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 Agenda: športová komisia 
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 Účinnosť: pre rok 2015 

 
	  
 
1. Zriadenie tréningového strediska mládeže navrhuje VV SZKDV. 
 
2. TSM má regionálny charakter. TSM zabezpečuje výber mládeže a tréningovú prípravu 
pre nadpriemerne talentovaných športovcov. 
 
Úlohy TSM: 
- v spolupráci s oddielmi poskytnúť pravidelnú dlhodobú športovú prípravu vybratým 
športovcom s predpokladom dosiahnuť vrcholnú športovú úroveň vo vekovej kategórii od 16 
rokov. 
- vytvárať u športovcov trvalý vzťah k športu a pravidelnému športovému tréningu. 
 
3. Podmienky vzniku a fungovania šiestich TSM (LM, BA, ZA, KE, ZV, DK) – sú dané 
štruktúrou nového modelu zabezpečenia mládežníckej reprezentácie a smernicou pre TSM. 
V TSM musí byť minimálne 5 športovcov, ktorí splnia kritéria pre zaradenie.  
 
4. Zaradenie do TSM: 
Do TSM 2015 môžu byť zaradené ročníky narodenia 1998 a mladší. Ročník narodenia 1998 
môže byť v roku 2015 zaradený do TSM len do ukončenia domácej nominácie. Pretekári 
budú do TSM zaradení podľa výsledkov v roku 2014. 
  
 4.1. Kritérium pre zaradenie ročníkov narodenia 1998: 
 - získať v nominačných pretekoch na MSJ 2015 (podľa už schválených kritérií) 
 aspoň jeden olympísky bod a zároveň v konečnom rebríčku SLP získať ll.VT. 
 
 4.2. Kritérium pre zaradenie ročníkov narodenia 1999: 
 - vyštartovať a byť klasifikovaný na jednom z týchto pretekov: 1., 2., 7., 8. kolo 
 SLP  2014 a zároveň v konečnom rebríčku SLP získať ll.VT. 
 
 4.3. Kritérium pre zaradenie ročníkov narodenia 2000/2001: 
 -  umiestnenie do prvej tretiny III. VT v konečnom rebríčku SLP slalom 
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 4.4. Kritérium pre zaradenie ročníkov narodenia 2002 a vyšší : 
 -  umiestnenie do prvej polovice III. VT v konečnom rebríčku SLP slalom 
 

 4.5. Tréner TSM má v prípade hrubého porušovania interných pravidiel alebo na 
žiadosť športovca právo vyradiť ho z TSM. 

	  
 4.6. Do TSM nemôžu byť zaradení a hodnotení členovia stredísk vrcholového športu  
 s kompletným fin. zabezpečením, členovia Top tímu a členovia centra 
 olympijskej prípravy. 
	  
 4.7. TSM si nemôžu pretekári vybojovať na základe výsledkov v kategórii C2M. 
 
5. Finančné hodnotenie TSM v sebe zahrňuje aspekty: 

• špeciálna výkonnosť,(kvalita) 
• počet športovcov.(kvantita) 

  
5.1. Bodové hodnotenie špeciálnej výkonnosti: 

  a)  medailista MSJ, MEJ v individuálnych kategóriách vo vodnom slalome 6 bodov 
a) štart na MSJ, MEJ vo vodnom slalome     4 body 
b) pretekár s I. VT vo vodnom slalome      4 body 
c) pretekár s II. VT vo vodnom slalome     3 body 
d) žiak mladší minimálne prvá tretina III. VT v konečnom rebríčku SLP slalom 2 body 
e) športovec môže získať bodové hodnotenie, len za najvyššiu dosiahnutú hodnotu v danom kalendárnom 

roku. 
 
 
6. Výpočet pridelenia finančných prostriedkov: 

a) TSM dostane základnú podporu na činnosť (profesionálny tréner + paušálny 
príspevok na činnosť + výkonostný príspevok + náborová práca). 

b) výška výkonnostného príspevku určeného na činnosť TSM závisí od počtu získaných 
bodov všetkých pretekárov v TSM v danom regióne a následného pomerného 
vyjadrenia podielu z celkového počtu udelených bodov. 

c) zo zostatku sumy na činnosť sa prerozdelí 25% kvalitatívneho a 75% kvantitatívneho 
podielu, 

d) pri výpočte TSM sa bude rešpektovať v akom regióne je pretekár k 1.1.2015. Podľa 
toho sa bude prepočítavať kvantitatívny aj kvalitatívny podiel na výpočte jednotlivých 
TSM. 

e) Finančný príspevok pre TSM je podmienený aj aktívnym nárastom prijatých detí v 
danom regióne na vodný slalom kde na základe podkladov rozhodne VV o výške 
pridelených financií za náborovú prácu regiónu. 

 
 
7. Zodpovedný tréner TSM predkladá športovému riaditeľovi správu za TSM: 

a) správu o činnosti za príslušný kalendárny rok a plán práce TSM, najneskôr do 31. 10. 
b) výsledky testovania pretekárov 2x ročne (prvá polovica októbra a druhá polovica 

februára). 
c) dochádzku na tréningy a odtrénované objemy pretekárov. 
d) informáciu o pravidelnom lekárskom sledovaní zdravotného stavu športovcov 

a prípadných dlhodobých zdravotných problémoch pretekárov. 
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8. Športový riaditeľ posúdi správu o činnosti a plán práce TSM a pripomienkuje jednotlivé 
body. 
 
9. Športový riaditeľ následne predkladá na VV návrhy na zrušenie, zriadenie, resp. 
rozšírenie TSM. 
 
 
10. Finančné prostriedky na činnosť TSM môžu byť použité v zmysle rozpočtu TSM na 
príslušný kalendárny rok na: 
 

• športovú prípravu členov TSM, 
• prenájom tréningových priestorov, 
• účasť na športových podujatiach s výnimkou účasti na SLP, všetkých vekových 

kategórii, 
• nákup najnutnejšieho športového vybavenia neinvestičného charakteru, 
• odmeny pomocným trénerom, 
• lekárske zabezpečenie.	  


