
	

	

																																																																					SMERNICA	
	Zväzu	Potápačov	Slovenska	o	kritériách,	účele	a	rozdelení	finančných	prostriedkov	na	
rozvoj	talentovaných	športovcov	zaradených	do	Zoznamu	talentovaných	športovcov	Zväzu	
potápačov	Slovenska,	Štatút	centra	talentovanej	mládeže	-	kritériá	na	identifikáciu	
športových	talentov,	metodika	práce	s	talentovanou	mládežou	
		
																																									
																																																																												Čl.	I		
																																																													Základné	ustanovenie		
1.	Táto	smernica	v	nadväznosti	na	§	66	ods	5	zákona	č.	440/2015	Z.z.	o	športe	v	platnom	znení	
upravuje	kritériá,	účel	a	rozdelenie	finančných	prostriedkov	z	poskytnutého	príspevku	
uznanému	športu	z	rozpočtu	Ministerstva	školstva,	vedy,	výskumu	a	športu	Slovenskej	republiky	
(ďalej	len	“MŠVVaŠ	SR”)	na	rozvoj	talentovaných	športovcov	Zväzu	potápačov	Slovenska	(ďalej	
len	“ZPS”).	2.	Základným	východiskom	a	účelom	tejto	smernice	je	zabezpečiť	čo	najlepšie	
podmienky	pre	športovú	činnosť	a	prípravu	talentovaných	športovcov	s	osobitým	dôrazom	a	
tomu	zodpovedajúcej	miere	podpory	najtalentovanejších	športovcov	zo	Zoznamu	talentovaných	
športovcov	ZPS.	3.	Finančné	prostriedky	z	poskytnutého	príspevku	uznanému	športu	z	rozpočtu	
MŠVVaŠ	SR	na	rozvoj	talentovaných	športovcov	sa	prerozdeľujú	podľa	touto	smernicou	
definovaných	kritérií	a	pravidiel	medzi	športovcov	ZPS,	ktorí	sú	podľa	schválených	kritérií	pre	
každé	z	odvetví	plaveckých	športov	zaradení	do	Zoznamu	talentovaných	športovcov	ZPS.		
	
																																																																																			Čl.	II		
	
Kritériá	a	spôsob	rozdelenia	prostriedkov	rozvoja	talentovaných	športovcov	ZPS		
1.	ZPS	v	zmysle	zákona	č.	440/2015	Z.z.	o	športe	v	platnom	znení	z	MŠVVaŠ	SR	poskytnutého	
príspevku	uznanému	športu	z	rozpočtu	MŠVVaŠ	SR	rozdeľuje	sumu	v	objeme	20%	tohto	
príspevku	na	rozvoj	talentovaných	športovcov.	
2.	Suma	podľa	odseku	1	sa	prerozdeľuje	podľa	nasledovných	kritérií:		
2.1.	Zo	sumy	podľa	odseku	1	sa	vyčlení	suma	vypočítaná	na	základe	odsúhlaseného	rozpočtu	ZPS.	
2.2.	Zostávajúca	suma	sa	rozčlení	na	sumy	určené	pre	jednotlivé	kluby	,	ktoré	v	danom	roku	sú	v	
rámci	ZPS	aktívne,	t.j.	podľa	priloženej	tabuľky	(príloha	č	1	tejto	smernice).		
2.3.	Rozčlenenie	sumy	podľa	bodu	2.2.	sa	vykoná	vzájomným	pomerom	váh	športových	odvetví,	
ktorý	ZPS	nahlásila	MŠVVaŠ	SR	k		30.9.	predchádzajúceho	kalendárneho	roka,	za	ktorý	sa	
rozdeľujú	prostriedky	podľa	tejto	smernice.		
	
																																																																						Čl.	III		
Spôsob	poskytnutia	finančného	príspevku	talentovaným	športovcom		
1.	Finančné	prostriedky	podľa	čl.	II	bod	2.1.	sa	rozdelia	a	poskytnú	v	súlade	s	rozpočtom	ZPS	pre	
CTM.		
2.	Finančné	prostriedky	rozčlenené	podľa	čl.	II	bod	2.3.	sa	poskytujú	ďalej	nasledovným	
distribučným	mechanizmom:	2.1.	Všetky	prostriedky	rozčlenené	na:	2.1.1.	rozvoj	talentovanej	
mládeže	plávania	s	plutvami,	orientačné	potápanie,	potápanie	na	nádych,	podvodné	rugby	.	3.	
Finančné	prostriedky	sa	poskytujú	talentovaným	športovcom	z	príslušného	odvetvia	
potápačských	športov,	a	to		podľa	priloženej	tabuľky	(príloha	č	1	tejto	smernice).	Po	doplnení	



	

	

tabuľky	podľa	kritérií	sa	príspevok		poskytuje	formou	refakturácie	oprávnených	a	účelne	
vynaložených	nákladov	športovej	prípravy.	Podrobnosti	poskytnutia	príspevku,	ako	aj	
podrobnosti	účelu	použitia	príspevku	budú	obsahom	zmluvy	uzavretej	medzi	ZPS	a	klubom.	
																																																																													Čl.	IV	
	Podmienky	čerpania	finančného	príspevku	rozvoja	talentovanej	mládeže	a	účel	použitia	
príspevku	
	1.	Podmienkou	čerpania	príspevku	rozvoja	talentovanej	mládeže	je	platná	lekárska	prehliadka	v	
(zmysle	zákona§	5	ods.	8	zákona	č.	440/2015	Z.z.	o	športe	v	platnom	znení	)	v	rozsahu	
vyžadovanom	vykonávacím	predpisom	(Vyhláška	č.	51/2016	Z.z.	Ministerstva	školstva,	vedy,	
výskumu	a	športu	Slovenskej	republiky,	ktorou	sa	ustanovujú	zdravotné	výkony,	ktoré	sú	
súčasťou	lekárskej	prehliadky	vrcholového	športovca	a	talentovaného	športovca	)	.		
	2.	Podmienkou	čerpania	príspevku	z	prostriedkov	rozvoja	talentovanej	mládeže	ZPS,	ktoré	sa	
poskytujú	klubom	je,	že	tieto	kluby	spĺňajú	podmienky(	zákona	§	66	Zákona	č.	440/2015	Z.z.	o	
športe	v	platnom	znení)	mať	spôsobilosť	byť	prijímateľom	verejných	prostriedkov,		najmä	však	
majú	zriadený	samostatný	bankový	účet	na	príjem	verejných	prostriedkov.		
3.	Účelom	použitia	príspevku	je	rozvoj	talentovanej	mládeže.		
4.	Účel	použitia	príspevku	je	športová	činnosť	talentovaného	športovca,	a	to	predovšetkým:		
4.1.	tréningový	proces,	sústredenia,	výcvikové	tábory	a	prípravné	podujatia,	stretnutia,		
4.2.	pitný	režim,	
	4.3.	poistenie	liečebných	nákladov,	
	4.4.	funkčné	a	lekárske	vyšetrenia,	
	4.5.	diagnostiku,	
	4.6.	regeneráciu	a	rehabilitáciu,	
	4.7.	športové	náradie,	športové	náčinie	a	iné	materiálne	vybavenie	neinvestičného	charakteru,	
4.8.	mzdy	a	odvody	športovcov	a	športových	odborníkov,	resp.	úhrady	za	zmluvné	vykonávanie	
ich	činnosti,	vrátane	výdavkov	na	zabezpečenie	zákonných			nárokov	vyplývajúcich	z	ich	
pracovno-právneho	vzťahu	(napr.	stravovacie	poukážky),	
	4.9.	dopingovú	kontrolu,		
4.10.	zabezpečenie	tréningového	partnera,		
4.11.	preprava	športového	materiálu	a	náčinia.		
5.	Prezídium	ZPS		je	v	rozsahu	a	medziach	daných	touto	smernicou	oprávnená	v	prípade	potreby	
upraviť	ďalšie	podmienky	čerpania	príspevku,	ako	aj	podrobnosti	účelu	použitia	príspevku.		
6.	Ak	ktorýkoľvek	talentovaný	športovec	nevyčerpá	(pozn.	vrátane	riadneho	vyúčtovania	
prostriedkov)	prostriedky	príspevku	alebo	nebudú	vyčerpané	prostriedky	rozvoja	talentovanej	
mládeže	plávania	s	plutvami,	orientačné	potápanie,	potápanie	na	nádych,	podvodné	rugby		do	
31.12.	príslušného	kalendárneho	roka,	tieto	prostriedky	sa	použijú	na	materiálne	zabezpečenie	
talentovaných	športovcov	príslušného	odvetvia	potápačského	športu;	o	použití	prostriedkov	
rozhoduje	Prezídium	ZPS.	
	
	
		
	
	
	



	

	

	
	
Príloha	č	1	–	Rozdelenie	finančných	prostriedkov	rozvoja	talentovaných	športovcov	ZPS		
	 	



	

	

Čl.V		
	

ŠTATÚT	CENTRA	TALENTOVANEJ	MLÁDEŽE	zriadeného	pri	Športovom	výbore	Zväzu	
potápačov	Slovenska	-	kritériá	na	identifikáciu	športových	talentov	a	metodika	práce	s	
talentovanou	mládežou	

Bod.	1	
Centrum	talentovanej	mládeže	

1. Centrá	talentovanej	mládeže	(ďalej	len	CTM)	schvaľuje	ŠV	ZPS	pri	športových	kluboch	ZPS	
na	 základe	 splnenia	 výkonnostných	 podmienok	 pretekárov	 s	predpokladom	
výkonnostného	rastu	na	vrcholovú	úroveň	v	príslušnej	vekovej	kategórii.	V	jednom	CTM	
musí	byť	minimálne	8	pretekárov.	

2. Úlohou	 CTM	 je	 zabezpečovanie	 rastu	 športovej	 výkonnosti	 vybraných	 športovcov	 a	jej	
zvyšovanie	na	dosiahnutie	vrcholovej	úrovne	v	optimálnom	veku.	

3. Za	 činnosť	 CTM	 zodpovedá	 športový	 klub,	 pri	 ktorom	 je	 CTM	 schválené	 Športovým	
výborom	ZPS.	

4. Kontrolnú	činnosť	vykonáva	účelová	odborná	komisia	určená	ŠV	ZPS.			

Bod.	2	
Zriaďovanie	CTM	

1. CTM	 sa	 môže	 zriadiť	 pri	 športovom	 klube	 (alebo	 športových	 kluboch)	 s	vhodnými	
podmienkami	(finančné,	tréningové,	personálne	a	materiálne	pre	kategória	A,B,	C,	D,	E	

kat.	E	–	11	rokov	a	mladší	
kat.	D	–	12	–	13	rokov	
kat.	C	–	14	–	15	rokov	
kat.	B	–	16	–	17	rokov	
kat.	A	–	18	–	19	rokov	

2. Žiadosť	o	zriadenie	CTM	predkladá	športový	klub	(športové	kluby)	ZPS.	Po	prerokovaní	
podmienok	 pripraví	 ŠV	 návrh	 v	súlade	 so	 schválenou	 koncepciou	 MŠ	 SR	 pre	 prácu	
s	mládežou,	 ktorý	 bude	 predložený	 Ministerstvu	 školstva	 SR.	 MŠ	 SR	 schvaľuje	 pre	
príslušný	rok	zriadenie	CTM,	ktoré	budú	zaradené	do	systému	CTM	pod	jeho	kontrolou.		

3. Pri	 zriaďovaní	 CTM	 zúčastnené	 strany	 uzatvárajú	 písomnú	 dohodu,	 v	ktorej	 stanovia	
podmienky	a	podiel	zúčastnených	strán	na	zabezpečenie	činnosti	CTM.	

	
	



	

	

	
	

Bod.	3	
Zaraďovanie,	vyraďovanie	a	preraďovanie	športovcov	

1. Do	CTM	sa	 zaraďujú	 talentovaní	 športovci	na	základe	 splnenia	výkonnostných	 limitov,	
ktoré	 dosiahli	 v	predchádzajúcom	 roku	 na	 súťažiach	 organizovaných	 minimálne	 na	
krajskej	úrovni.	
	
Plávanie	s	plutvami	(PP;	RP	a	BF):	
	Výkonnostné	 limity	 športovcov	 v	danej	 vekovej	 kategórii	 musia	 zodpovedať	 týmto	
výkonnostným	 triedam:	

• kat.	E	=	III.	VT	
• kat.	D	=	III.	VT	
• kat.	C	=	III.	VT	
• kat.	B	=	III.	VT	
• kat.	A	=	III.	VT	

Orientačné	potápanie:	
Športovec,	ktorý	zapláva	celú	trať	na	M	SR	v	niektorej	disciplíne	vrátane	schádzania.	

	
													Výkonnostné	triedy	pre	zaradenie	do	Centra	talentovanej	mládeže	
	
Kategória	B																Dievčatá																																											Chlapci	
Discipl.					 	I	VT	 		II	VT	 	III	VT	 		 		I	VT	 		II	VT	 	III	VT	
					50	PP	 							22,60	 									23,40	 						24,50	 		 							19,50	 							20,20	 							21,70	
			100	PP	 							51,50	 									54,00	 						56,20					 		 							42,50	 							43,50	 							46,00	
			200	PP	 				1:50,50			 						1:54,00			 			1:58,80		 		 				1:42,80	 				1:44,80	 				1:49,50	
			400	PP	 				3:58,00	 						4:05,50	 			4:15,00	 		 				3:40,00	 				3:45,00	 				3:50,00	
			800	PP	 				8:00,00	 						8:30,50	 			8:58,50	 		 				7:51,60	 				8:06,80	 				8:14,60	
1	500	PP	 		16:48,80	 				17:10,00	 	17:50,50	 		 		14:50,00	 		15:25,80	 		16:00,00	
				50	RP	 							21,50	 									22,80		 						24,30	 		 							19,50	 							20,50	 							22,00	
		100	RP			 							50,60	 									53,60	 						55,50	 		 							43,20	 							44,50	 							45,80	
		400	RP	 				4:10,00	 						4:22,10	 			4:30,00	 		 				3:40,40			 				3:47,20	 				3:50,80	
	
Kategória	C																		Dievčatá																																					Chlapci	
Discipl.								 		I	VT	 		II	VT	 		III	VT	 			 			I	VT	 		II	VT	 		III	VT	
					50	PP						 							24,50	 									26,50	 							27,60	 		 						21,70	 							22,80	 							23,70	
			100	PP	 							56,20	 									58,30	 							59,10	 		 						46,00	 							47,50	 							48,50	
			200	PP	 				1:58,80	 						2:08,50	 				2:15,00			 		 			1:49,50	 				1:51,05	 				1:53,50	
			400	PP	 				4:15,00	 						4:25,00	 				4:38,00	 		 			3:50,00	 				4:00,50	 				4:10,00	

1	limit	 2	limity	
	 X	

	 X	
	 X	
	 X	
	 X	



	

	

			800	PP	 				8:58,50	 						9:20,00	 		10:00,00	 		 			8:14,60	 				8:32,40	 				8:40,00	
1	500	PP	 		17:50,50	 				18:30,60	 		19:10,50	 		 	16:00,00	 		16:30,00	 		16:50,00	
				50	RP	 							24,30	 									26,00	 							27,10	 		 						22,00	 							22,50	 							23,50	
		100	RP	 							55,50	 					1:03,60						 				1:05,80	 		 						45,80	 							49,80	 							54,50	
		400	RP	 				4:30,00	 						4:53,80	 				5:10,00	 		 			3:50,80	 				4:15,50	 				4:30,20	
	
Kategória	D																	Dievčatá																																												Chlapci	
Discipl.	 		I	VT	 	II	VT	 		III	VT	 		 		I	VT	 		II	VT	 		III	VT	
					50	PP	 							27,50	 									28,50	 							29,80	 		 						23,70	 							26,50	 							29,60	
			100	PP	 							59,10	 						1:02,00	 				1:05,00	 		 						48,50	 							50,50	 							55,50	
			200	PP	 				2:15,00	 						2:19,50	 				2:28,60	 		 			1:53,50	 				2:06,00	 				2:15,00	
			400	PP	 				4:38,00	 						4:50,00	 				5:05,00	 		 			4:10,00	 				4:19,50	 				4:50,00	
			800	PP	 		10:00,00	 				10:10,00	 		10:18,40	 		 			8:40,00	 				8:55,50	 				9:15,00	
1500	PP	 		19:10,50	 				19:30,50	 		19:50,00	 		 	16:50,00	 		17:20,00	 		18:30,00	
				25	RP	 									9,80	 									10,30	 							10,80	 		 								9,20	 									9,80	 							10,80	
		100	RP	 				1:05,80	 						1:12,50	 				1:18,00	 		 						49,80	 							55,00			 				1:05,00	
		400	RP	 				5:10,00	 						5:25,00	 				5:32,00	 		 			4:15,50	 				4:30,60	 				5:00,00	
		
Kategória	E															Dievčatá																																															Chlapci	
Discipl.	 		I	VT	 		II	VT	 		III	VT	 		 		I	VT	 	II	VT	 	III	VT	
					50	PP	 							29,80	 									30,50	 							32,50	 		 						29,60	 						30,40	 							32,00	
			100	PP	 				1:05,00				 						1:08,00	 				1:22,60	 		 						55,50	 				1:05,60	 				1:12,00	
			200	PP	 				2:28,60	 						2:30,50	 				2:50,18	 		 			2:15,00	 				2:27,00	 				2:40,50	
			400	PP	 				5:05,00	 						5:20,00	 				5:30,00	 		 			4:50,50	 				5:15,50	 				5:28,40	
			800	PP	 		10:18,40	 				10:48,00	 		11:10,10	 		 			9:15,00	 		10:00,00	 		10:30,00	
				15	RP	 									7,00	 											8,20	 									8,80	 		 								6,50	 									7,00	 									7,80	
											
Kategória	A																							Ženy																																																							Muži																														
Discipl.	 		M	T	 		I	VT	 		II	VT	 		III	VT	 		M	T	 		I	VT	 		II	VT	 		III	VT	
					50	PP	 				21,00	 			21,80	 		22,60	 		23,40	 		18,00	 			18,60	 		19,20	 		20,00	
			100	PP	 				46,70	 			48,60	 		49,40	 			50,30	 		40,40	 			41,80	 			42,60	 			43,30	
			200	PP	 	1:43,50					 		1:45,80	 		1:48,00	 		1:50,50	 		1:32,00	 		1:36,40	 		1:37,80	 		1:40,40	
			400	PP	 		3:40,00	 	3:47,20	 		3:53,60	 		4:00,00	 		3:17,00	 		3:23,70				 		3:34,20	 		3:40,80	
			800	PP	 		7:40,00	 	7:59,60	 		8:04,20	 		8:25,80	 		6:55,00	 		7:12,00	 		7:34,60	 		7:51,60	
1500	PP	 15:05,00	 15:25,60	 16:00,00	 16:48,80	 13:20,00	 13:27,00	 13.32,00		 14:50,80	
				50	RP	 					19,50	 					20,40	 					20,80	 					21,30	 					16,50	 					17,30	 					18,20	 					19,00	
		100	RP	 					44,50	 				46,00	 					47,60	 				50,60	 					37,00	 					38,60	 					40,00	 					43,20	
		400	RP	 		3:37,00	 		3:48,60	 		3:54,70	 		4:10,00	 		3:15,00	 		3:21,60	 		3:32,80	 		3:40,40	
		800	RP	 		7:35,00	 		7:37,80	 		8:12,30	 	8:41,30						 		6:55,00	 		7:19,80	 	7:	33,50	 		7:40,00	

	

2. Preradenie	športovca	pri	prechode	do	vyššej	vekovej	kategórie	sa	uskutočňuje	na	základe	
splnenia	výkonnostných	limitov.	



	

	

3. Športovec	môže	byť	vyradený	z	CTM	na:	

a) návrh	trénera	pre	neplnenie	požiadaviek	športovej	prípravy	a	závažné	prehrešky	voči	
morálke	a	etike,	

b) návrh	lekára	zo	zdravotných	dôvodov,	

c) žiadosť	zákonného	zástupcu,	

d) vlastnú	žiadosť	športovca.	

Bod.	4	
Personálne	zabezpečenie	CTM	

1. Činnosť	CTM	personálne	zabezpečuje	športový	klub.	

2. Športovú	prípravu	v	CTM	zabezpečujú:	

a) Vedúci	tréner	–	s	minimálnou	kvalifikáciou	II.	triedy.		Riadi	športovú	prípravu	v	centre,	
vedie	 tréningový	 proces	 a	riadi	 tím	 spolupracovníkov.	 Vedúceho	 trénera	 na	 návrh	
športového	klubu	schvaľuje	ŠV	ZPS.	

b) Tréneri	II.	alebo	III.	triedy.	Zodpovedajú	za	tréningový	proces	a	jeho	evidenciu	podľa	
pokynov	vedúceho	trénera.	

c) Lekár,	ktorý	zodpovedá	za	zdravotnú	starostlivosť	o	športovcov.	

Bod.	5	
Športová	príprava	

1. Tréningový	 proces	 sa	 realizuje	 na	 základe	 schválených	 tréningových	 plánov,	 ktoré	
vypracujú	tréneri	a	odovzdajú	vedúcemu	trénerovi	CTM.	

2. Vedúci	tréner	CTM	predkladá	výkonnostné	ciele	ŠV	ZPS.	
Bod.	6	

Finančné	a	materiálne	zabezpečenie	

1. Na	činnosti	CTM	sa	finančne	a	materiálne	podieľajú:	

a) športový	klub	zabezpečením:	
• kvalifikovaných	trénerov,	
• účasti	na	súťažiach,	
• tréningových	priestorov	a	priestorov	na	regeneráciu,	
• materiálneho	vybavenia	CTM.	



	

	

b) ŠV	ZPS	zabezpečením:	
• metodickej	pomoci	pri	športovej	príprave,	
• výchovou	kvalifikovaných	trénerov,	
• pravidelného	hodnotenia	činnosti	CTM.	

2. MŠ	SR	podporuje	činnosť	CTM	účelovou	dotáciou	zo	štátneho	rozpočtu	

Čl.VI	
	

Záverečné	ustanovenie	Táto	smernica	nadobúda	platnosť	schválením	Zjazdom	ZPS	dňa	02.06.2017	s	
účinnosťou	od	kalendárneho	roka	2017	
	


