
 
 

                                                               

 

 

 
 
 

 

 

 

Článok I. 

Definícia talentovanej mládeže 
 

 Podľa zákona o športe 440/2015 Z.z. v znení ďalších doplnkov a zmien je podľa §4 ods.5 

talentovaným športovcom športovec do 23 rokov veku, ktorý prejavil vysokú úroveň talentu, 

športových zručnosti a športových schopností a je zaradený do zoznamu talentovaných 

športovcov. 

 

Článok II. 

Kritériá pre výber talentovanej mládeže  
 

Kritériami pre pretekára, aby bol zaradený do zoznamu talentovanej mládeže sú: 

a) V predchádzajúcom kalendárnom roku dosiahol výkonnostnú triedu MT, I.VT a II VT.  
b) Musí byť členom SK Sekcia DV.  

c) Musí mať platnú lekársku prehliadku v zmysle §5 ods.8  zákona 440/2015 Z.z. v znení ďalších 

doplnkov a zmien a podľa platných súťažných pravidiel SK sekcia DV pre príslušný kalendárny 

rok. 

d) Zúčastnil sa aspoň 3 pretekov v predchádzajúcom kalendárnom roku organizovaných SK 

Sekciou DV v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 440/2015 Z. z. Zákon o športe v znení ďalších 

doplnkov a zmien. 

 

 

Článok III. 

Zoznam talentovanej mládeže 

 

Zoznam talentovanej mládeže bude vždy uverejnený na webovej stránke SK sekcia DV, a to do 

28.2. príslušného kalendárneho roku. 

 

 

Názov účtovnej jednotky 

(adresa, IČO) 

Slovenská kanoistika, Junácka 6, Bratislava 

IČO : 50434101 

Názov vnútropodnikovej 

smernice 
Smernica o zadefinovaní talentovanej mládeže 

Prílohy Zoznam talentovanej mládeže na rok 2022 

Číslo smernice SK SDV – S-2/2022 

Rozsah platnosti   

Za správnosť smernice 

zodpovedá 

JUDr. Matúš Štulajter, PhD.  

Za dodržiavanie smernice 

zodpovedá 

 

Predseda Sekcie divokých vôd 

Slovenskej kanoistiky 

 

Platnosť smernice pre 

obdobie 

 Od  15.3. 2022 Do prípadných zmien 

stanov, resp. interných 

predpisov 

Schválil Výkonný výbor SK SDV  



 
 

                                                               

 

 

 

 

 

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1.Výkonný výbor SK sekcia DV si vyhradzuje právo: 

a) vyradiť športova zo zoznamu talentovanej mládeže v prípade, že jeho konanie nebude v súlade 

so Stanovami SK, so Zákonom o športe 440/2015 Z.z., so Súťažnými pravidlami a v rozpore 

s dobrými mravmi.  

b) udeliť výnimku a dodatočne zaradiť športovca do zoznamu talentovanej mládeže na základe 

objektívnych príčin (napr.: zdravotný stav, tehotenstvo) 

2.Touto smernicou sa rušia v plnom rozsahu všetky predchádzajúce interné normy, týkajúce sa 

definovania talentovanej mládeže, a teda zaradenia mládeže do TSM. 

3.Táto smernica nadobudne účinnosť dňom schválenia VV SDV SK. 

 

 

 

Vypracoval: Ing.Renáta Daníková 

Dňa: 14.2.2022 

 

 

 

 

 

 


