravotnú spôsobilosť športovca na vykonávanie 

príslušného športu, ktorú posudzuje lekár so špecializáciou v špecializačnom 

odbore telovýchovné lekárstvo na základe lekárskej prehliadky, ktorú vykonal 

podľa zákona 51/2016 Z.z..  

h) Zúčastní sa centrálneho testovania všeobecnej pohybovej výkonnosti, ktorým sa 

musí uchádzač o zaradenie do CTM preukázať / staré 12 mes. max. / s výsledkom 

„prospel“. Testovanie pripravuje  SZC centrálne pre všetky odvetvia.  

i) Talentovaný športovec musí dodržiavať platné antidopingové pravidlá.  
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j) Je možné dodatočné zaradenie na základe splnenia výkonnostných kritérií po 

schválení komisie odvetvia.  

  

Vyradenie športovca z CTM:   

a) vyradenie pre nesplnenie výkonnostných cieľov  

b) za závažné prehrešky voči morálke a etike  

c) na 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 SZC, neplnenie tréningové procesu  f) na vlastnú žiadosť 

športovca  

g) ak sa odmietne bez primeraného dôvodu zúčastniť na súťaži, na ktorú bol 

riadne nominovaný a ak boli na jeho prípravu v posledných dvoch rokoch použité 

verejné prostriedky  

   

Hodnotenie športovcov, kritéria zaradenia do CTM TRIAL 2020  

   
MSR  SP SR  CZ UCI  

PL/HU/CZ 
ostatne  

UCI, BIU  
ME   MS/WYG  

body za 

výsledky  
1.-3b 2.- 
2b 3.-1b  

polovica z  
MSR  

polovica z  
MSR  

polovica  
MSR  

3x viac  
MSR  

5x viac  
MSR  

  

Poznámka:  

Do výsledkov poradia v pretekoch MSR sa započítava len poradie slovenských 

jazdcov - posúva sa poradie - všade inde sa započítava.  

Skutočné poradie jazdca  (Napr.: Ak na 1.mieste je jazdec z ČR a druhý je jazdec 

zo Slovenska, tak jazdec zo SR dostáva body za 1.miesto).  

Ak jazdec štartuje na pretekoch v dvoch kategóriách, započítavajú sa mu obidva 

výsledky.  

Celkové výsledky na SHM a MS sa nezapočítavajú, počítajú sa výsledky a účasti 

na jednotlivých kolách.  

Body za výsledky budú jazdcovi pripísané za každú oficiálnu kategóriu, v ktorej 

vyštartuje v pretekoch, v hobby , voľných kategóriách, DNF a DNS sa 

nezapočítavajú body.  

Výnimočné výsledky sa budú riešiť individuálne v rámci komisie trial.  

Ak sa  budú na pretekoch spájať dievčenské vekové kategórie, body za celkové 

umiestnenia sa takýmto pretekárkam do hodnotenia CTM budú počítať tak, že na 

výsledky chlapcov nebude prihliadané..  

Riadenie chodu útvaru talentovanej mládeže trial  
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Za CTM trial zodpovedá v danom roku komisiou trial poverený vedúci CTM, ktorý 

je riadený komisiou Trial a úzko s ňou spolupracuje. Jeho úlohou je hlavne .  

a) Pripravovať zmluvy so športovcami  

b) Vytvoriť plán činnosti a financovania, pravidelne reportovať o činnosti CTM  

c) Viesť a aktualizovať zoznam športovcov zaradených do útvaru  

d) Zostavovanie výkazov pre zväz a ministerstvá  

e) Tréneri CTM sú podriadení vedúcemu, podmienka: licencie a výpis z registra 

trestov  

f) Zodpovednosť za potrebné lekárske prehliadky športovcov  

g) Mesačná evidencia činnosti, tréningov a súťaží, zostavovanie tréningových 

plánov  

h) Individuálne posudzuje  a rieši zranenia a iné prekážky v príprave športovca 

zaradeného do CTM   

Financovanie 

Financovanie prípravy talentovanej  mládeže TRIAL je z príspevkov vyčlenenými 

Výkonným Výborom SZC z príspevku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu SR – podprogram Výber a príprava športových talentov. Do chvíle, kým 

nevznikne pri registrovanom klube SZC samostatný útvar talentovanej mládeže, o 

financovaní rozhoduje komisia TRIAL a financie budú prideľované priamo na mená 

po dohode so zvoleným vedúcim CTM TRIAL.  

 

4. Ostatné podmienky podľa osobitých predpisov 

 


