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Metodika práce s talentovanou mládežou
I. Centrá talentovanej mládeže
1.

Za talentovanú mládež sa v podmienkach Slovenského zväzu orientačných športov (ďalej len „SZOŠ“) pokladajú
športovci všetkých druhov športovej orientácie (orientačný beh, lyžiarsky orientačný beh, orientačná cyklistika,
presná orientácia) na základe splnenia kritérií, stanovených smernicou SZOŠ „Kritériá na identifikáciu športových
talentov v SZOŠ“.

2.

Na účely práce s talentovanou mládežou zriaďuje SZOŠ Centrá talentovanej mládeže (ďalej len „CTM“).

3.

Do CTM sú zaraďovaní športovci z radov talentovanej mládeže (bod 1 tejto smernice). Talentovaní športovci,
nezaradení do CTM sú sledovanými športovcami príslušného CTM (bod 8 tejto smernice).

4.

CTM sa zriaďujú na základe osobitnej dohody medzi SZOŠ a konkrétnym kolektívnym členom SZOŠ, pričom
kolektívny člen SZOŠ je povinný zabezpečiť činnosť a riadny chod CTM.

5.

CTM sú obvykle zriaďované tak, aby každá geografická oblasť bola pokrytá aspoň jedným CTM. V podmienkach
SZOŠ sa jedná o oblasti Západ (kraje Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín), Stred (kraje Banská Bystrica, Žilina)
a Východ (kraje Košice a Prešov).

6.

Počet talentovaných športovcov, zaradených do CTM je minimálne 4, maximálne 20 športovcov.

7.

Podmienkami na zaradenie talentovaného športovca do CTM v príslušnom kalendárnom roku sú tiež:
a. platná lekárska prehliadka,
b. podpísaná Zmluva o príprave talentovaného športovca

8.

Pri zaradení športovca do konkrétneho CTM rozhoduje blízkosť príslušného CTM k miestu, kde športovec trvale
pôsobí (žije alebo študuje). Klubová príslušnosť nie je rozhodujúca.

9.

Vyradenie športovca z CTM sa uskutoční:
a. v roku nasledujúcom po roku, keď športovec dosiahol maximálny vek na zaradenie do CTM,
b. po neabsolvovaní lekárskej prehliadky,
c. pri nepodpísaní Zmluvy o príprave talentovaného športovca
d. na návrh vedúceho trénera za závažné prehrešky voči morálke a etike,
e. na návrh vedúceho trénera za neplnenie požiadaviek športovej prípravy,
f.
na návrh lekára zo zdravotných dôvodov,
g. na žiadosť zákonného zástupcu neplnoletého športovca,
h. na žiadosť plnoletého športovca.

II. Činnosť Centier talentovanej mládeže
1.

Činnosť Centra talentovanej mládeže je riadená vedúcim trénerom CTM. Vedúci tréner CTM si na zabezpečenie
športovej prípravy prizýva ďalších trénerov, pomocných trénerov, rehabilitačných pracovníkov a iných odborníkov.

2.

Vedúci tréner CTM:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

predkladá na schválenie Komisii mládeže SZOŠ obvykle k 15.11. bežného roka návrh na zaradenie
športovcov do CTM na nasledujúci kalendárny rok,
vypracováva celoročný plán športovej prípravy CTM
vypracováva metodiku športovej prípravy v rámci CTM,
konzultuje tréningové plány jednotlivých športovcov, pripravené ich osobnými trénermi,
kontroluje evidenciu o tréningovej činnosti športovcov,
kontroluje výkonnosť športovcov testami, vykonávanými spravidla v jarnom a jesennom termíne,
výsledky testovaní a zoznamy testovaných vedúci tréner CTM archivuje,
kontroluje absolvovanie lekárskej prehliadky
predkladá Komisii mládeže SZOŠ obvykle k 15.11. bežného roka písomnú správu o činnosti CTM za
bežný rok,

Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava 2

27.02.2017
3.

Každý športovec, zaradený do CTM, musí mať osobného trénera. Osobný tréner je povinný:
a. pripraviť tréningový plán pre zvereného športovca,
b. pri príprave tréningového plánu rešpektovať metodiku, vypracovanú vedúcim trénerom CTM,
c. zabezpečiť vedenie evidencie o tréningovej činnosti športovca (tréningový denník)
d. zabezpečiť absolvovanie povinnej lekárskej prehliadky športovca a v tréningovej činnosti sa riadiť
lekárskymi odporúčaniami.

4.

SZOŠ prostredníctvom odborných komisií poskytuje CTM:
a. metodickú pomoc pri riadení športovej prípravy,
b. výchovu kvalifikovaných trénerov,
c. oponentúru tréningových plánov a kontrolu ich realizácie,
d. pravidelné hodnotenie činnosti CTM.

5.

SZOŠ má právo prostredníctvom odborných komisií kontrolovať tréningový proces v konkrétnom CTM a dávať
odporúčania na jeho skvalitnenie.

6.

V rámci športovej prípravy organizujú CTM výcvikové tábory (sústredenia) a kontrolné zrazy v domácich
a zahraničných podmienkach. Výcvikový tábor (VT) je akciou trvajúcou viac ako 3 dni. Kontrolný zraz (KZ) je
akciou trvajúcou 1 až 3 dni.

7.

Termínové kalendáre jednotlivých akcií riadenej prípravy členov širších zväzových výberov juniorov a dorastu na
nasledujúcu sezónu vypracovávajú tréneri výberov juniorov a dorastu a predkladajú ich každoročne v období
október – november na schválenie Komisii mládeže SZOŠ. Tieto akcie sa zapracujú do plánu práce príslušného
CTM.

8.

Organizáciu akcií podľa schváleného kalendára zabezpečuje vedenie príslušného CTM.

III. Financovanie Centier talentovanej mládeže
1.

Predsedníctvo SZOŠ schvaľuje jednotlivým CTM finančné prostriedky na účel rozvoja talentovaných športovcov
z príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu, poskytnutému SZOŠ prostredníctvom rozpočtu Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR).

2.

Percentuálne rozdelenie finančných prostriedkov medzi jednotlivé CTM na nasledujúci kalendárny rok schvaľuje
Komisia mládeže SZOŠ obvykle v novembri bežného kalendárneho roka na základe bodového ohodnotenia
činnosti príslušného CTM v bežnom kalendárnom roku podľa nasledujúcich kritérií:
a.

Účasť člena daného CTM na seniorských majstrovstvách sveta
umiestnenie sa na nich do 15. miesta

30 bodov
80 bodov

b.

Účasť člena daného CTM na seniorských majstrovstvách Európy
umiestnenie sa na nich do 15. miesta

25 bodov
65 bodov

c.

Účasť člena daného CTM na juniorských majstrovstvách sveta
umiestnenie sa na nich do 15. miesta

20 bodov
50 bodov

d.

Účasť člena daného CTM na dorasteneckých majstrovstvách Európy
umiestnenie sa na nich do 15. miesta

15 bodov
35 bodov

e.

Majster SR v orientačnom behu v OB, LOB, OC, PO
2. miesto na M SR v OB, LOB, OC, PO
3. miesto na M SR v OB, LOB, OC, PO

20 bodov
15 bodov
10 bodov

f. Slovenský rebríček jednotlivcov

v OB v kat. M, W -14, -16, -18, -20
v LOB v kat. M, W -16, -18, -20
v OC v kat W-, M -18, M 19v PO v kat. Open
1. miesto 30 bodov, 2. miesto 25 bodov, 3. miesto 20 bodov, 4. miesto 15 bodov, 5. miesto 10 bodov,
6. miesto 5 bodov.
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3.

Prijímateľmi finančných prostriedkov sú:
a. kolektívni členovia SZOŠ, ktorí sú zmluvnou stranou SZOŠ podľa osobitnej dohody o zriadení CTM,
b. tréneri CTM
c. športovci, ktorí sú v príslušnom CTM v príslušnom roku zaradení.

4.

Finančné prostriedky je možné použiť na:
a. výdavky na kontrolných zrazoch, výcvikových táboroch a prípravných súťažiach, najmä cestovné
náhrady v zmysle platnej legislatívy,
b. výdavky spojené s nákupom materiálu týkajúceho sa výstroja a pomôcok pre tréningové i pretekárske
vybavenie,
c. výdavky spojené s prenájmom priestorov a zariadení,
d. regeneráciu, testovanie a lekárske vyšetrenia,
e. doplnkové vzdelávanie mládežníckych trénerov,
f. iné výdavky schválené vedúcim trénerom CTM.

5.

Na základe riadnych vyúčtovaní bude príslušná nárokovateľná čiastka, schválená vedúcim trénerom CTM,
poukázaná na subjekt alebo jednotlivca, ktorý vyúčtovanie predloží.

6.

Vyúčtovania sa predkladajú priebežne tak, aby boli zúčtovateľné do 31. 12. príslušného roka.

7.

Pridelené finančné prostriedky (čl. III, bod 1 tejto smernice) sa použijú na organizovanie akcií CTM podľa
schváleného termínového kalendára (čl. II, bod 2, písm. b) tejto smernice).

8.

Vyúčtovanie akcie, ktorú CTM organizovalo, predloží vedúci CTM po jej ukončení hospodárovi SZOŠ. Ten
prekontroluje vyúčtovanie po obsahovej a formálnej stránke a postúpi ho generálnemu sekretárovi SZOŠ na
zabezpečenie preplatenia.

9.

V CTM, kde sú členmi príslušníci niekoľkých odvetví (OB, LOB, OC, PO), pridelené finančné prostriedky na
činnosť rozdelí pre príslušníkov jednotlivých odvetví vedúci tréner daného CTM.

10. Z prostriedkov CTM sa prednostne uhrádzajú výdavky tých členov CTM, ktorí sú zaradení do širších zväzových
výberov juniorov a dorastu.
11. Finančné prostriedky CTM sa prideľujú diferencovane jednotlivým členom CTM. O diferenciácii rozhoduje vedenie
príslušného CTM.

Smernicu schválilo Predsedníctvo SZOŠ dňa 27.2.2017

