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Štatút Centra talentovanej mládeže pri SAPR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článok I. Všeobecné ustanovenia 
 

1. Štatút centra talentovanej mládeže je dokument, ktorým sa riadi činnosť CTM pri SAPR. 
2. Vymedzuje pojmy a úlohy CTM 
3. Stanovuje podmienky zriadenia, pozastavenia a zrušenia činnosti CTM 
4. Definuje podmienky členstva športovca do CTM 
5. Pomenováva personálne zabezpečenie a financovanie CTM 
6. Kontrolnú činnosť v CTM 
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Článok II. Centrum talentovanej mládeže – vymedzenie pojmov a úloh 
 

1. Centrum talentovanej mládeže (ďalej len CTM) je útvar pre športovú prípravu 
talentovanej mládeže s predpokladmi výkonnostného rastu na vrcholovú úroveň vo 
vekovej kategórii juniorov. 

2. Úlohou CTM je realizácia športovej prípravy vybraných športovcov, zvyšovanie ich 
športovej výkonnosti, príprava na prechod z juniorskej do seniorskej kategórie, vychovať 
športového reprezentanta s vysokou športovou výkonnosťou. 

3. CTM sústreďuje talentovanú mládež a zabezpečuje jej všestrannú prípravu a športovú 
činnosť na vysokej úrovni. 

4. CTM spolupracuje s oddielovým – klubovým trénerom tak, aby bola zabezpečená 
nadväznosť činnosti a vzájomná podmienenosť pri plnení úloh. 

5. Za činnosť a výsledky CTM zodpovedá oddiel – klub, pri ktorom je centrum zriadené. 
 
Článok III. Podmienky zriadenia, pozastavenie a zrušenie CTM  
 

a) Zriaďovanie CTM 
 

1. CTM sa zriaďuje pri klube, ktorý je samostatným právnym subjektom a pre jeho činnosť 
sú vytvorené vhodné finančné, tréningové, personálne, materiálne podmienky 

2. Žiadosť o zriadenie CTM predkladá klub, ktorého  je platným členom SAPR minimálne 
3 roky a má splnené všetky záväzky voči SAPR. SAPR po preverení plnenia schválených 
kritérií VV SAPR a priznáva klubu štatút CTM. 

3. Pri udelení štatútu CTM sa berie do úvahy historická práca s mládežou minimálne 5 rokov 
v mládežníckych kategóriách a pravidelná účasť mládežníckych športovcov v súťažiach 
organizovaných SAPR a WAF počas rovnakého obdobia. 

4. Návrh na zmenu CTM  reprezentačný tréner a schvaľuje Výkonný výbor(VV) SAPR . 
5. Pri zriaďovaní CTM zúčastnené strany (SAPR a klub) uzatvárajú písomnú dohodu, v 

ktorej stanovia podmienky a podiel zúčastnených strán na zabezpečení činnosti centra. V 
prípade nedodržania dohodnutých podmienok alebo zistenia nedostatkov v činnosti 
centra, SAPR činnosť centra pozastaví alebo zruší. 

 
b) Pozastavenie činnosti 

 
1. SAPR môže pozastaviť financovanie CTM, ak je činnosť CTM v rozpore s touto 

smernicou alebo všeobecnými ekonomickými smernicami a zákonmi.  
2. Súčasťou rozhodnutia o pozastavení činnosti a financovania musí byť návrh opatrení, 

ktoré špecifikujú zistené nedostatky a termín ich odstránenia. 
3. O pozastavení činnosti rozhoduje VV SAPR Klub musí byť na neplnenie alebo porušenie 

smerníc písomne upozornený, musí byť stanovený čas na 
odstránenie nedostatkov, ako aj daný návod na odstránenie nedostatkov. 

 
c) Zrušenie činnosti 

 
CTM sa ruší rozhodnutím VV SAPR: 

 
a) Ak nie sú plnené podmienky pre činnosť CTM a CTM neplní svoje základné poslanie. 
b) Ak výsledky nezodpovedajú stanoveným úlohám a cieľom. 
c) Ak sa v stanovenej lehote neodstránia zistené nedostatky. 
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d) Ak dôjde rozhodnutím MŠVVAŠ SR k zmene v systéme starostlivosti o športovo-

talentovanú mládež. 
 
Článok IV. Zaradenie a ukončenie členstva športovca do CTM  
 

a)  Zaradenie do CTM 
 

1. Do CTM sa zaraďujú talentovaní športovci, registrovaní v SAPR, ktorí spĺňajú 
požiadavky stanovené pre zaradenie do CTM. 

2. Kritéria pre zaradenie športovca do CTM vypracovávajú reprezentačný tréneri a 
schvaľuje VV SAPR. 

3. Zaradenie do CTM podlieha súhlasu športovca a súhlasu jeho zákonných zástupcov, resp. 
členstvom v klube. 

 
b) Ukončenie členstva vyradením alebo preradením 

 
1. Z CTM je vyradený športovec, ktorý neplní úlohy uložené plánom športovej prípravy a 

trénerom. 
2. Ak nie je u neho zaručený výkonnostný rast. 
3. Zo zdravotných dôvodov. 
4. Presiahnutie vekovej hranice určenej pre členstvo v CTM. 
5. Na základe vlastnej žiadosti, žiadosti zákonných zástupcov. 

 
 
Článok V. Personálne zabezpečenie  CTM  
 

1. Činnosť CTM personálne zabezpečuje príslušný klub. 
2. Športovú prípravu v CTM zabezpečujú: 

a) Hlavný tréner CTM  
• Riadi športovú prípravu v centre, vedie tréningový proces  
• Zodpovedá za predloženie ročného plánu športovej prípravy aktuálneho 

súťažného ročníka, za spracovanie vyhodnotenia ukončené súťažného ročníka a 
plnenia plánu do 30. júna príslušného súťažného ročníka. 

• Usmerňuje a kontroluje športovú prípravu v CTM, zabezpečuje a zodpovedá za 
účasť všetkých členov CTM na testovaní v stanovenom termíne. 

• Zodpovedá za vedenie dokumentácie, prácu trénerov a za vedenie evidenčných 
listov športovcov CTM. 

 
b) Iný odborník – lekár, masér, fyzioterapeut, špecializovaný kondičný tréner, psychológ, 
metodik, videoanalytik. 

 
Článok VI. Športová príprava 
 

1. Športová príprava v CTM sa uskutočňuje v súlade so zásadami športového tréningu 
v pretláčaní rukou. Realizuje sa formou tréningového procesu, sústredení a účasťou na 
kolách SNLP, majstrovstvách sveta Európy, medzinárodných súťažiach a iných 
športových podujatiach. Jej súčasťou je regenerácia a pravidelná kontrola trénovanosti. 

2. Tréningový proces sa realizuje na základe predložených tréningových plánov, ktoré 
vypracuje tréner CTM.  
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3. Všetci športovci zaradení do CTM musia absolvovať minimálne 1 krát v roku lekársku 

prehliadku aj s funkčnými testami, minimálne 1 hodinu v týždni regeneráciu (fyzikálne aj 
pohybové prostriedky). 

 
Článok VII. Financovanie CTM 
 

a)  Klub sa podieľa na financovaní CTM nasledovne: 
 

1. Odmeňovaním trénerov, prípadne ostatných členov realizačného tímu. 
2. Financovanie účasti športovcov na  súťažiach. 
3. Zabezpečením tréningových priestorov a priestorov na regeneráciu. 
4. Materiálnym vybavením CTM. 

 
b) SAPR sa podieľa na činnosti CTM nasledovne: 

 
1. Metodickým usmerňovaním a odbornou pomocou pri riadení športovej prípravy. 
2. Výchovou kvalifikovaných trénerov a ich doškoľovaním. 
3. Organizovaním centrálneho testovania členov CTM. 
4. Pravidelným hodnotením činnosti CTM. 
5. Prípadným finančným príspevkom podľa možnosti SAPR. 

 
c) Ministerstvo školstva SR 

 
1. Výšku príspevku stanovuje SAPR, podľa poskytnutej dotácie MŠVVAŠ  SR pre obdobie 

príslušného kalendárneho roka od 1.1. do 31.12. Dotácia bude rozdelená v nasledujúcom 
pomere: 

 
• Základný príspevok pre kluby so štatútom CTM 60% z celkovej sumy dotácie. 
• Základné odmeny trénerom vo výške 20% z celkovej sumy dotácie. 
• Diferencovaný príspevok vo výške 20% z celkovej sumy dotácie. 

 
2. Základný príspevok pre kluby bude vyplácaný na základe refakturácie za vynaložené 

náklady k 31.12 príslušného kalendárneho roka. 
 

3. Základné odmeny trénerom budú vyplatené kvartálne 15. Apríla, 15. Júla, 15. Októbra, 
15. Januára nasledujúceho roka na základe dohody o vykonaní práce.  

4. Diferencovaný príspevok pre kluby so štatútom CTM sa vypočíta podľa kritérií 
uvedených v prílohe č. 1. Príspevok bude vypočítaný alikvotne podľa pomeru počtu 
bodov dosiahnutých na základe uvádzaných kritérií. Diferencovaný príspevok bude 
vyplatený na základe refakturácie k 31.12. príslušného kalendárneho roka. 

 
Článok VIII. Použitie príspevkov pre kluby so štatútom CTM 
 

Príspevky pre kluby so štatútom CTM sú účelové a je možné ich použiť na náklady 
vynaložené v súvislosti s činnosťou CTM, a to hlavne na: športové vybavenie, prenájom 
tréningových priestorov, cestovné náklady, náklady spojené s účasťou na súťažiach, 
materiálne zabezpečenie CTM. 
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Článok IX. Kontrola  CTM 
 

Kontrolu činnosti CTM vykonáva VV SAPR, na základe kontroly dodržiavania schválených 
kritérií, vyhodnotenia ročných plánov športovej prípravy, hospitácií na tréningových 
jednotkách a súťažiach, testovania pohybovej výkonnosti. V prípade nedodržania 
stanovených kritérií VV SAPR navrhne ďalší postup. 

 
Článok X. Čakateľské kluby 
 

Každý klub, ktorý je zaregistrovaný v SAPR môže požiadať o udelenie štatútu CTM po 
splnení kritérií v článku II. bodu a). VV SAPR bude sledovať činnosť klubov v priebehu 2 
rokov a na základe výsledkov sledovania môže schváliť klubu štatút CTM a následne ho 
odporučiť MŠVVAŠSR. 

 
Článok XI. Záverečné ustanovenia 

1. Tento štatút  prerokoval  a schválil výkonný výbor  SAPR na svojom riadnom 
zasadnutí dňa: 14.12.2018 

2. Tento štatút nadobúda platnosť dňom jeho schválenia výkonným výborom  SAPR 
s účinnosťou od 14.12.2018 

3.  Zmeny v  štatúte je možné vykonať len po predchádzajúcom schválení  
výkonného výboru  SAPR. 

 

 
 
Na Donovaloch dňa: 14.12.2018 
 
 
 

        Ján Gemánus 
        Prezident SAPR 
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SYSTÉM BODOVÉHO HODNOTENIA športovcov CTM SAPR . 
 
Medailista z posledných MS, ME:   
1miesto100b.  
2miesto 70b.  
3miesto 50b. 
 
Medailista z posledných Majstrovstiev Slovenska 
1miesto 30b. 
2miesto 20b. 
3miesto 15b. 
 
Medailista z posledných Medzinárodných súťaží určených v kalendári SAPR pre daný rok 
1miesto 20b. 
2miesto 15b. 
3miesto 10b. 
 
Medailista jednotlivých kôl SNLP príslušnej sezóny 
1miesto  15b. 
2 miesto  10b. 
3 miesto 5b. 
 
 
 
Nominačný kľuč pre zaradenie športovca do CTM SAPR 
 
1.trieda 150b. 100% financovanie prípravy športovca v CTM 
2.trieda 100b. 50% financovanie prípravy športovca v CTM 
3.trieda 80b. 30% financovanie prípravy športovca v CTM 
 
 
 
 
 
	


