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Kritériá na zaradenie športovcov do systémov vrcholového tenisu a talentovanej mládeže  
od tenisovej sezóny 2019. 

 
 
A. Systém vrcholového tenisu 
 
 
1. Zaradenie do NTC – zväzového centra prípravy mládeže 
 

a) športovci, ktorí v roku 2018 dosiahli vek 22 rokov a menej, ktorí k termínu 30.09.2018 spĺňajú niektoré 
z nasledovných kritérií: 

1. športovci, ktorí k 30.09.2018 na dvojhrovom rebríčku (ATP, WTA), resp. na ITF rebríčku juniorov 
dosiahnu nasledovné umiestnenie:   

     muži, juniori    ženy, juniorky 
 22r.- 1996   300 ATP    200 WTA  
 21r.- 1997   400 ATP    250 WTA 

20r.- 1998       500 ATP    300 WTA 
19r.- 1999       700 ATP    350 WTA 
18r.- 2000       900 ATP,30ITF    400WTA,30 ITF 
17r.- 2001       1200 ATP,80 ITF   500WTA,50 ITF 
16r.- 2002              -, 150 ITF    - , 80 ITF 
15r.- 2003                  -, 400ITF    -, 100 ITF 

 
2. športovci, ktorí na juniorských ME jednotlivcov do 16 a do 18r. získajú medailu vo dvojhre a kritériá 

uvedené v bode 1 nespĺňajú nie viac ako o 25% 

3. športovci, ktorí sa na grandslamovom turnaji prebojujú do štvrťfinále dvojhry a kritériá uvedené 
v bode 1 nespĺňajú nie viac ako o 25% 

4. športovci - členovia tímov do 16 a 18 r., ktorí skončili na ME či MS družstiev do 3.miesta a kritériá 
uvedené v bode 1 nespĺňajú nie viac ako o 25% 

5. športovci, u ktorých na základe rozhodnutia Trénerskej rady STZ je vysoký predpoklad dosahovania 
úspešných medzinárodných výsledkov. 

b) športovci s uzatvorenou zmluvou o zaradení do NTC z predchádzajúceho obdobia po vyhodnotení 
plnenia výkonnostných cieľov na rok 2018 

c) športovci - reprezentanti Davis Cupu a Fed Cupu s podpísanou zmluvou o reprezentácii v Davis Cupe, 
resp. Fed Cupe pre rok 2019, ktorí sami majú záujem pôsobiť v NTC. Zmluvné podmienky sa budú 
špecifikovať individuálne. 

 
 
 2. Individuálna zväzová podpora vybraných športovcov 
   
  Do individuálnej zväzovej podpory vybraných športovcov môžu byť zaradení športovci, ktorí v roku 

2018 dosiahli vek 22 rokov a menej a ktorí k termínu 30.9.2018 spĺňajú kritériá na zaradenie do NTC podľa 
bodu 1.a), ale v NTC v r.2019 pôsobiť nebudú. 

  STZ týchto športovcov podporí finančnou čiastkou vo výške: 

a) ktorá sa rovná sume priemerného príspevku na športovca NTC v r.2017 zníženého o odvody. Výška 
príspevkov na jednotlivých športovcov NTC za rok 2017 je uvedená na oficiálnej webovej stránke STZ. 
Podmienkou takejto podpory je uzatvorenie zmluvy športovca s STZ so záväzkami o reprezentácii 
rovnakými ako športovci NTC a marketingovými právami STZ na športovca. 
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b) ktorá sa rovná 70% sumy priemerného príspevku na športovca NTC v r.2017 zníženého o odvody. 
Podmienkou je uzatvorenie zmluvy športovca s STZ so záväzkami o reprezentácii rovnakými ako 
športovci NTC. 

  
 3. Zaradenie do juniorskej a žiackej reprezentácie 

 
Do juniorskej a žiackej reprezentácie môžu byť zaradení športovci, ktorí v r.2019 môžu hrať v kategórii 
mládeže a  ktorí k termínu 30.9.2018 spĺňajú niektoré z nasledovných kritérií: 

1. športovci zaradení v juniorskom rebríčku ITF do 100.miesta 
2. športovci zaradení do žiackeho rebríčka EJT do 50.miesta 
3. športovci - majstri SR vo dvojhre v kategórii do 14, 16, 18 r. na otvorených dvorcoch 
4. prví dvaja športovci v redukovaných ročníkových rebríčkoch SR vo veku 12-17 r. 
5. športovci s predpokladom dosahovania úspešných medzinárodných výsledkov, na základe návrhu 

Trénerskej rady STZ  

 
 
 B. Systém talentovanej mládeže 
 
 

1) Do systému talentovanej mládeže budú zaradení všetci športovci, ktorí spĺňajú kritériá finančnej 
podpory. Finančný príspevok vo výške 2 až 5 tis. € bude vyplatený pre najlepších športovcov 
v jednotlivých ročníkoch podľa poradia v celoštátnom rebríčku.  
Počty podporovaných športovcov a ročná výška podpory sú nasledovné: 

12 roční   10 chlapcov  a  10 dievčat    á  2.000€ 
13 roční   10 chlapcov  a  10 dievčat    á  2.000€ 
14 roční   10 chlapcov  a  10 dievčat      á  2.000€ 
15 roční   10 chlapcov  a  10 dievčat    á  3.000€ 
16 roční     8 chlapcov  a    8 dievčat      á  3.000€ 
17 roční     8 chlapcov  a    8 dievčat      á  4.000€ 
18 roční     8 chlapcov  a    8 dievčat      á  4.000€ 
19 roční     5 chlapcov  a    5 dievčat    á  5.000€ 
20 roční     5 chlapcov  a    5 dievčat    á  5.000€ 

2) Maximálny počet podporených športovcov je 148 a maximálna teoretická celková výška príspevku je 
456.000€. Veľa športovcov sa nachádza vo viac ako jednom ročníkovom rebríčku. V tomto prípade sa u 
športovca berie najlepšie umiestnenie v najvyššej vekovej kategórii, za ktorú má nárok na najvyšší 
finančný príspevok.  Poradie a počet ocenených športovcov sa už potom neposúva na športovcov, 
umiestnených na nižších priečkach v ročníkovom rebríčku. Pri takto redukovanom počte športovcov je 
predpoklad podpory cca 100 športovcov pri celkovom objeme finančných príspevkov cca 300.000€ 
ročne. Ak sú v ročníkovom rebríčku zaradení aj mladší športovci s nižším rokom narodenia, poradie 
zaradených športovcov sa už neposúva na nižšie priečky. Počty športovcov uvedené v tabuľke sú 
uvedené ako maximálne, reálne bude zaradených menej športovcov (z dôvodu opakovanej účasti 
športovcov vo viacerých ročníkových rebríčkoch). 

3) Do systému talentovanej mládeže (s výškou podpory podľa veku športovca) môžu byť po rozhodnutí 
Trénerskej rady zaradení aj športovci s predpokladom dosahovania dobrých výsledkov, ktorí 
z objektívnych dôvodov nedosiahli v posudzovanom roku hodnotené umiestnenie. 

   
 C. Spoločné ustanovenia. 
 

1) Športovci zaradení do systému vrcholového tenisu (A.) budú v informačnom systéme MŠVVaŠ SR 
zaradení do skupiny vrcholových športovcov.  



Slovenský tenisový zväz        číslo predpisu : 2018/VV0921/022 

3 
 

2) Športovci spĺňajúci kritériá na zaradenie do systému talentovanej mládeže (B.), ktorí ale nesplnili kritériá 
na zaradenie do systému vrcholového tenisu (A.)  budú v informačnom systéme MŠVVaŠ SR zaradení do 
skupiny talentovaných športovcov. 

3) STZ v zmysle §4, ods. 5) Zákona č.440/2015 Z.z. o športe stanovuje nasledovný vekový limit pre 
športovcov zaradených do zoznamu talentovaných športovcov : 

a) športovci s finančným príspevkom jednotlivcom (podľa bodu B.) do veku 21 rokov, 

b) športovci, ktorí spĺňajú kritériá na zaradenie do zväzového centra prípravy mládeže (NTC) do 
veku 23 rokov (v zmysle osobitného Štatútu). 

Pre účely zaradenia do zoznamu sa posudzuje rok, v ktorom športovec dosiahne stanovený vek. 

4) V prípade individuálnej zväzovej podpory vybraných športovcov (A.2) alebo v prípade zaradenia 
športovca do systému talentovanej mládeže (3), ak ide o minimálne druhý rok podpory a finančného 
príspevku zo strany STZ pre športovca, sa športovec, ktorý dosiahol 18 rokov zmluvne zaviaže, že 
v prípade požiadavky kapitána oznámenej min. 10 dní vopred bude reprezentovať Slovensko v Davis 
Cupe / Fed Cupe a to kedykoľvek až do konca kalendárneho roku, v ktorom dosiahne vek 35 rokov.  
Podmienky reprezentácie v zápasoch Davis Cupu / Fed Cupu môžu byť bližšie uvedené v osobitnej 
zmluve o účasti v reprezentačnom družstve pre Davis Cup / Fed Cup na príslušný rok. V prípade 
zaradenia do NTC (A.1) sa športovec zaviaže k záväzku reprezentovať Slovensko (uvedenom v prvej vete 
tohto bodu) už pri podpise Zmluvy o zaradení do NTC aj v prvom roku podpory. 

5) Obdobie podpory športovca zo strany STZ na sezónu 2019 je nasledovné : 
a) športovci zaradení do systému talentovanej mládeže (B) : od 1.11.2018 do 31.10.2019.  
b) športovci zaradení do individuálnej podpory vybraných športovcov (A.2) : od 1.12.2018 do 

30.11.2019 

6) Finančný príspevok športovcom na sezónu 2019 bude vyplácaný štvrťročne k 31.1.2019, 30.4.2019, 
31.7.2019 a 31.10.2019. Podmienkou je podpis zmluvy medzi STZ a športovcom. Poskytnuté finančné 
prostriedky podliehajú vyúčtovaniu zo strany ich príjemcu. Ak športovec nezašle na STZ najneskôr do 
30.11.2019 vyúčtovanie, jeho nárok na finančný príspevok, resp. na jeho nevyúčtovanú časť zaniká. 
Bližšie podmienky použitia a vyúčtovania príspevku ustanoví zmluva. 

7) V prípade písomného súhlasu športovca (resp. jeho zákonného zástupcu) a klubu, ktorého je členom, 
môže byť finančný príspevok pre športovca vyplatený priamo príslušnému klubu, so zachovaním účelu 
použitia finančného príspevku na zabezpečenie športovej prípravy, tréningovej činnosti a účasti 
športovca na tenisových turnajoch. 

8) Výška celkového finančného príspevku vyčleneného na podporu športovcom na nasledujúce obdobia 
podlieha schváleniu VV STZ na zasadnutí najneskôr v mesiaci september. 

9) Rovnaký postup zaradenia športovcov do systémov vrcholového tenisu a talentovanej mládeže, 
schválenia, zisťovania parametrov a výpočtu výšky finančného príspevku pre športovcov s posunom 
obdobia o jeden rok platí aj pre nasledujúce roky.  

10) Tieto Kritériá schválil VV STZ na svojom zasadnutí dňa 21.9.2018 a nadobúdajú účinnosť dňa 1.11.2018. 
Jeho schválením strácajú platnosť pôvodné predpisy upravujúce túto problematiku. 

 


