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Kritériá pre výberové konanie na pridelenie štatútu Tréningového strediska mládeže SVF pri klube
Platnosť prideleného štatútu TSM na obdobie 1.7.2019 – 30.6.2021 a možným prehodnotením štatútu
k 30.6.2020. Počet pridelených štatútov TSM a výška dotácie na každý klub s týmto štatútom je podmienená
výškou schváleného rozpočtu a pokrytím účelovej podpory zo systému stanoveného SVF.
Základné kritériá, ktoré klub spĺňa pri uchádzaní sa o pridelenie štatútu TSM

1. História klubu s významnou zložkou výchovy mládeže pre mládežnícku kategóriu
2. Výhodou je v histórii klubu vychovaný hráč alebo hráčka pre RD seniorov, alebo mládeže
s nomináciou na vrcholné podujatie /K ME, K MS, ME, MS, K OH, SL, EL/ za obdobie
posledných 5 rokov
3. Účasť družstiev vo všetkých vekových kategóriách mládeže
4. Podmienky na vrcholový tréning mládeže /telocvične k dispozícii pre potrebné objemy
tréningu, špecializovaný tréning, technické vybavenie tréningu, spolupráca so školami na
úrovni ZŠ a SŠ
5. Hráči klubu aktuálne zaradení do prípravy RD mládeže a tréneri spolupracujúci s RD
6. Trénerské zabezpečenie nasledovne:
- Hlavný tréner mládeže /odborný garant TSM/ kvalifikácia min. II stupňa s prihlásením na
úroveň III. , Prax min. 5 rokov
7. Prehlásenie o čiastočnom zabezpečení podielu na rozpočte mládeže zo strany klubu na
úrovni 50% z rozpočtu na mládež
Podmienky spolupráce SVF a klubov so schváleným štatútom TSM

1. Klub s prideleným štatútom TSM si vyberie možnosť úhrady nákladov z rozpočtu pridelenej
dotácie na činnosť alebo odmenu trénerov, podľa potrieb uvedeného klubu. /minimálne 50%
musí byť určených na odmenu trénera/
2. V prípade výberu dotácie na odmenu trénera, klub zabezpečí nasledovne:
- Tréner klubu so štatútom TSM bude pracovať ako úväzkový tréner volejbalu a bude mať
zmluvu na 2 roky vo výške podľa dotácie /11 mesiacov/, ktorá bude uzatvorená so SVF po
dohode s klubom/podľa regiónu a podmienok klubov/,
Zmluva sa každoročne vyhodnotí na základe komunikácie s klubom, ktorému miesto
trénera TSM prináleží
- tréner na túto pozíciu musí mať požadované trénerské vzdelanie a prax 5 rokov a musí
pôsobiť preukázateľne v tréningovom procese v kategórii starších žiakov, žiačok, alebo
kadetov, kadetiek
3. Klubu so štatútom TSM bude pridelená dotácia z kapitoly talentovaná mládeže na činnosť
družstiev, v ktorých sú zaradení hráči TSM vo vekovej kategórii starší žiaci, žiačky a kadeti,
kadetky výhradne.
4. Klub môže túto dotáciu použiť aj účelovo na vybraných hráčov, ktorí sú zároveň aj členmi RD
mládeže, prípadne mimoriadnych typov s rozdielnym hráčskym vývojom, ale v určenej
vekovej kategórii.
5. Tréneri zaradení do klubov so štatútom TSM a odmeňovaní v systéme, sú zároveň k dispozícii
pre prípadné zaradenie do RT RD SR.
6. Kluby so štatútom TSM by mali mať vo svojich mládežníckych družstvách, zaradených min. 5
hráčov v širších 22 – členných nomináciách všetkých RD mládeže spoločne, alebo minimálne
1 hráča – odchovanca v posledných 5 sezónach v nominácii RD seniorov /22 členná
nominácia/.

Slovenská volejbalová federácia, Junácka 6, 832 80 Bratislava, tel.: +421 901 770 729, e-mail: svf@svf.sk

1

SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ

FEDERÁCIA

7. Počas platnosti prideleného štatútu, účasť klubu v kategóriách mladších žiakov /volejbal 6:6/,
starších žiakov a kadetov v súťažiach SVF
8. Kluby so štatútom TSM sa zaväzujú v spolupráci so SVF a rodičmi zabezpečiť pravidelnú účasť
nominovaných hráčov do prípravy RD všetkých vekových kategórií . Skupina podporovaných
hráčov v Skupina podporovaných hráčov v klube so štatútom TSM bude konzultovaná na
výberovom konaní. /počty, kritériá, spôsob zaradenia a vyradenia z TSM, schvaľovanie/ Tieto
informácie budú súčasťou výberových konaní.
9. Výška dotácie klubom so štatútom TSM bude schválená na základe schváleného rozpočtu
kapitoly podpora talentovanej mládeže /pridelený rozpočet MŠ SR/.
10. Cieľom projektu TSM je na konci 2 ročného cyklu mať zabezpečené hráčsky vekové kategórie
žiaci, kadeti, s potrebným počtom v každej vekovej kategórii /minimálne 5 hráčov na
kategóriu/ a to bez ohľadu na súťaži v ktorej pôsobia.
11. Klub so štatútom TSM je povinný v systéme starostlivosti o talentovanú mládež spolupracovať s COP

12. Podmienky spolupráce budú detailne zakotvené v zmluvách s klubmi
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