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1. Účel dokumentu 

Účelom tohto dokumentu je definícia Centra talentovanej mládeže SLA 3D, stanovenie pravidiel jeho 

činnosti. 

 

2. Definícia a vysvetlenie pojmov 

Centrum talentovanej mládeže SLA 3D (ďalej CTM) je interná pracovná skupina zriadená Slovenskou 

lukostreleckou asociáciou 3D (SLA 3D) v súlade so Zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe (ďalej Zákon o športe) 

§16 ods. 1 písm. f), ods. 2 písm c), d), e), v súlade so Stanovami Slovenskej lukostreleckej asociácie 3D, čl. 3, 

písm. g. 

Talentovaný športovec je v zmysle Zákona o športe §4 ods. 5 športovec do 23 rokov veku, ktorý prejavil 

vysokú úroveň talentu, športových zručnosti a športových schopností a je zaradený do zoznamu 

talentovaných športovcov. 

 

3. Poslanie, ciele a úlohy CTM  

3.1. Poslanie CTM 

Poslaním CTM je skvalitniť prípravu talentovaných športovcov v disciplíne 3D lukostreľba. 

3.2. Ciele CTM 

Cieľom CTM je zabezpečiť : 

- účinný postup vyhľadávania a výberu talentovaných športovcov 

- kvalitnú prípravu talentovaným športovcom najmä pre potreby športovej reprezentácie SR 

v pôsobnosti SLA 3D. 

- zvyšovanie športovej výkonnosti talentovaných športovcov na vrcholovú úroveň v príslušnom veku 

- prípravu talentovaných športovcov na prechod z kadetskej do seniorskej kategórie 

- kvalitný káder reprezentantov v seniorskej vekovej kategórii s vysokou športovou výkonnosťou. 

3.3. Úlohy CTM 

CTM zabezpečuje športovú prípravu vybraných talentovaných športovcov s predpokladmi výkonnostného 

rastu na vrcholovú úroveň vo veku od 13 do 21 rokov prípadne na základe individuálneho posúdenia 

výnimočne talentovaných detí mladších ako 13 rokov, a športovcov vo veku až do 23 rokov.  

 

CTM vykonáva športovú prípravu zaradených športovcov v súlade so zásadami teórie športového tréningu a 

to najmä zabezpečením sústredení, účasti na medzinárodných športových podujatiach schválených v 

kalendári SLA 3D a podpory pri regenerácií. 
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CTM postupuje pri príprave talentovaných športovcov v spolupráci s ich rodičmi a školami. 

CTM spolupracuje s klubovými trénermi tak, aby bola zabezpečená nadväznosť na ich činnosť a 

synergický efekt. 

 

4. Zaraďovanie do CTM a vyraďovanie z CTM 

4.1. Zaraďovanie do CTM 

Členstvo športovca v CTM vzniká zaradením. Do CTM sa zaraďujú talentovaní športovci v SLA 3D, ktorí 

spĺňajú základné a výberové kritériá stanovené pre zaradenie do CTM. Členstvo vzniká schválením 

zaradenia športovca predsedníctvom SLA 3D, o ktorom športovca písomne informuje výbor CTM. 

Do výberu môžu byť zaradení iba športovci spĺňajúci základné kritériá: 

1. Športovec je členom SLA 3D 

2. Športovec je držiteľom  minimálne 3. výkonnostnej triedy (pozri Smernica pre zaraďovanie do 

výkonnostných tried v pôsobnosti SLA 3D), alebo mu bola udelené výnimka 

3. Športovec spĺňa vekové kritérium podľa článku 3.3., alebo mu bola udelené výnimka 

4. Športovec, ktorému výbor CTM oznámil, že bol vybraný pre zaradenie do CTM, doručil výboru CTM 

nasledujúce dokumenty (vzory sú prílohami tejto smernice): 

1. prihláška talentovaného športovca do CTM (u neplnoletých športovcov aj so súhlasom jeho 

zákonného zástupcu), 

2. potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky u obvodného lekára, resp. u športového lekára. 

 

Výberové kritériá pre zaradenie športovca do CTM vytvára a aktualizuje výbor CTM a schvaľuje ich každý 

rok predsedníctvo SLA 3D. Ich účelom je ohodnotiť predpoklady športovca dosahovať rast výkonnosti. 

 

Členstvo v CTM je na dobu určitú. Členstvo športovcov v CTM je od kalendárneho roku 2023 na dobu určitú 

s platnosťou na jeden rok. To znamená , že každému športovcovi prijatému do CTM zaniká členstvo k 

31.12.daného roku a musí si podať pre prijatie do CTM v nasledovnom roku opätovne novú žiadosť. 

 

Športovec môže byť zaradený do CTM na základe výberových kritérií aj pri nesplnení základného kritéria č. 

2, alebo 3 a to na základe výnimky navrhnutej a odôvodnenej výborom CTM a schválenej predsedníctvom 

SLA 3D. Na výnimku môže byť do CTM zaradený športovec starší ako 10 rokov a mladší ako 23 rokov. 

Návrh na zaradenie športovcov do CTM spracúva výbor CTM každý rok v termíne do 15.3. a schvaľuje ho 

predsedníctvo SLA 3D s platnosťou k 31.3.  

Na odôvodnený návrh výboru CTM môže byť do CTM zaradený športovec  aj počas roka do tzv. 

predprípravy CTM s individuálne prispôsobeným plánom športovej prípravy. Odôvodnenie musí obsahovať 

plnenie základných a výberových kritérií daným športovcom. 
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4.2. Vyraďovanie z CTM 

Športovec sa vyraďuje z CTM 

1. Na vlastnú žiadosť, u neplnoletých športovcov žiadosti zákonných zástupcov, 

2. Zo zdravotných dôvodov na návrh športového alebo obvodného lekára, 

3. Na základe nesplnenia základných kritérií zaradenia podľa článku 4.1, najmä  z dôvodu prekročenia 

maximálneho veku podľa základných kritérií, 

4. Na základe nesplnenia výberových kritérií platných pre daný rok  

5. Na základe odôvodneného návrhu výboru CTM, najmä z nasledovných dôvodov: 

1. Športovec neplní úlohy uložené plánom športovej prípravy schválený výborom CTM, 

2. Športovec nemá dostatočné morálno - vôľové predpoklady pre ďalší osobný rast (porušuje 

princípy morálky, disciplíny a etiky), 

 

5. Organizácia CTM 

5.1. Predseda a výbor CTM  

Výbor CTM je menovaný predsedníctvom SLA 3D spomedzi členov SLA 3D. Počet členov výboru je vždy 

nepárny a stanovuje ho predsedníctvo SLA 3D. 

Predsedníctvo na návrh výboru CTM menuje predsedu CTM. 

Funkčné obdobie predsedu a členov výboru nie je obmedzené. 

Členstvo vo výbore vzniká menovaním a ukončuje sa buď na vlastnú žiadosť člena výboru, alebo jeho 

odvolaním predsedníctvom SLA 3D. 

Pokiaľ sa člen CTM nemôže zúčastniť min ½  online stretnutí a rovnako ½ sústredení v danom roku , je to 

dôvod pre ukončenie jeho členstva v CTM . 

Členstvo vo výbore nie je čestná funkcia a neprislúcha jej finančná odmena.  

Výbor sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov. 

Zo zasadnutí výboru CTM sa vyhotovujú zápisy, obsahujúce minimálne všetky rozhodnutia, ktoré výbor 

vykonal. Predseda výboru zodpovedá za jeho vyhotovenie a doručenie predsedovi SLA 3D. 

5.1. Zodpovednosť 

Výbor CTM pracuje pod vedením svojho predsedu.  

Výbor zostavuje plán činnosti a rozpočet CTM a predkladá ich na schválenie predsedníctvu SLA 3D každý rok 

v lehote jeden mesiac pred konaním výročnej členskej schôdze SLA 3D. 

Výbor podľa vlastného uváženia organizuje tréningové, metodické a iné aktivity a podujatia, smerujúce 

k plneniu poslania CTM. 
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Výbor každoročne v lehote jeden mesiac pred konaním výročnej členskej schôdze SLA 3D predkladá 

predsedníctvu SLA 3D správu o výsledkoch CTM obsahujúcu vyhodnotenie posunu výkonnosti zaradených 

športovcov.  

 

6. Práva a povinnosti športovca zaradeného v CTM 

6.1. Práva športovca 

1. Má právo využívať materiálno - technické vybavenie CTM.  

2. Má právo prejaviť svoj názor, subjektívne pocity a konzultovať svoju športovú prípravu s vedením 

CTM.  

3. Má právo požadovať hodnotenie svojej činnosti, konzultovať a navrhovať formy a možnosti prípravy 

a športovej činnosti.  

4. Má právo na umiestnenie loga vlastného sponzora na výstroji a oblečení, ak toto nie je v rozpore so 

zmluvami a záväzkami SLA 3D.  

5. Má právo v prípade porušenia svojich práv obracať sa na Predsedníctvo SLA 3D a požadovať 

riešenie.  

6. Má právo kedykoľvek na vlastnú žiadosť z CTM vystúpiť (pozri článok 4.2.).  

7. Má právo požiadať o účasť klubového trénera svojho domovského klubu na akomkoľvek podujatí 

CTM. V tomto prípade bude o jeho účasti na podujatí rozhodovať výbor CTM, pričom jeho účasť 

bude na vlastné resp. klubové náklady. 

6.2. Povinnosti športovca 

Je povinný zúčastniť sa všetkých sústredení, ktoré budú rozvrhnuté vždy na začiatku sezóny. Neúčasť na 

takýchto sústredeniach bez objasnenia adekvátnych príčin , minimálne 2 týždne pred sústredením , bude 

braná ako nezáujem o spoluprácu v rámci činnosti CTM a športovec stráca právo stať sa členom CTM v 

nasledujúci rok aj napriek prípadným splneným limitom. Je povinný zúčastniť sa akcií CTM (sústredení, 

plánovaných spoločných reprezentačných tréningov, domácich a medzinárodných súťaží, Majstrovstiev 

Slovenska), na ktoré bol pozvaný. Výnimku povoľuje vedenie CTM. Športovec je povinný vopred 

ospravedlniť svoju neúčasť na akcii. Neúčasť na spoločných tréningoch a podujatiach bez ospravedlnenia 

môže mať za následok vyradenie z CTM.  

Je povinný na akciách CTM dodržiavať pokyny vedúceho akcie a spolupracovať s ním ako aj s ostatnými 

členmi družstva a realizačného tímu.  

1. Je povinný absolvovať zdravotné prehliadky a funkčnú diagnostiku u športového lekára minimálne 

raz do roka, dbať o svoj zdravotný stav a informovať o jeho zmenách.  

2. Je povinný starať sa o pridelené materiálno-technické vybavenie, v prípade ukončenia činnosti, 

vyradenia z CTM, alebo nepoužívania ho vrátiť v bezchybnom stave v dohodnutom termíne. V 

prípade straty alebo poškodenia stratu nahradiť.  

3. Je povinný zúčastňovať sa všetkých všeobecných ako aj špeciálnych testovaní, týkajúcich sa 

tréningovej prípravy a hodnotenia športovej výkonnosti, ktoré sú súčasťou plánu CTM. 
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4. Je povinný na všetkých sústredeniach prezentovať sa v drese klubu, ktorého je príslušníkom , alebo 

v drese SLA 3D. Nešportové oblečenie je na sústredení CTM zakázané. 

 

7. Schválenie 

Táto smernica bola doplnená a schválená predsedníctvom SLA 3D dňa  2.2.2023 a nadobúda účinnosť dňom  

2. 2. 2023. 

 

 

______________________________________                   _______________________________________ 

                             Peter Málek      Dušan Franců 

Predseda Slovenskej lukostreleckej asociácie 3D                Člen predsedníctva, predseda organizačnej komisie 


