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Koncepcia Koncepcia Koncepcia Koncepcia činnosti včinnosti včinnosti včinnosti v rokoch rokoch rokoch rokoch 2020202010101010    –––– 2012 2012 2012 2012    
 
Náplň činnosti komisie Náplň činnosti komisie Náplň činnosti komisie Náplň činnosti komisie     
    

- tvorba stratégie rozvoja mládežníckeho športu 
- realizácia stratégie a koordinácie činnosti jednotlivých CTM v spolupráci a klubmi 
- marketingová podpora mládežníckych projektov 
- predkladá požiadavky na organizáciu mládežníckych súťaží 
- organizácia školení trénerov 
- vytvoriť spoluprácu s FTVŠ v oblasti vzdelávania trénerov a riešenia výskumných úloh 
- prednáška požiadavky jednotlivých klubov a regionálnych mládežníckych centier na VV 

 
Zloženie komisie je vytvorené na princípe zodpovedných trénerov pre jednotlivé CTM alebo aj regionálneho zastúpenia 

reprezentanta klubu z daného regiónu: 
 
predseda komisie mládeže a vzdelávania:  Zdeno Kůs 
Košice + región východ:    Peter Murcko 
Liptovský Mikuláš:    Stanislav Gejdoš 
Žilina:      Alexander Simon 
Dolný Kubín:     Martin Stanovský 
Zvolen:      Dušan Muhl 
Bratislava:     Juraj Halama  

+ ďalší zástupca bude navrhnutý z Bratislavských oddielov 
 
zástupca pre vzdelávanie:    Vojtech Potočný 
 
 
 

Stratégia rozvoja mládežníckeho športuStratégia rozvoja mládežníckeho športuStratégia rozvoja mládežníckeho športuStratégia rozvoja mládežníckeho športu pri SZKDV pri SZKDV pri SZKDV pri SZKDV    
(n(n(n(návrh)ávrh)ávrh)ávrh)    

 
SZKDV je postavený pred požiadavku hnutia aktívne napomáhať a zabezpečovať rozvoj mládežníckeho športu a to najmä 
zvyšovaním počtu pretekárov v kategóriách prípravky a žiakov, nakoľko pre udržanie výkonnostnej úrovne jednotlivých RD je 
prísun nových talentov rozhodujúcim faktorom. 
Základným princípom tejto stratégie je prevzatie zodpovednosti SZKDV nad realizáciou rozvoja mládežníckeho športu a to 
jednak po stránke prípravy a koordinácie jednotlivých činností ako aj po stránke výkonu v jednotlivých regionálnych centrách 
na Slovensku. 
 
Realizovaná stratégia má nasledovné formy: 

- Regionálne mládežnícke centrá s CTM. 
- Priama podpora klubov bez dosahu regionálnych CTM. 
- Projekt „Hľadáme víťazov“ 
- Projekt „Future team“ 
- Iniciatíva „COP“ 

 
 
Regionálne mládežnícke centrá s CTMRegionálne mládežnícke centrá s CTMRegionálne mládežnícke centrá s CTMRegionálne mládežnícke centrá s CTM    
 
Regionálne mládežnícke centrum zabezpečuje súčinnosť CTM a prípravok v danom regióne. Podpora zo strany SZKDV pre 
jednotlivé centrá bude vo forme výkonov činnosti a ich priame financovanie. Podpora bude smerovať do jednotlivých centier, 
nie do klubov v danom regióne podľa zoznamu športovcov, zaradených do CTM. Minimálny počet športovcov spĺňajúcich 
kritéria pre zaradenie do CTM musí byť 10. Do CTM v regionálnych centrách budú zaradení pretekári zo všetkých klubov            
v danom regióne.  
CTM Bratislava, CTM Liptovský Mikuláš, CTM Žilina, CTM SZKDV (Košice),  
 
Všetky zriadené CTM dostanú základnú podporu vo forme: 

- profesionálny tréner 
- základný príspevok na činnosť 

 
 
 



 

Komisia mládeže          

a vzdelávania 
 

 

 

 

 

 
Základný príspevok na činnosť môže byť použitý na financovanie: 

- nákup materiálu 
- prenájmy priestorov 
- výdavky priamo spojené s tréningovým procesom 
- lekárske zabezpečenie 
- účasť na športových podujatiach a VT, okrem majstrovských súťaží 

 
Druhú časť podpory bude tvoriť výkonnostný príspevok určený na činnosť CTM. Výška príspevku závisí od počtu získaných 
bodov (Smernica o činnosti CTM, bod 5) všetkých mládežníckych pretekárov v kluboch v danom regióne a následného 
pomerného vyjadrenia podielu z celkového počtu udelených bodov. Z tohto príspevku je možné financovať: 

- odmeny pomocným trénerom 
- nákup materiálu 
- prenájmy priestorov 
- výdavky priamo spojené s tréningovým procesom 
- lekárske zabezpečenie 
- účasť na športových podujatiach a VT, okrem majstrovských súťaží 

 
V prípade splnenia kvalitatívnych a kvantitatívnych podmienok a finančných možností pre vznik ďalšieho CTM v danom 
regióne, komisia mládeže a vzdelávania iniciuje rozšírenie CTM a pridelenie základnej podpory vo forme: 

- profesionálny tréner 
- základný príspevok na činnosť. 

    
Priama podpora klubov bez CTMPriama podpora klubov bez CTMPriama podpora klubov bez CTMPriama podpora klubov bez CTM    
 
Kluby, ktoré nespadajú do pôsobenia regionálnych mládežníckych centier s CTM, dostanú podporu na rozvoj mládeže po 
splnení nasledovných kritérií: 
    
Základný príspevok na činnosť:Základný príspevok na činnosť:Základný príspevok na činnosť:Základný príspevok na činnosť:    
 

- vykazujú aktívnu činnosť 
- majú v danom roku športovcov zaradených v rebríčku SLP v slalome, spĺňajúcich kritériá zaradenia do CTM 
- preukážu zodpovednú osobu za prácu z mládežou 

    
Výkonnostný príspevokVýkonnostný príspevokVýkonnostný príspevokVýkonnostný príspevok    
 

• kluby sa podieľajú na prerozdelení, majú v danom roku športovcov zaradených v rebríčku SLP v slalome, 
spĺňajúcich kritériá zaradenia do CTM 
• preukážu zodpovednú osobu za prácu z mládežou 

 
Schválenie podpory pre kluby spĺňajúce kritéria podlieha rozhodnutiu VV SZKDV. V prípade splnenie kvalitatívnych                               
a kvantitatívnych podmienok pre vznik CTM v danom regióne, komisia mládeže a vzdelávania iniciuje vznik CTM v štruktúre 
SZKDV a MŠSR. 
    
Projekt „Hľadáme víťazov“Projekt „Hľadáme víťazov“Projekt „Hľadáme víťazov“Projekt „Hľadáme víťazov“    
 
Hlavným cieľom projektu je propagácia kanoistiky na divokej vode v cieľovej skupine detí od 8 do 12 rokov a následné 
získavanie nových členov do prípraviek v rámci celého Slovenska.  
Propagačná činnosť: 
Propagačnú činnosť pre celé Slovensko bude koordinovať komisia mládeže a vzdelávania, nasledovnou formou: 

- internetová kampaň na portáloch SZKDV a partnerov zväzu 
- promo akcie pre deti v rámci vrcholných podujatí na Slovensku 
- letné tábory „Hľadáme víťazov“ 
- náborová činnosť na školách – organizácia náborových dní 

Na výkonne daných činností sa budú podieľať profesionálni a pomocní tréneri regiónu. 
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Letné tábory „Hľadáme víťazov“Letné tábory „Hľadáme víťazov“Letné tábory „Hľadáme víťazov“Letné tábory „Hľadáme víťazov“    
- použiť ako hlavný náborový kanál 
- nadviazať regionálnu spoluprácu s organizáciami poskytujúcimi služby v oblasti zabezpečenia voľného času pre deti 
- v spolupráci s týmito organizáciami zorganizovať letné tábory pre detí so zameraním na kanoistiku, pričom SZKDV 
by v projekte vystupoval ako odborný garant a na samotnej realizácii by sa podieľal formou zapožičania vhodného 
materiálu na výcvik a odborným vedením športovej prípravy  
- výber talentovaných detí do prípravok v regionálnych mládežníckych centier, resp. kluboch. 

    
Tréningový campTréningový campTréningový campTréningový camp „prvý camp, prvý štart“ „prvý camp, prvý štart“ „prvý camp, prvý štart“ „prvý camp, prvý štart“    

- určený pre deti zaradené do prípravok 
- testovanie detí 
- absolvovanie prvého štartu na pretekoch 

    
Prípravky „Hľadáme víťazov“Prípravky „Hľadáme víťazov“Prípravky „Hľadáme víťazov“Prípravky „Hľadáme víťazov“    
 
Podpora zo strany SZKDV na zabezpečenie činnosti prípraviek bude smerovaná nasledovne: 
Regionálne mládežnícke centrá s CTM 

- Pridelenie finančných prostriedkov na činnosť prípraviek v kluboch 
- Práca profesionálneho trénera v rámci prípravky 
- Zriadenie školských športových stredísk a úzka spolupráca zo ZŠ 

Priama podpora klubov bez CTM 
- Pridelenie finančných prostriedkov na činnosť prípraviek v kluboch 
- Pomoc pri zriadení školského športového strediska 

Pridelenie výšky finančných prostriedkov na činnosť prípraviek sa bude riadiť podľa schválenej smernice 
    
    
    
    
Napĺňanie Napĺňanie Napĺňanie Napĺňanie stratégie v rokoch 20stratégie v rokoch 20stratégie v rokoch 20stratégie v rokoch 2010101010    –––– 2012 2012 2012 2012    
    

- schválenie a predstavenie stratégie rozvoja mládežníckeho športu v rokoch 2010 – 2012 
- 4 regionálne mládežnícke centrá s CTM 
- podpora pre jednotlivé CTM a kluby nasledovne: 
- Základný príspevok podľa kritérií stratégie rozvoja mládežníckeho športu v rokoch 2010 – 2012 a platnej smernice                         
o činnosti CTM  
- Výkonnostný príspevok podľa platnej smernice o činnosti CTM  
- Projekt „Hľadáme víťazov“  
- Projekt „Future team“ 
- Projekt „COP“ 
 

2010201020102010    
- podpora pre jednotlivé CTM a kluby výhradne podľa stratégie rozvoja mládežníckeho športu v rokoch 2010 – 2012 a 
smernice o činnosti CTM 
- 4 regionálne mládežnícke centrá s CTM 
 

2011 2011 2011 2011 –––– 2012 2012 2012 2012    
- 4 regionálne mládežnícke centrá s CTM 
- 2 regionálne mládežnícke centrá s CTM s rozšírenou základnou podporou 

 
 
 

Vypracoval: Zdeno Kůs 
 
 
Schválené VV SZDKV v Bratislave dňa: .......................... 

 


