Smernica
o činnosti CTM

1. Centrum talentovanej mládeže
Zriadenie centra talentovanej mládeže navrhuje komisia mládeže a vzdelávania na schválenie VV SZKDV,
ktorý žiada o podporu MŠ SR.
2. CTM má regionálny charakter.
3. Podmienky vzniku CTM:
• min 10 športovcov spĺňajúcich podmienky pre zaradenie do CTM
• základné materiálno-technické zabezpečenie
• personálne zabezpečenie
4. Zaradenie do CTM:
• počet členov minimálne 10 – maximálne 15, prípadne viac po schválení VV
• vekový limit 11 – 18 rokov po splnení kritérií pre zaradenie do CTM
Športovci pre zaradenie do CTM musia splniť minimálne jedno z kritérií a absolvovať pohybové testy 2x
v sezóne v príslušnom kalendárnom roku:
a) účastník na MSJ a MEJ vo vodnom slalome
b) minimálne I. VT z rebríčka SLP vo vodnom slalome pre dorast starší
c) minimálne II. VT z rebríčka SLP vo vodnom slalome pre dorast mladší
d) minimálne prvá tretina III. VT z rebríčka SLP vo vodnom slalome pre žiakov
Za menovité zaradenie športovcov do CTM je zodpovedný kompetentný tréner CTM
Do CTM nemôžu byť zaradení a hodnotení:
a) športovci zaradení do projektu vybraných športovcov MŠ SR
b) členovia stredísk vrcholového športu
c) členovia centra olympijskej prípravy
5. Hodnotenie
Hodnotenie v sebe zahrňuje aspekty:
• špeciálna výkonnosť
• počet športovcov
Bodové hodnotenie špeciálnej výkonnosti a počtu športovcov
a) medailista MSJ, MEJ v individuálnych kategóriách v kanoistike na divokej vode
5 bodov
b) štart na MSJ, MEJ vo vodnom slalome
4 body
c) pretekár s I. VT vo vodnom slalome
4 body
d) pretekár s II. VT vo vodnom slalome
3 body
e) žiak minimálne prvá tretina III. VT z rebríčka SLP vo vodnom slalome
2 body
Športovec môže získať bodové hodnotenie, len za najvyššiu dosiahnutú hodnotu v danom kalendárnom
roku.
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6. Výpočet pridelenia finančných prostriedkov:
a) CTM dostane základnú podporu na činnosť (profesionálny tréner + základný príspevok na činnosť)
b) Výška výkonnostného príspevku určeného na činnosť CTM závisí od počtu získaných bodov všetkých
pretekárov v CTM v danom regióne a následného pomerného vyjadrenia podielu z celkového počtu
udelených bodov.
7. Správa o činnosti CTM
Zodpovedný tréner CTM predkladá predsedovi komisie mládeže a vzdelávania:
• správu o činnosti za príslušný kalendárny rok a plán práce CTM najneskôr do 31. 10. Správa musí byť
podaná formou formulára „Správa o činnosti a plán práce CTM“.
• výsledky testovania pretekárov CTM 2x ročne (prvá polovica októbra a druhá polovica februára)
• dochádzku na tréningy a odtrénované objemy pretekárov juniorskej reprezentácie SR a Future Tímu,
zaradených v CTM, 1x za 2 mesiace
• informáciu o pravidelnom lekárskom sledovaní zdravotného stavu športovcov CTM
8. Komisia mládeže a vzdelávania SZKDV posúdi správu o činnosti a plán práce CTM a pripomienkuje jednotlivé
body.
9. Komisia mládeže a vzdelávania SZKDV následne predkladá na VV SZKDV návrhy na zrušenie, zriadenie,
resp. rozšírenie CTM.
10.Finančné prostriedky
Finančné prostriedky na činnosť CTM môžu byť použité v zmysle rozpočtu CTM na príslušný kalendárny
rok na:
• športovú prípravu členov CTM
• prenájom tréningových priestorov
• účasť na športových podujatiach s výnimkou účasti na SLP a M-SR všetkých vekových kategórii.
• nákup najnutnejšieho športového vybavenia neinvestičného charakteru
• odmeny pomocným trénerom
• lekárske zabezpečenie
11. Existencia CTM sa riadi Usmernením MŠ SR zo dňa 1.2.2002 č. 151/2002 – 71 k starostlivosti o športovo –
talentovanú mládež.

Schválené VV SZKDV 12. 3. 2010 v Liptovskom Mikuláši.

Vypracoval: Zdenek Kus, predseda komisie mládeže a vzdelávania
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