Slovenský tenisový zväz

číslo predpisu : 2018/VV2311/031

Štatút Centra talentovanej mládeže STZ (CTM).

I.

Zriadenie CTM.

1) Centrum talentovanej mládeže (ďalej len CTM) je útvar STZ pre športovú prípravu talentovanej
mládeže s predpokladmi výkonnostného rastu na vrcholnú úroveň v kategórii žiactva, juniorov
a dospelých.
CTM sa zriaďuje v prvých 15 tenisových klubov SR na základe poradia tenisových klubov,
vypočítaného podľa výsledkov k 30.9. v zmysle predpisu Zásady financovania a výpočtu finančného
príspevku tenisovým klubom STZ od tenisovej sezóny 2019, schváleného VV STZ. V týchto kluboch je
najväčší predpoklad na vytvorenie všetkých podmienok na zabezpečenie zodpovedajúceho
tréningového procesu.
2) Tenisové kluby so zriadenými CTM sú členené nasledovne:
1.skupina (CTM1) - kluby na 1. až 5. mieste v rebríčku podľa výšky finančného príspevku za
kvalitatívne kritériá zo strany STZ - vyššie požiadavky zo strany STZ,
2.skupina (CTM2) - kluby na 6. až 15. mieste v rebríčku podľa výšky finančného príspevku za
kvalitatívne kritériá zo strany STZ - nižšie požiadavky zo strany STZ,
3) CTM sa zriaďuje vždy na obdobie 12 kalendárnych mesiacov od 1.11. do 31.10. nasledujúceho
roka.
4) Úlohou CTM je vytvárať optimálne podmienky na zabezpečenie tréningového procesu vybraných
športovcov a členov tenisového klubu vo veku 10 - 23 rokov.
5) Za činnosť CTM zodpovedá a zabezpečuje ju príslušný tenisový klub, v ktorom je CTM zriadené.
6) STZ uzatvára s príslušným klubom Zmluvu o finančnom príspevku tenisovým klubom (ďalej len
„Zmluva“) na obdobie 12 kalendárnych mesiacov, v ktorej sa stanovia práva a povinnosti STZ i TK
pri zabezpečovaní činnosti CTM.

II.

Minimálne požiadavky, kladené na tenisové kluby.

1) uzatvoriť celoročnú zmluvu s trénerom (trénermi) s licenciou STZ (CTM1 – minimálne 2
kvalifikovaní tréneri s licenciou A alebo B, CTM 2 – minimálne 1 kvalifikovaný tréner s licenciou
A alebo B). V kluboch bez CTM – zabezpečiť minimálne 1 kvalifikovaného trénera s licenciou A,
B alebo C.
2) uvoľniť pre potreby reprezentácie svojho trénera (trénerov) v rozsahu 1-2 týždne za rok (CTM1 –
2 týždne ročne, CTM2 – 1 týždeň ročne),
3) umožniť spoluprácu svojich trénerov s reprezentačnými trénermi, najmä v oblasti informácií o
tréningovom procese, turnajových programoch a informácií o zdravotnom stave reprezentantov
a podporovaných hráčov,
4) na požiadanie STZ v dostatočnom predstihu zabezpečiť zberačov na medzinárodný turnaj, pokiaľ
by sa turnaj konal v mieste pôsobenia klubu alebo v najbližšom okolí,
5) plne rešpektovať turnajový program reprezentantov, účasť reprezentantov na sústredeniach,
podľa plánu reprezentačných trénerov. STZ garantuje, že tento program (s výnimkou štartu na
grandslamových podujatiach) nebude v kolízii s MSR družstiev či MSR jednotlivcov,.
6) spolupracovať v zmysle Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe (ďalej len „Zákon“) pri realizácii
povinných zdravotných prehliadok hráčov zaradených do starostlivosti o talentovanú mládež.
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Na kluby, ktoré dostávajú iba príspevok za kvantitu jednotlivcov, sa nevzťahujú body 1) 2) až 4)
minimálnych požiadaviek.
III.

Odporúčané štandardy pre činnosť CTM v tenisových kluboch :

1)

Personálne zabezpečenie
Športovú prípravu v CTM zabezpečujú:
a) šéftréner CTM, ktorý riadi športovú prípravu v centre, vedie tréningový proces a koordinuje
činnosť ďalších spolupracovníkov, Šéftréner CTM musí mať platnú trénerskú licenciu STZ (A
alebo B).
b) tréneri CTM – v závislosti od modelu fungovania CTM v príslušnom klube 1 alebo viacerí
tenisoví tréneri s licenciou STZ a prípadne kondiční tréneri
c) ostatní spolupracovníci – podľa možností a modelu fungovania CTM sú to predovšetkým
lekár, masér a pod.

2)

Športová príprava v CTM
uskutočňuje sa v súlade so zásadami športového tréningu,
tréningový proces sa realizuje na základe tréningových plánov, za ktorých vypracovanie
v písomnej forme zodpovedá šéftréner CTM,
tréningové plány poskytuje šéftréner trénerskému úseku STZ,
tréningový proces prebieha v priestoroch, ktoré poskytne klub, pri ktorom sa CTM zriaďuje.

a)
b)
c)
d)

Príprava v CTM musí byť komplexná a musí obsahovať všetky zložky. Športovec je pred zaradením
do CTM informovaný o systéme práce v CTM (najmä o tréningových podmienkach, trénerskom
zabezpečení a finančných podmienkach tréningového procesu). Športovec po trénerskej stránke
podlieha tímu odborníkov vedeným šéftrénerom CTM alebo schváleným tenisovým trénerom
(každý hráč CTM má mať určeného zodpovedného tenisového trénera, pokiaľ týmto trénerom
nie je šéftréner CTM). Každý hráč CTM musí mať počas zaradenia v CTM zabezpečenú trvalú
lekársku starostlivosť. Pokiaľ túto starostlivosť nezabezpečuje priamo TK, je hráč povinný si ju
zabezpečiť individuálne.

IV. Finančné a materiálne zabezpečenie
Na zabezpečení činnosti CTM sa podieľajú:
1) STZ :
a) zmluvným finančným príspevkom (z vlastných zdrojov a z verejných prostriedkov),
b) financovaním časti turnajového programu hráčov CTM v rámci oficiálnych výjazdov STZ,
c) financovaním individuálnej podpory hráčov zaradených do zoznamu talentovaných
športovcov.
d) financovaním pravidelných lekárskych prehliadok športovca min. 1x ročne v zmysle
osobitného predpisu,
e) financovaním dennej paušálnej náhrady – odmeny trénera klubu, ktorý bude uvoľnený pre
potreby reprezentácie v zmysle Čl.II, bodu 2) vo výške 70,-EUR na každý deň konania
reprezentačného výjazdu. Odmena bude zo strany STZ uhradená trénerovi alebo po
dohode klubu. STZ uhradí trénerovi aj denné diéty, cestovné a ubytovanie na výjazde.
Denná paušálna náhrada - odmena pre trénera je :
- vo výške dennej sadzby, fakturovanej trénerom na STZ v prípade, že tréner fakturuje
odmenu ako SZČO na základe Zákona o športe,
- vo výške dennej sadzby, fakturovanej klubom na STZ,
- vo výške dennej brutto odmeny (mzdy), ktorú vyplatí STZ trénerovi (po znížení o daň
zo závislej činnosti a odvody do poisťovní) v prípade, že STZ uzavrie s trénerom
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Dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, alebo iný vzťah, ktorý
má charakter závislej činnosti.

2) Tenisový klub :
a) odmeňovaním trénerov CTM, resp. ďalších osôb podieľajúcich sa na činnosti CTM,
b) poskytnutím stanoveného tréningového priestoru,
c) poskytnutím stanoveného množstva lôpt na prípravu,
d) poskytnutím ďalších výhod pre členov CTM v rámci možností klubu (napr. príspevky na
turnaje, regenerácia a pod.)
3) rodičia, resp. zákonní zástupcovia hráča :
a) zabezpečením osobného materiálneho vybavenia hráča,
b) spolufinancovaním turnajového programu hráča,
c) spolufinancovaním zdravotného zabezpečenia a regenerácie hráča
d) zabezpečovaním hráča v oblasti stravovania a vhodnej životosprávy
4) ďalšie subjekty (napr. sponzori jednotlivých hráčov a pod.)

V. Záverečné ustanovenia.
1)

2)

3)
4)

5)

Tenisový klub je povinný
a) mať spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov,
b) zriadiť samostatný bankový účet na príjem verejných prostriedkov v zmysle §66 Zákona
v prípade, že dostáva od STZ preddavkové platby vopred,
c) poskytnuté finančné prostriedky použiť a vyúčtovať na STZ za podmienok a v termínoch
určených v Zmluve,
STZ oznámi klubu každoročne vždy najneskôr do 15.12.2018, 15.3.2019, 15.6.2019 a 15.9.2019
predbežne plánované reprezentačné výjazdy na nasledujúce 3 mesačné obdobie, na ktorých sa
predpokladá účasť športovcov (mládežníckych reprezentantov SR), ktorí sa pripravujú v klube
a/alebo uvoľnenie trénera klubu pre potreby reprezentácie. Toto oznámenie sa môže
realizovať aj prostredníctvom oznamu na www.stz.sk.
Zmluva môže upresniť ďalšie práva a povinnosti STZ a tenisového klubu. V prípade odlišného
dojednania v Zmluve a v tomto Štatúte platia podmienky uvedené v Zmluve.
V prípade písomného súhlasu športovca (resp. jeho zákonného zástupcu) a klubu, ktorého je
členom, môže byť individuálny 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.
Tento Štatút schválil VV STZ na svojom zasadnutí dňa 23.11.2018 a nadobúda účinnosť dňa
1.12.2018. Jeho schválením strácajú platnosť pôvodné predpisy upravujúce túto problematiku.
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