
 

Kritériá, účel a rozdelenie finančných prostriedkov určených na rozvoj 

talentovanej mládeže podľa zákona o športe §69 odsek (5) písmeno b) 

 

 

1.Kritéria 

 

Do zoznamu talentovaných športovcov bude zaradená mládež  

chlapci a dievčatá na základe: 

 

a) dosiahnutých výsledkov na MSR mládeže jednotlivcov a družstiev vo vekových 

kategóriách od 6 do 20 rokov požadovaný výsledok pre zaradenie je minimálne 30% 

získaných možných bodov  

b) dosiahnutých výsledkov na Majstrovstvách Európskej Únie jednotlivcov požadovaný 

výsledok pre zaradenie je minimálne 30% získaných možných bodov  

c) dosiahnutých výsledkov na Majstrovstvách Európy jednotlivcov požadovaný výsledok pre 

zaradenie je minimálne 30% získaných možných bodov 

d) dosiahnutých výsledkov na Majstrovstvách Sveta jednotlivcov požadovaný výsledok pre 

zaradenie je minimálne 30% získaných možných bodov  

e) dosiahnutých výsledkov na Olympiáde do 16 rokov družstvá požadovaný výsledok pre 

zaradenie je minimálne 30% získaných možných bodov  

f) dosiahnutých výsledkov na Majstrovstvách Európy družstiev požadovaný výsledok pre 

zaradenie je minimálne 30% získaných možných bodov  

g) dosiahnutých výsledkov na Majstrovstvách Sveta družstiev požadovaný výsledok pre 

zaradenie je minimálne 30% získaných možných bodov  

h ) aktívni športovci juniori do 23 rokov s FIDE ratingom 2 200 a viac 

i) aktívne športovkyne juniorky do 23 rokov s FIDE ratingom 1800 a viac  

j) dosiahnutých výsledkov na GPX mládeže vo vekovej kategórii do 8 rokov požadovaný 

výsledok pre zaradenie je minimálne 30% získaných možných bodov 

k) na základe odporučenia trénersko-metodickej komisie 

 

 

2.Účel použitia finančných prostriedkov 

 

Finančné prostriedky je možné použiť na základe zmluvy Ministerstva školstva 

nasledovne: 

 

1. tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory a prípravné stretnutia, 

2. prenájom a prevádzku športovej infraštruktúry, 

3. pitný režim a doplnky výživy 

4. zdravotné poistenie, 

5. funkčné vyšetrenia a lekárske vyšetrenia, 

6. diagnostiku, 

7. regeneráciu a rehabilitáciu 

8. športové oblečenie, náradie a materiál, 

9. osobné náklady trénerov a inštruktorov športu vrátane výdavkov na zabezpečenie 

zákonných nárokov vyplývajúcich z ich pracovno-právneho vzťahu alebo zmluvne 

dohodnuté externé zabezpečenie trénerov a inštruktorov športu, 

10. dopingovú kontrolu, 

11. cestovné poistenie športovcov 



12. zabezpečenie tréningového partnera 

13. poplatky za účasť na súťažiach, 

14. prepravu športového náradia a materiálu 

15. dobrovoľníctvo v športe 

16. organizovanie športových podujatí, stretnutí, zápasov a súťaží na území Slovenskej 

republiky 

17. cestovné náhrady do výšky určenej zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách 

v znení neskorších predpisov 

 

 

3.Rozdelenie finančných prostriedkov  

 

A) Národná šachová akadémia        21 800 € 

B) Regionálne šachové akadémie    8 000 € 

C) Športové podujatia                      7 100  €  

D Nákup SW Learnign chess          4 000 € 

   

Spolu 40 900 €  

 

 


