CENTRUM TALENTOVANEJ MLÁDEŽE
Smernica číslo 20 / SSZ – 02/05/06/08

CENTRUM TALENTOVANEJ MLÁDEŽE
V PODMIENKACH SLOVENSKÉHO STRELECKÉHO ZVÄZU
Vnútorná smernica SSZ číslo 20/ SSZ – 02/05/06/08
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1)

Centrum talentovanej mládeže (ďalej CTM) je útvar pre dlhodobú koncentrovanú
športovú prípravu najtalentovanejšej mládeže, s predpokladmi výkonnostného rastu na
vrcholovú úroveň, vo vekovej kategórii do 20 rokov.

2)

Úlohou CTM je realizácia tréningového procesu vybraných športovcov, zvyšovanie ich
športovej výkonnosti na vrcholovú úroveň v optimálnom veku a ich príprava pre
reprezentáciu.
Článok 2
Zriaďovanie CTM v športovej streľbe

1)

CTM zriaďuje Slovenský strelecký zväz v súlade s koncepciou MŠ v starostlivosti
o talentovanú mládež a reprezentáciu.

2)

CTM je s celoslovenskou pôsobnosťou a zriaďuje sa pri športovom klube v súčinnosti
s rezortnými strediskami, ŠŠS a ŠG pri vytváraní vhodných podmienok (finančné,
tréningové, personálne a materiálne). Návrh na zriadenie CTM predkladá ŠSK
Slovenskému streleckému zväzu (ďalej SSZ). Súhlas na zriadenie CTM dáva SSZ.

3)

Pri zriaďovaní CTM športovo strelecký klub (ďalej ŠSK) a SSZ uzatvárajú písomnú
dohodu. V prípade nedodržania dohodnutých podmienok alebo zistenia nedostatkov
v činnosti CTM má SSZ právo pozastaviť, alebo zrušiť CTM.

4)

Do CTM sa zaraďujú športovci s predpokladmi dosiahnutia medzinárodnej úrovne
výkonnosti na základe splnenia kritérií a výberu, ktoré stanovuje komisia CTM na
nasledujúci rok.

5)

Kritéria pre zaradenie do CTM vypracováva komisia CTM v spolupráci s komisiou
riadenia reprezentácie.

6)

Športovec je vyradený z CTM pri strate výkonnosti, plnení limitov a automaticky pri
dosiahnutí 20-teho roku fyzického veku v roku konania M SR.

7)

Pre riadenie činnosti CTM si SSZ ustanovuje príslušnú komisiu. Komisiu riadi poverený
viceprezident.
Článok 3
Komisia CTM SSZ

1)

Komisiu CTM tvoria:
a. Poverený viceprezident SSZ,
b. Vedúci KRR-SSZ,
c. Vedúci tréneri jednotlivých CTM.

2)

CTM na svoje zasadnutia môže prizvať ďalších funkcionárov, resp. odborníkov na
riešenie konkrétnych úloh a problémov. Pri hlasovaní rozhoduje nadpolovičná väčšina
prítomných členov komisie. Prizvaní funkcionári alebo odborníci majú hlas poradný.
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3)

Komisia CTM zabezpečuje a plní nasledovné úlohy:
a. Navrhuje koncepciu práce s talentovanou mládežou na OH cykly, jednotlivé roky a
vyhodnocuje jej uplatňovanie v praxi.
b. Schvaľuje výkonnostné ciele zaradených športovcov v CTM a limity na zaradenie do
CTM pre nasledujúce ročné obdobie s prihliadnutím na potreby reprezentácie.
c. navrhuje zloženie jednotlivých CTM na najbližšie obdobie a rozpis pridelených
financií na činnosť jednotlivých CTM v kalendárnom roku,
d. ukladá úlohy vedúcim trénerom jednotlivých CTM,
e. Schvaľuje systém hodnotenia jednotlivých členov a trénerov CTM.
f. V prípade potreby navrhuje nominácie na jednotlivé podujatia vrátane trénerov
g. Spolupracuje s Komisiou riadenia reprezentácie SSZ, ÚTM v športovej streľbe
a rezortnými strediskami pre zabezpečenie plynulého zaradenia športovcov do
reprezentácie v dospelých kategóriách.
h. v spolupráci s ostatnými komisiami SSZ, navrhuje a zabezpečuje systém súťaží LTM.
i. Schvaľuje rozdelenie zbraní, streliva a ostatného prideleného materiálu od SSZ pre
potreby zaradených športovcov.
j. Zodpovedá za propagáciu činnosti CTM.
k. Navrhuje finančné zabezpečenie činnosti CTM na bežný rok na základe hodnotenia
jednotlivých CTM.
Článok 4
Kompetencie členov CTM

1)

Vedúci tréner CTM:
a. vypracováva a zodpovedá za realizáciu schválených plánov a prípravu športovcov
zaradených v CTM, prostredníctvom ich trénerov,
b. zabezpečuje spracovanie prehľadu výkonnosti v jednotlivých disciplínách
talentovanej mládeže, navrhuje zaradenie talentov do CTM v záujme všeobecného
rozvoja streleckého športu na Slovensku,
c. zodpovedá za hospodárne využitie pridelených finančných prostriedkov a materiálu,
d. podieľa sa na vypracovaní metodických pokynov k využitiu financií pre činnosť
CTM v súlade s pokynmi MŠ SR, SSZ a KRR-SSZ.
e. zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z koncepcie práce s reprezentáciou na OH
cyklus a jednotlivé roky pre rast výkonnosti zaradených športovcov s cieľom ich
postupného zaradenia do reprezentácie,
f. je povinný informovať trénerov zaradených športovcov do CTM o ich zaradení
a vyradení, ako aj o forme spolupráce v priebehu roka,
g. podieľa sa na realizácii koncepcie práce s talentovanou mládežou v spolupráci
s trénermi ŠSK, CTM, ŠŠS a ŠG,
h. zabezpečuje športovú prípravu v CTM v súlade so zásadami teórie športového
tréningu a to najmä formou:
• tréningu,
• sústredení,
• účasti na športových podujatiach,
• regenerácie a
• spoluprácou s rodičmi, školou, lekárom apod.

CENTRUM TALENTOVANEJ MLÁDEŽE
Smernica číslo 20 / SSZ – 02/05/06/08

Článok 5
Zaraďovanie, vyraďovanie a preraďovanie športovcov do CTM
1)

Do CTM sa zaraďujú talentovaní športovci vo veku do 20 rokov, ktorí spĺňajú stanovené
kritéria. Športovci budú zaradení do jednotlivých CTM spravidla podľa klubovej
príslušnosti. Zaradený športovec nemusí byť členom ŠSK, pri ktorom je CTM zriadené.

2)

Kritéria pre zaradenie schvaľuje komisia CTM. Majú obmedzenú dobu platnosti a môžu
sa meniť podľa aktuálnych potrieb štátnej reprezentácie. Vychádzajú z tabuľkových
hodnôt reprezentačného priemeru pre juniorské kategórie.

3)

Športovec môže byť vyradený z CTM:
a. na návrh vedúceho trénera CTM alebo osobného trénera športovca za neplnenie
výkonnostných požiadaviek športovej prípravy:
• ak u športovca nie je zaručený športový rast,
• za prehrešky voči morálke a etike,
• po dovŕšení stanovenej vekovej hranice.
b. na návrh lekára zo zdravotných dôvodov,
c. na vlastnú žiadosť.

4)

Zaraďovanie športovcov do CTM sa uskutočňuje vždy k 1. novembru daného roku pre
rok nasledujúci.
Článok 6
Personálne zabezpečenie

1)

Činnosť CTM personálne zabezpečuje SSZ a ŠSK, pri ktorom je CTM zriadené.

2)

Športovú prípravu v CTM zabezpečujú:
a. vedúci tréner, spravidla profesionálny tréner I. KT,
b. tréneri zaradených športovcov do CTM s kvalifikáciou minimálne II. KT,
c. ďalší potrební pracovníci – lekár, masér, technik, metodik a ďalší sú zaraďovaní
priebežne podľa druhu uskutočňovanej akcie a potrieb.
Článok 7
Finančné, materiálne a metodické zabezpečenie CTM

1)

Na finančnom, materiálnom a metodickom zabezpečení CTM sa podieľajú:
a. SSZ:
• personálnym zabezpečením,
• dohodou o tréningových priestoroch,
• materiálnym vybavením
• finančným a organizačným zabezpečením na sústredeniach a vybraných súťažiach,
• zabezpečením metodického usmerňovania a odbornej pomoci pri riadení
tréningového procesu,
• výchovou kvalifikovaných trénerov,
• zabezpečením oponentúry tréningových plánov a kontroly ich realizácie,
• zabezpečením pravidelného hodnotenia CTM.
b. materský klub člena CTM:
• materiálnym a technickým vybavením
• finančným zabezpečením účasti na bežných súťažiach,
c. člen CTM.

CENTRUM TALENTOVANEJ MLÁDEŽE
Smernica číslo 20 / SSZ – 02/05/06/08

2)

Ministerstvo školstva SR podporuje činnosť CTM účelovou dotáciou zo štátneho
rozpočtu cestou SSZ, na základe plánu činnosti a vypracovaných projektov pre jednotlivé
akcie.
Článok 8
Odmeňovanie a disciplinárne opatrenia

1)

Porušenie zásad tejto smernice bude postihované podľa Stanov SSZ a ostatných
interných smerníc SSZ pre pracovníkov SSZ aj podľa Zákonníka práce.

2)

Disciplinárne šetrenie koná disciplinárna komisia SSZ na návrh vedúceho trénera CTM.

3)

Proti uloženiu disciplinárneho opatrenia sa môže postihnutý odvolať podľa ustanovenia
Stanov SSZ do 14 (štrnásť) dní po oznámení uloženia disciplinárneho opatrenia.

4)

Odmeňovanie športovcov a funkcionárov rieši osobitná smernica SSZ.
Článok 9
Záverečné ustanovenia

1)

Agendu, ktorá vyplýva z ustanovení tejto smernice a ktorej vedenie nie je niekomu
konkrétne určené touto smernicou, zabezpečuje sekretariát SSZ.

2)

Smernica pre činnosť CTM bola vypracovaná v zmysle príslušného usmernenia MŠ SR
k starostlivosti o športovo-talentovanú mládež.

3)

Smernicu pre činnosť CTM v podmienkach SSZ schválila R-SSZ dňa 28. 11. 2008 ako
Smernicu SSZ číslo 20 / SSZ – 02/05/06/08 a týmto dňom nadobudla účinnosť. V plnom
znení nahrádza doteraz platnú smernicu pre činnosť CTM (20/SSZ-02/05/06) v
podmienkach SSZ.
Miloslav BENCA
prezident
Slovenského streleckého zväzu

