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Kritéria na indentifikáciu športových talentov – metodika práce s talentovanou mládežou. 

Slovenský biliardový zväz ustanovuje na zabezpečenie športovo – talentovanej mládeže nasledovné 

sekcie: 

- Hlavnú sekciu prípravu detí a mládeže – BSPDaM 

- Sekciu talentovanej mládeže do 18 rokov – STM18 (sekcia priamo podliehajúca v hlavnej 

sekcii BSPDaM)  

- Sekciu talentovanej mládeže do 23 rokov – STM23 (sekcia priamo podliehajúca v hlavnej 

sekcii BSPDaM)  

- Sekcia pre posúdenie výkonov, rozvoja a podpory na zotrvanie v sekcii BSPDaM a sekcií 

priamo zriadených SBIZ.(Rozhoduje Výkonný výbor SBIZ) 

Činnosť jednotlivých sekcií (hlavnou sekciu je BSPDaM) prebieha na základe schválených plánov 

prípravy pre jednotlivé sekcie. SBIZ ďalej na základe individuálneho prístupu podporuje prípravu 

vybraných reprezentantov v kategórii dospelých, mládeže a detí. SBIZ na základe schválených kritérií 

a doporučenia BSPDaM môže v príslušnom kalendárnom roku podporovať talentovaných 

biliardových hráčov v kluboch, občianskych združeniach, neziskových organizáciách a iných 

subjektoch aj mimo vyššie uvedených sekcií. 

I. Štatút zväzovej sekcie prípravy detí a mládeže – (ďalej len BSPDaM) 

a. Sekcia prípravy detí a mládeže – je sekcia pre dlhodobú a konkrétnu športovú 

prípravu hráčov športového biliardu vo veku 7 – 23 rokov. 

b. Hlavnou úlohou BSPDaM je vytvoriť optimálne prostredie pre čo najoptimálnejšie 

podmienky rozvoja vybraných talentovaných hráčov. 

c. Za činnosť BSPDaM zodpovedá SBIZ – menovite podpredsedovia Výkonného výboru 

pre pool a pre snooker 

 

1. Zriaďovateľ  BSPDaM 

-  BSPDaM ustanovuje SBIZ, má 1 vedúceho, toho schvaľuje na návrh člena Výkonného výboru 

alebo predsedu klubu Výkonný výbor rešpektujúc usmernenie MŠVVaŠ SR, týkajúce 

sa  starostlivosti o športovo – talentované deti a mládež. 

2. Zaraďovanie a vyraďovanie športových biliardistov do a zo BSPDaM 

- Do BSPDaM sú zaradený športový biliardisti s predpokladmi medzinárodnej úrovne 

a výkonnosti, posúdenie výhradne robí Výkonný výbor SBIZ v spoluporáci s vedúcim BSPDaM. 

Kritéria vypracováva podpredseda pre metodiku, šport a mládež. Športový biliardový hráči sa 

zaraďujú do sekcie BSPDaM pravidelne k 31.5. alebo priebežne v rámci potreby. Zmeny 

podliehajú schváleniu na zasadnutí Výkonného výboru. Športový hráči – biliardu a snookru -  



sú povinný v rámci BSPDaM absolvovať raz ročne preventívnu zdravotnú prehliadku 

s potvrdením o dobrom zdravotnom stave. 

3. Personálne zabezpečenie 

- Za personálne zabezpečenie zodpovedá SBIZ v súčinnosti podpredsedu pre metodiku, šport 

a mládež a zástupcu pre pool a snooker 

- Športovú prípravu zabezpečuje podpredseda SBIZ pre metodiku, šport a mládež 

- Lekár – zodpovedá za zdravotnú starostlivosť športovcov (nie je určené – v prípade zranenia 

kontaktujeme miestne zdravotné zariadenia – nekontaktný šport)  

- Ostatní spolupracovníci – podľa potrieb organizácie súťaže (člen Výkonného výboru SBIZ) 

4. Športová príprava v BSPDaM 

- Sa uskutočňuje v súlade športového biliardového tréningu 

- Tréningový proces sa realizuje na základe schválených tréningových plánov, za ktoré 

zodpovedá podpredseda SBIZ pre metodiku, mládež a šport a je schválená Výkonným 

výborom SBIZ. 

5. Finančné a materiálne zabezpečenie 

- Všetky náklady znáša SBIZ v rámci zmluvy uzatvorenej v príslušnom období z  MŠVVaŠ SR 

- MŠVVaŠ SR podporuje činnosť SBIZ a následne z BSPDaM  zo štátneho rozpočtu 

 

 

Prerokované a schválené Výkonným výborom SBIZ 

Dňa 13.1.2018 

 

 

 

 

 

 

 


