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Systém starostlivosti o reprezentáciu Slovenskej republiky vo vzpieraní
v období 2021 - 2024
Systém starostlivosti o reprezentáciu Slovenskej republiky vo vzpieraní garantuje
Reprezentačná komisia SZV. Reprezentačnú komisiu SZV tvoria reprezentační tréneri
všetkých vekových kategórii.

Systém finančných príspevkov pre vybraných pretekárov na reprezentačné akcie
Finančné príspevky sa vybraným pretekárom spravidla prideľujú na štvormesačnú
prípravu pred vrcholovými podujatiami, ako sú ME a MS. Výška príspevkov sa určuje na
základe rozpočtu SZV. Zohľadňuje vekové kategórie, pridelený grant Ministerstvom školstva
SR, ktorý ma pretekár určený na prípravu a tiež štatút profesionál/amatér.

Podmienky čerpania finančných príspevkov:

-

-

Príspevok sa čerpá na základe „Smernice pre zúčtovanie príspevkov od Slovenského zväzu
vzpierania“.
Ak má pretekár Reprezentačnou komisiou stanovený štart počas prípravy, kde musí
potvrdiť výkonnosť pre nomináciu na ME/MS a požadovanú výkonnosť nesplní, poslednú
1/4 príspevku nemôže dočerpať.
Ak bude pretekárovi od Antidopingovej agentúry udelený 1 čierny bod, príspevok mu bude
skrátený o 1/2. Ak sa mu udelí 2 čierny bod, nemá nárok na príspevok. Táto podmienka
platí aj na príspevok ZCTM. Nevzťahuje sa na granty od Min. školstva SR.

Príspevky na prípravky reprezentácie U15 a U17
Na rok 2021 sa prideľuje pretekárom nominovaným na ME U15/U17 a MS U17
príspevok 100 eur mesačne, na obdobie prípravy troch mesiacov. Tento príspevok nemá súvis
s príspevkom ZCTM, ktorý prideľuje na základe výkonností Komisia mládeže SZV.

Príspevky na prípravu reprezentácie U20 a U23
Na rok 2021 sa prideľuje pretekárom nominovaným na ME U20/U23 príspevok 150 eur
mesačne, na obdobie prípravy troch mesiacov. Tento príspevok nemá súvis s príspevkom
ZCTM, ktorý prideľuje na základe výkonností Komisia mládeže SZV.

Príspevky na prípravu seniorskej reprezentácie
Príspevky na prípravu seniorskej reprezentácie zohľadňujú dva faktory. Prvým
faktorom je to, či pretekár, ktorý spĺňa výkonnostné kritéria pre nomináciu na ME/MS, je
profesionálnym športovcom alebo amatérsky športovec. Druhým faktorom je grant a jeho

výška. Grant je určený na prípravu pretekára, ktorý prideľuje Min. školstva SR konkrétnym
pretekárom na základe výsledkových kritérií. V tabuľke sú tieto faktory odstupňované
a prideľujú mesačný príspevok v rámci štvormesačnej prípravy. Uvedené sa týka aj juniorských
reprezentantov, ktorí získali grant na prípravu.

Bez grantu

Grant 5000€ +

Grant 10 000€ + Grant 15 000€ + Grant 20 000€ +

Amatérsky pretekár

375 €

250 €

200 €

150 €

100 €

Profesionál

250 €

200 €

150 €

100 €

50 €

