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SMERNICA SZŠR O TALENTOVANÝCH  ŠPORTOVCOCH 

 

Článok I. 

Všeobecné ustanovenia  

 

1) Talentovaný športovec je budúcou základňou športovej reprezentácie jednotlivých 

odborov SZŠR. 

2) Športovci sú zaradení do zoznamu talentovaných športovcov raz ročne na základe kritérií 

stanovených touto smernicou. 

3) Návrh na zaradenie do zoznamu talentovaných športovcov predkladajú predsedovia 

športových odborov k 31.1. príslušného roku a schvaľuje  výkonný výbor SZŠR na svojom 

zasadnutí. 

4) Prípravu talentovaného športovca metodicky riadi a usmerňuje tréner. 
 

Článok II. 

Kritériá pre zaradenie do zoznamu talentovaných športovcov 

 

1) Športovec musí byť členom SZŠR. 

2) Vek pre zaradenie do zoznamu talentovaných športovcov je od 10 do 23 rokov v zmysle § 

3 pís. n) Zákona o športe č. 440/2015 Z.z.. 

3) Talentovaný športovec je zaradený do zoznamu talentovaných športovcov, ak prejavil 

vysokú úroveň talentu, športových zručnosti a športových schopností. 

5) Za výber športovcov zodpovedá tréner a predseda športového odboru. 

6) V aktuálnom roku sa vychádza z dosiahnutých výsledkov pretekára v predchádzajúcom 

roku. Pretekár sa musí zúčastniť v predchádzajúcom roku MS alebo ME alebo 

medzinárodných pretekov alebo MSR alebo ligových pretekov ako aktívny pretekár. 

Kritériá pre umiestnenie sa stanovia v každom roku podľa množstva pridelených 

finančných prostriedkov  do 14 dní po pridelení týchto prostriedkov. 

7) Talentovaný športovec musí dodržiavať morálne zásady a antidopingové pravidlá. 
 

Článok III. 

Vyradenie športovca zo zoznamu talentovaných športovcov 

 

1) Športovec môže byť vyradený zo zoznamu z nasledovných dôvodov: 

a) vyradenie pre nesplnenie výkonnostných cieľov 

b) za závažné prehrešky voči morálke a porušeniu etického kódexu  

c) zo zdravotných dôvodov 

d) na žiadosť zákonného zástupcu u neplnoletých športovcov 

e) neplnenie si povinností reprezentanta SR  



f) na vlastnú žiadosť športovca 

g) ak sa odmietne bez primeraného dôvodu zúčastniť sa na súťaži, na ktorú bol 

riadne nominovaný  

2) O definitívnom vyradení rozhodne VV SZŠR. 

 

Článok IV. 

Financovanie 

 

1) Športovci zaradení do zoznamu talentovaných športovcov sú financovaní z príspevku 

poskytnutého Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR v príslušnom 

roku, z príspevku poskytnutého Radou SRZ, z podielu zaplatenej dane pre SRZ a SZŠR.  

2) Príspevky z ministerstva musia byť použité v zmysle zákona o športe a uzatvorenej 

zmluvy medzi MŠVVaŠ SR a SZŠR. 

3) Za použitie príspevku zodpovedá vedúci a tréner príslušného športového odboru. 

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Výkonný výbor SZŠR si vyhradzuje právo vykonať prípadné upresnenia, resp. výklady. 

2) Smernica o talentovanej mládeži nadobúda platnosť dňom schválenia VV SZŠR a účinnosť 

dňom 01.07.2020. 
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