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Kritéria pre zaradenie do  ÚTM a zásady používania 
finančných prostriedkov spojených s ich činnosťou 

================================== 
 

■  vyhodnocovať výkony zaplávané od 01.01. do 31.12. príslušného kalendárneho roka 

■  vyhodnocovať vekovú kategóriu od 12 do 21 rokov  

■  vyhodnocovať všetkých pretekárov (žiaci, študenti, žiaci a študenti športových gymnázií,  
    NŠC, VŠC Dukla, ...) 
■  zaradenie na základe bodových výkonov, ktoré nadväzujú a korešpondujú s kritériami  
    pre zaradenie do reprezentačných výberov SR v juniorskej a seniorskej kategórii 
■  pre kategóriu 12-14 ročných majú bodové výkony pre zaradenie o 40 bodov vyššiu  
    bodovú hodnotu každý ročník 
■  pre kategóriu 12-14 ročných pre zaradenie vyhodnotiť 2 najlepšie bodové výkony  

   na 100 m tratiach (okrem disciplíny 100 PP) a dlhších 
■  pre kategóriu 15-18 ročných majú bodové výkony pre zaradenie o 30 bodov vyššiu  
    bodovú hodnotu každý ročník 
■  pre kategóriu 15-18 ročných pre zaradenie vyhodnotiť 2 najlepšie bodové výkony,  

    z ktorých môže byť len jeden na 50m trati 
■  pre kategóriu 19-21 ročných majú bodové výkony pre zaradenie o 20 bodov vyššiu  
    bodovú hodnotu každý ročník  
■  pre kategóriu 19-21 ročných pre zaradenie vyhodnotiť 2 najlepšie bodové výkony,  
    z ktorých môže byť len jeden na 50 m trati 
■  pretekári – Majstri SR v danom kalendárnom roku v kategórii žiakov a juniorov budú  
    zaradení automaticky, vyhodnocovať sa budú ich 2 najlepšie bodové výkony podľa  
    jednotlivých kategórií 
■  výkony musia byť zaplávané v dvoch rôznych disciplínach 
■  vyhodnocovať najlepšie bodové výkony (spolu z 25m a 50m bazénu) na základe  

    bodovacích tabuliek FINA konkrétneho kalendárneho roka, v ktorom bol výkon dosiahnutý   
■  v systéme finančného nápočtu vyhodnocovať priemer dvoch najlepších bodových výkonov,  
    na základe ktorých bol pretekár zaradený do ÚTM 
■  v prípade prestupov sa finančná dotácia rozdelí pomerne, percentuálnou čiastkou podľa  
    dátumu prestupu športovca 
■  financovaní budú všetci pretekári, ktorí splnili kritériá pre zaradenie do ÚTM 
■  finančné prostriedky môžu byť použité len pre športovcov zaradených do ÚTM  
    (menovite podľa zoznamu športovcov uvedených v Zmluve s jednotlivými ÚTM)  
■  finančné prostriedky je možné použiť na prenájom priestorov, zariadení ako aj využívaním  
    ich služieb, na výdavky spojené s prípravou a účasťou športovcov na sústredeniach  
    a výcvikových táboroch, na výdavky spojené s účasťou na nemajstrovských, domácich  
    a zahraničných súťažiach, na výdavky spojené so zabezpečením zdravotných prehliadok,  
    špecifických funkčných vyšetrení  
■  v prípade športovcov členov NŠC, VŠC Dukla sa finančné prostriedky v mieste ich sídla  
    nemôžu použiť na výdavky spojené s prenájmom priestorov a zariadení a výdavky na  
    mzdy trénerov 
■  v prípade žiakov a študentov športových gymnázií sa finančné prostriedky nemôžu použiť 
    na mzdy trénerov 

■  finančné prostriedky sa nemôžu použiť na nákup podporných a iných výživových doplnkov 
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■  finančné prostriedky na nákup materiálu je možné použiť výlučne na materiál súvisiaci  

    so špeciálnou športovou prípravou (plavecké pomôcky, plavky, plavecké čapice, plutvy,  
    šport testery, ťahadlá, ...) 
■  všetky účtovné doklady musia spĺňať náležitosti v zmysle Zákona o účtovníctve 
     č. 431/2002 Z. z. 

■  ďalšie zásady používania finančných prostriedkov spojených s činnosťou ÚTM budú  
    uvedené v Zmluve s jednotlivými ÚTM 
 

                Bodové výkony pre zaradenie do ÚTM  

Muži    Ženy  
    12 – roční  360 bodov  12 - ročné 440 bodov 
    13 – roční 400 bodov  13 - ročné 480 bodov 
    14 – roční  440 bodov  14 - ročné 520 bodov 
    15 – roční  480 bodov  15 - ročné 560 bodov 
    16 – roční  510 bodov  16 - ročné 590 bodov 
    17 – roční 540 bodov  17 - ročné 620 bodov 
    18 – roční  570 bodov  18 - ročné 650 bodov 
    19 – roční  600 bodov  19 - ročné 680 bodov 
    20 – roční  620 bodov  20 - ročné 700 bodov 
    21 – roční  640 bodov  21 - ročné 720 bodov 
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