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SYSTÉM STAROSTLIVOSTI O ŠPORTOVO TALENTOVANÚ 

MLÁDEŽ V KICKBOXE 2017 - 2020 
 
 

Mgr. Marek Melko, odborný garant systému starostlivosti  o športovo talentovanú mládež. 

Jozef Kolozsy a Ing. Matej Kurač. 

 

 

a)           kritériá na identifikáciu športových talentov a metodiku práce s talentovanou 

mládežou  pre kickbox, 
  

 
Projekt Identifikácie talentov  Projekt je určený pre vekovú kategóriu do 19 rokov. 

Poslaním projektu je dlhodobé monitorovanie najúspešnejších mladých talentov, tak v rovine 
športovej a motorickej výkonnosti, ako aj v rovine biologických východísk pre dosahovanie 
vrcholných športových výkonov v dospelosti. Pravidelná realizácia vyhľadávanie talentov v 
kickboxe je nosným pilierom systému starostlivosti o športovo talentovanú mládež a 
východiskom pre tvorbu platných výberových kritérií. 
 
 Systém starostlivosti o športovo talentovanú mládež garantuje Komisia mládeže 
SZKB zabezpečením fungovania zriadených organizačných jednotiek starostlivosti o športovo 
talentovanú mládež, riadením etapovitého výberu mladých talentov v intenciách dlhodobej 
koncepcie športovej prípravy, plnením čiastkových projektov schválených VV SZKB . 

Koncepcia starostlivosti o športovo talentovanú mládež v kickboxe pracuje s 
primárnymi cieľmi:  

● zabezpečiť podporu činnosti klubov (v najširšom zmysle slova) pri rozvoji 
mládežníckeho kickboxu,  

● zabezpečiť plynulosť prechodu pretekárov medzi vekovými kategóriami, 
podporujúc tak koncepciu dlhodobej športovej prípravy,  

● vytvoriť východiská v rovine kvalitatívneho zabezpečenia mládežníckej a seniorskej 
reprezentáciu,  

● zefektívniť výber a následný rozvoj výnimočných talentov. Úspešná realizácia 
koncepcie starostlivosti o športovo talentovanú mládež predpokladá účinné plnenie 
čiastkových úloh a cieľov obsiahnutých v projektoch:  

● Centrá talentovanej mládeže (CTM), organizačné jednotky starostlivosti o športovo 
talentovanú mládež do 19 rokov - pri kluboch   

● Projekt Identifikácie talentov, dlhodobé monitorovanie najúspešnejších mladých 
talentov  (určený pre vekovú kategóriu  žiakov a juniorov)  

● CENTRUM TALENTOVANEJ MLÁDEŽE (CTM) predstavuje organizačnú 
jednotku zriadenú pri kluboch, registrovaných v SZKB, ktorých činnosť je zameraná (aj) na 
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športovú prípravu športovcov mládežníckych vekových kategórií. CTM sa zriaďuje pri 
registrovanom klube SZKB, ktorých činnosť je zameraná (aj) na športovú prípravu 
mládežníckych vekových kategórií a to na: 

 
- východnom Slovensku: Panter Prešov a Guard Košice 
 
- strednom Slovensku: Fortis Lučenec a ŠKP Banská Bystrica.  
 
Do príslušného centra sú zaradení športovci do veku 19 rokov, ktorí sú účastníkmi 

ligových kôl mládežníckych vekových kategórií, alebo M-SR príslušnej vekovej kategórie 
a medzinárodných súťaží WAKO. Finančnú dotáciu na CTM poskytuje SZKB z prostriedkov 
určených na športovo talentovanú mládež, ktorú tvorí 20% celkového príspevku MŠVVaŠ SR 
pre národný športový zväz, na základe rozhodnutia VV SZKB, ktoré rešpektuje aktuálnu 
finančnú situáciu SZKB. Konkrétna dotácia na jednotlivé CTM sa vypočíta na základe 
výsledkov dosiahnutých v predchádzajúcom kalendárnom roku na základe systému bodového 
hodnotenia (viď nižšie). Čerpanie dotácie je účelovo viazané na športovú prípravu mladých 
talentov (70% na športovú prípravu, max. 30% odmena trénerovi) a možno ju čerpať výlučne 
na pretekárov zradených do CTM. Spôsob účtovania a poskytnutia dotácie stanovuje dodatok 
Ekonomickej smernice SZKB.  

Poskytnutie dotácie na činnosť SZKB je podmienené pravidelným podávaním 
polročných (k 30.6. a k 31.12)  hlásení o činnosti CTM. V kompetenciách VV SZKB ostáva 
poskytnutie výnimočnej dotácie na základe predloženého návrhu Komisie mládeže a 
reprezentačného trénera, ako aj na základe vlastnej iniciatívy VV SZKB. Činnosť 
jednotlivých CTM regionálne kontrolujú zodpovední tréneri z Komisie mládeže SZKB. 
Úlohou zodpovedného trénera za príslušný región je zvýšenie kvality komunikácie medzi 
centrami a Komisiou mládeže, zefektívnenie implementácie návrhov a opatrení v prospech 
rozvoja mládežníckeho kickboxu, kontrola plnenia povinností dotovaných organizačných 
jednotiek, atď.  

 
● metodika výpočtu kritérií pre zaradenie športovcov do CTM vychádza z výkonnosti 

športovcov na turnajoch určených v Kalendári súťaží SZKB pre daný rok, akými sú 
Majstrovstvá SR, WAKO Open turnaje, Svetové a Európske poháre, Majstrovstvá Európy 
alebo Majstrovstvá sveta za posledný rok. Táto vytvára východisko pre ďalšiu športovú 
prípravu mladých účastníkov, popri nezanedbateľnom výchovnom vplyve spoločnej akcie 
mladých talentov.  

● plnohodnotnú technickú prípravu podporenú biomechanickou analýzou súťažných 
disciplín a špeciálnych tréningových prostriedkov,  

● kondičnú prípravu prepojenú s osvojením základných zručností mladého športovca 
pri evidencii a vyhodnocovaní tréningového zaťaženia,  

● hodnotenie športovej, motorickej výkonnosti mladých športovcov v kontexte s 
obsahovou náplňou projektu identifikácie talentov,  

● hodnotenie základných antropometrických parametrov, ako aj zloženia tela a      
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    následnú predikciu vybraných parametrov v dospelosti, 
 ● preventívne telovýchovno-lekárske vyšetrenie športovcov,  
● preventívne vyšetrenie funkčných porúch pohybového systému,  
● teoretickú prípravy primeranú vybranej vekovej kategórie, prednášky,  
 
 

SYSTÉM BODOVÉHO HODNOTENIA JEDNOTLIVCOV CTM .  
 
Medailista z posledných MS, ME: 1miesto 100b.  

     2miesto   70b. 

     3miesto   50b. 
Open liga SZKB  a M SR 
    1miesto    15b.  

    2miesto    10b. 

    3miesto     5b. 
 
Kontrolné WAKO Open turnaje (určené v Kalendári súťaží SZKB pre daný rok) 
    1miesto    20b.  

    2miesto    15b. 

    3miesto    10b. 
 
Európske a svetové poháre WAKO 
    1miesto    30b.  

    2miesto    20b. 

    3miesto    15b. 
 
Nominačný kľuč  pre zaradenie športovca do CTM 

 

1.trieda  150b.      100% financovanie prípravy športovca v CTM 
2.trieda  100b.       50% financovanie prípravy športovca v CTM 
3.trieda    80b.        30% financovanie prípravy športovca v CTM 
 
V Bratislave, 26.6.2017. 

 


