SLOVENSKÝ ZVÄZ HÁDZANEJ
ZRIADENIE, ČINNOSŤ A HODNOTENIE CTM
I.

SYSTÉM CTM

1. Centrum talentovanej mládeže (ďalej len CTM) je útvar pre športovú prípravu
talentovanej mládeže s predpokladmi výkonnostného rastu na vrcholovú úroveň vo
vekovej kategórii žiactva a dorastu (kadeti, juniori).
2. Systém CTM je vymedzený usmernením MŠ SR č. 151/2002-71 zo dňa 1.2.2003
k starostlivosti o športovo-talentovanú mládež.
3. Úlohou CTM je realizácia športovej prípravy vybraných športovcov, zvyšovanie ich
športovej výkonnosti, príprava prechodu športovcov do družstiev hrajúcich
v najvyšších súťažiach dospelých, vychovať športového reprezentanta s vysokou
športovou výkonnosťou.
4. CTM sústreďuje talentovanú mládež a zabezpečuje jej všestrannú prípravu a športovú
činnosť na vysokej úrovni.
5. CTM spolupracuje s oddielovým – klubovým trénerom družstva dospelých a trénermi
žiackych družstiev tak, aby bola zabezpečená nadväznosť činnosti a vzájomná
podmienenosť pri plnení úloh.
6. Za činnosť a výsledky CTM zodpovedá oddiel – klub, pri ktorom je centrum zriadené.

II.

PODMIENKY ZRIADENIA, POZASTAVENIE A ZRUŠENIE CTM

a) Zriaďovanie CTM
1. CTM môže byť zriadené v mestách, kde nie sú zriadené športové školy alebo športové
triedy pre danú vekovú kategóriu zameranú na daný šport.
2. CTM sa zriaďuje pri klube, ktorý je samostatným právnym subjektom a pre jeho
činnosť sú vytvorené vhodné finančné, tréningové, personálne, materiálne
podmienky pre dve vekovo nasledujúce kategórie (mladší a starší dorast) a so širokou
žiackou základňou (staršie a mladšie žiactvo, prípravky).

SLOVENSKÝ ZVÄZ HÁDZANEJ
ZRIADENIE, ČINNOSŤ A HODNOTENIE CTM
3. Žiadosť o zriadenie CTM predkladá klub, ktorého družstvo dospelých je účastníkom
nadnárodnej súťaže WHIL a EXRALIGY, alebo má s takýmto klubom vo svojom okolí
uzavretú zmluvu o dlhodobej spolupráci. SZH po preverení plnenia schválených
kritérií VV SZH a po vyjadrení MŠ SR priznáva klubu štatút CTM.
4. Pri udelení štatútu CTM sa berie do úvahy historická práca s mládežou minimálne 6
rokov vo všetkých mládežníckych kategóriách a pravidelná účasť mládežníckych
družstiev v súťažiach organizovaných SZH a KZH počas rovnakého obdobia.
5. Návrh na zmenu CTM podáva Komisia mládeže SZH a schvaľuje Výkonný výbor SZH.
6. Pri zriaďovaní CTM zúčastnené strany (SZH a klub) uzatvárajú písomnú dohodu,
v ktorej stanovia podmienky a podiel zúčastnených strán na zabezpečení činnosti
centra. V prípade nedodržania dohodnutých podmienok alebo zistenia nedostatkov
v činnosti centra, SZH činnosť centra pozastaví alebo zruší.
b) Pozastavenie činnosti
1. SZH môže pozastaviť financovanie CTM, ak je činnosť CTM v rozpore s touto
smernicou alebo všeobecnými ekonomickými smernicami a zákonmi.
2. Súčasťou rozhodnutia o pozastavení činnosti a financovania musí byť návrh opatrení,
ktoré špecifikujú zistené nedostatky a termín ich odstránenia.
3. O pozastavení činnosti rozhoduje VV SZH po návrhu KM SZH, klub musí byť na
neplnenie alebo porušenie smerníc písomne upozornený, musí byť stanovený čas na
odstránenie nedostatkov, ako aj daný návod na odstránenie nedostatkov.
c) Zrušenie činnosti
1. CTM sa ruší rozhodnutím VV SZH na základe návrhu KM SZH:
-

Ak nie sú plnené podmienky pre činnosť CTM a CTM neplní svoje základné poslanie.

-

Ak výsledky nezodpovedajú stanoveným úlohám a cieľom.

-

Ak sa v stanovenej lehote neodstránia zistené nedostatky.

-

Ak dôjde rozhodnutím MŠ SR k zmene v systéme starostlivosti o športovotalentovanú mládež.
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III.

ZARADENIE A UKONČENIE ČLENSTVA V CTM

a) Zaradenie do CTM
1. Do CTM sa zaraďujú talentovaní športovci, registrovaní v SZH, ktorí spĺňajú
požiadavky stanovené pre zaradenie do CTM.
2. Kritéria pre zaradenie športovca do CTM vypracováva TMK SZH a schvaľuje VV SZH.
3. Zaradenie do CTM podlieha súhlasu hráča a súhlasu jeho zákonných zástupcov, resp.
členstvom v klube.
b) Ukončenie členstva vyradením alebo preradením
1. Vyradenie
-

Z CTM je vyradený športovec, ktorý neplní úlohy uložené plánom športovej prípravy
a trénerom.

-

Ak nie je u neho zaručený výkonnostný rast.

-

Zo zdravotných dôvodov.

-

Presiahnutie vekovej hranice určenej pre členstvo v CTM.

-

Na základe vlastnej žiadosti, žiadosti zákonných zástupcov.

2. Preradenie
Návrh na ukončenie členstva v CTM preradením do vyššej vekovej kategórie
predkladá klub a svoje stanovisko zasiela na SZH.

IV.

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE CTM

1. Činnosť CTM personálne zabezpečuje príslušný klub.
2. Športovú prípravu v CTM zabezpečujú:
a) Hlavný tréner CTM – Tréner licencie „A“
-

Riadi športovú prípravu v centre, vedie tréningový proces v jednom z družstiev
dorastu, vytvára tím spolupracovníkov.

-

Zodpovedá za predloženie ročného plánu športovej prípravy aktuálneho súťažného
ročníka, za spracovanie vyhodnotenia ukončené súťažného ročníka a plnenia plánu
do 30. júna príslušného súťažného ročníka.
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-

Usmerňuje a kontroluje športovú prípravu v CTM, zabezpečuje a zodpovedá za účasť
všetkých členov CTM na testovaní v stanovenom termíne.

-

Zabezpečuje účasť trénerov na školeniach, kurzoch, seminároch, medzištátnych
zápasoch usporiadaných SZH, na ktorých sa tiež zúčastňuje.

-

Zodpovedá za vedenie dokumentácie, prácu trénerov a za vedenie evidenčných listov
hráčov CTM.

b) Ostatní tréneri CTM – Tréner licencie „A“
Vo výnimočných prípadoch, ako je dlhoročná práca trénera s mládežou, môže TMK
SZH po odporúčaní KM SZH udeliť výnimku.
-

Predkladajú plán športovej prípravy vedúcemu trénerovi CTM

-

Zodpovedajú za tréningový proces a jeho evidenciu.

-

Vedú evidenčný list hráča.

-

Vedú tréningový denník družstva zaradeného do CTM.

c) Lekár – zodpovedá za zdravotnú starostlivosť o športovcov.
d) Masér, fyzioterapeut – spolu s lekárom zodpovedá za regeneráciu športovcov.
e) Iný odborník – špecializovaný kondičný tréner, psychológ, metodik, videoanalytik.
3. CTM v každej kategórii (mladší a starší dorast) tvorí minimálne 16 športovcov.

V.

ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA

1. Športová príprava v CTM sa uskutočňuje v súlade so zásadami športového tréningu
v hádzanej. Realizuje sa formou tréningového procesu, sústredení a účasťou
v majstrovských zápasoch a iných športových podujatiach. Jej súčasťou je regenerácia
a pravidelná kontrola trénovanosti.
2. Tréningový proces sa realizuje na základe predložených tréningových plánov, ktoré
vypracúvajú tréneri CTM. V prípravnom a hlavnom období zabezpečí CTM minimálne
8 hodín prípravy v týždni (okrem majstrovských zápasov).
3. Všetci športovci zaradení do CTM musia absolvovať minimálne 1 krát v roku lekársku
prehliadku aj s funkčnými testami, minimálne 1 hodinu v týždni regeneráciu (fyzikálne
aj pohybové prostriedky).
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VI.

FINANCOVANIE CTM

a) Klub
1. Odmeňovaním trénerov, prípadne ostatných členov realizačného tímu.
2. Financovanie účasti družstiev v majstrovských a nemajstrovských súťažiach.
3. Zabezpečením tréningových priestorov a priestorov na regeneráciu.
4. Materiálnym vybavením CTM.
b) Slovenský zväz hádzanej
1. Metodickým usmerňovaním a odbornou pomocou pri riadení športovej prípravy.
2. Výchovou kvalifikovaných trénerov a ich doškoľovaním.
3. Organizovaním centrálneho testovania členov CTM.
4. Pravidelným hodnotením činnosti CTM.
5. Prípadným finančným príspevkom podľa možnosti SZH.
c) Ministerstvo školstva SR
1. Výšku príspevku stanovuje SZH, podľa poskytnutej dotácie MŠ SR pre obdobie
príslušného kalendárneho roka od 1.1. do 31.12. Dotácia bude rozdelená
v nasledujúcom pomere:
-

Základný príspevok pre kluby so štatútom CTM 40% z celkovej sumy dotácie.

-

Základné odmeny trénerom vo výške 20% z celkovej sumy dotácie.

-

Diferencovaný príspevok vo výške 40% z celkovej sumy dotácie.

2. Základný príspevok pre kluby bude vyplácaný na základe refakturácie za vynaložené
náklady k 31.12 príslušného kalendárneho roka.
3. Základné odmeny trénerom budú vyplatené kvartálne 15. Apríla, 15. Júla, 15.
Októbra, 15. Januára nasledujúceho roka na základe dohody o vykonaní práce. Ak je
v CTM uvádzaný 1 tréner pre obe dorastenecké kategórie, odmena bude vyplatená
pre jedno družstvo.
4. Diferencovaný príspevok pre kluby so štatútom CTM sa vypočíta podľa kritérií
uvedených v prílohe č. 1. Príspevok bude vypočítaný alikvotne podľa pomeru počtu
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bodov dosiahnutých na základe uvádzaných kritérií. Diferencovaný príspevok bude
vyplatený na základe refakturácie k 31.12. príslušného kalendárneho roka.
VII.

POUŽITIE PRÍSPEVKOV PRE KLUBY SO ŠTATÚTOM CTM

Príspevky pre kluby so štatútom CTM sú účelové a je možné ich použiť na náklady
vynaložené v súvislosti s činnosťou CTM, a to hlavne na: športové vybavenie, prenájom
tréningových priestorov, cestovné náklady, náklady spojené s účasťou na turnajoch,
materiálne zabezpečenie CTM.
VIII.

KONTROLA CTM

Kontrolu činnosti CTM vykonáva KM SZH, na základe kontroly dodržiavania schválených
kritérií, vyhodnotenia ročných plánov športovej prípravy, hospitácií na tréningových
jednotkách a zápasoch CTM, testovania pohybovej výkonnosti. V prípade nedodržania
stanovených kritérií KM SZH navrhne ďalší postup.
IX.

ČAKATELSKÉ KLUBY

Každý klub, ktorý je zaregistrovaný v SZH môže požiadať o udelenie štatútu CTM po
splnení kritérií v článku II. bodu a). KM SZH bude sledovať činnosť klubov v priebehu 2
rokov a na základe odporúčania môže VV SZH schváliť klubu štatút CTM a následne ho
odporučiť MŠ SR.
X.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Týmto sa ruší platnosť „Smernice SZH pre zriadenie, činnosť a hodnotenie CTM“ zo dňa 1.
Júla 2003.

Schválené VV SZH 5.12.2013
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Príloha č. 1
1.

2.

Názov hodnotenie
Body
Hráč/hráčka
zaradený 5
v širšom kádri RD
10

3.

Účastník oficiálnej akcie RD
(kval., ME, MS)
Testovaný hráč 5. úrovne

4.

Testovaný hráč 4. úrovne

2

5.

Testovaný hráč 3. úrovne

3

6.

Testovaný hráč 2. úrovne

4

7.

Testovaný hráč 1. úrovne

5

8.

Hráč s telesnými
parametrami 3. úrovne
Hráč s telesnými
parametrami 2. úrovne
Hráč s telesnými
parametrami 1. úrovne
Ľavoruký hráč

1

Umiestnenie do 3. miesta
príslušnej súťaže
v predchádzajúcom
súťažnom ročníku
Aktívni tréneri v klube

10

14.

Tréner EHF Coaching
Licence (licencia A)

5

15.

Viacero žiackych družstiev

5

16.

Počet zmluvných
základných škôl

5

9.
10.
11.
12.

13.

1

2
3
5

5

Popis hodnotenia
Body sa prideľujú za zaradenie hráča do
širšej
nominácie
reprezentačného
družstva
Body sa prideľujú za každú oficiálnu
akciu RD, ktorej sa hráč zúčastnil.
Hráč, ktorý dosiahol v rámci testovania
celkový výsledok (1 – 2 body)
Hráč, ktorý dosiahol v rámci testovania
celkový výsledok (3 – 4 body)
Hráč, ktorý dosiahol v rámci testovania
celkový výsledok (5 bodov)
Hráč, ktorý dosiahol v rámci testovania
celkový výsledok (6 – 7 bodov)
Hráč, ktorý dosiahol v rámci testovania
celkový výsledok (8 – 9 bodov)
Hráč/ka s telesnou výškou (5 bodov)
Hráč/ka s telesnou výškou (6 – 7
bodov)
Hráč/ka s telesnou výškou (8 – 9 bodov)
Ľavoruký
hráč/ka
s telesnými
parametrami 1 úrovne
Umiestnenie v súťaži mladšieho
a staršieho dorastu do 3. miesta
v predchádzajúcom súťažnom ročníku
Počet aktívnych trénerov v kluby, ktorí
vedú mládežnícke družstvo v súťažiach
SZH a KZH
Počíta sa každý aktívny tréner v klube,
ktorý je držiteľom trénerskej kvalifikácie
EHF Coaching Licence, resp. v súčasnej
dobe študuje.
Účasť B, C tímu v súťažiach KZH
v kategóriách staršieho a mladšieho
žiactva. B tímov v kategórie dorastu a B
tímov seniorských kategórií.
Eviduje sa každá zmluvná základná
škola, pri ktorej má klub zriadenú
prípravku.
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17.

Účasť trénera na
vzdelávacích akciách

2

18.

Účasť trénera na
vzdelávacích akciách v
zahraničí

5

Eviduje sa každá účasť trénera na
seminároch a školeniach
organizovaných SZH
Eviduje sa každá účasť trénera na
seminároch a školeniach
organizovaných v zahraničí

