
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIÁL 

na zasadnutie Kongresu SZĽH                            
dňa 26.11.2020  

 
Návrh na schválenie zmien  

kritérií, účelu a rozdelenia  finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu  
na účel rozvoja talentovaných športovcov na rok 2021 

 

 
                                                                                                                            
                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kritériá,  účel a  rozdelenie finančných prostriedkov z príspevku uznanému 

športu na účel rozvoja talentovaných športovcov na rok 2021 
 

 

A. Úvodné ustanovenie  

Príspevky  na účel rozvoja talentovaných športovcov 
Príspevok uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov pre rok 2021 bude rozdelený na 

nasledovné účely: 
1. príspevok za históriu hráča/nie hráčky/ do 26 rokov 

2. priamy príspevok klubu za účelom rozvoja talentovaných športovcov  
3. príspevok na talentovaných športovcov pôsobiacich v seniorských súťažiach SZĽH 

4. príspevok na projekty klubov za účelom rozvoja talentovaných športovcov  
5. príspevok na hokejové akadémie 

6. príspevok na podporu  žiackych a mládežníckych súťaží a mládežníckych turnajov 

7. príspevok na vzdelávanie trénerov, regionálnych  inštruktorov, manažérov mládežníckych klubov 

8. príspevok na rozhodcov. 

 

 

1. Kritériá pre rozdelenie príspevku za históriu hráčov do 26 rokov 
A. Celková výška príspevku za históriu hráča pre rok 2021, ktorý bude rozdelený pre kluby spĺňajúce 

podmienky podľa princípov uvedených nižšie, zodpovedá  minimálne 6,4 % z celkového príspevku 
uznanému športu, ktorý bude SZĽH ako národnému športovému zväzu poskytnutý  v roku 2021 

Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR na základe zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému 
športu pre rok 2021.  

B. Postup pre vypočítanie príspevku vyplácaného podľa histórie hráča do 26 rokov: 
1. Suma vyčlenená podľa písm. A. na tento typ príspevku sa rozdelí na štyri (4 ) časti tak, ako je to 

uvedené ďalej. 
2. Rozdelenie na časti zodpovedá rozdeleniu svetových hokejových líg a slovenskej hokejovej ligy 

nasledovne: 

a. 20% sumy - NHL,   

b. 25% sumy – AHL, KHL, SWE, FIN, NCAA I.,  

c. 15% sumy – CZE, SUI, GER, 

d. 40% sumy – EL SVK. 

3. Suma, ktorá sa priradí k ligám podľa bodu 2. sa rozdelí počtom slovenských hráčov do 26 rokov, ktorí 
do nej v uplynulej sezóne nastúpili a odohrali: 

a. minimálne ½ základnej časti  EL SVK ako hráči alebo 1/3 základnej časti  EL SVK ako brankári  

b. minimálne 1/3 základnej časti ostatných európskych súťaží spomenutých v bode 2. 

c. minimálne 1/3 základnej časti zápasov AHL 

d. minimálne 1 zápas NHL. 

4. Ak hráč nastúpil vo viacerých ligách v jednej sezóne, do rozpočítavania príspevku sa mu počíta liga 
s najvyšším kreditom v takomto poradí: 

a. NHL,  

b. AHL, KHL, SWE, FIN,NCAA I., 

c. CZE, SUI, GER, 

d. EL SVK. 

5. Jednotková cena za hráča bude vypočítaná vydelením pomernej sumy určenej na ligu počtom 
slovenských hráčov, ktorí v jednej sezóne do nej nastúpili. 

6. Jednotková cena za hráča bude následne rozdelená na počet mesiacov, ktoré hráč počas svojej 
mládežníckej kariéry (6 - 20 rokov) strávil v slovenských hokejových kluboch. 



7. Klubu bude priznaná čiastka, ktorá sa rovná sume za počet mesiacov, ktoré hráč v hokejovom klube 

strávil. 

8. Finančný príspevok v zmysle tohto článku sa vypočítava v príslušnej sezóne z údajov z ukončenej 
predchádzajúcej sezóny. 

C. Podmienky pre vypočítanie histórie hráča: 
1. Do histórie hráča sa počítajú všetky mesiace, ktoré hráč strávil registrovaný v slovenských hokejových 

kluboch vo veku od 6 - 20 rokov. 

2. Ak hráč odišiel na hosťovanie v rámci Slovenska, mesiace strávené na hosťovaní sa počítajú do 
histórie materskému klubu. 

3. Ak hráč odišiel na nelimitovaný transfer, mesiace strávené v zahraničí sa do histórie hráča 
nezapočítavajú. 

4. Ak hráč odišiel na limitovaný transfer, do histórie hráča sa mesiace strávené v zahraničí 
nezapočítavajú. Do histórie sa tiež nezapočítavajú mesiace, ktoré hráč strávil na Slovensku medzi 
dvoma limitovanými transfermi, ak počas nich neodohral žiaden ligový zápas za slovenský hokejový 
klub. 

5. V prípade, že počas histórie hráča jeho mládežníckemu klubu zaniklo riadne členstvo v SZĽH alebo 

klub nemá mládežnícke družstvá  postupuje sa v prípade započítavania príspevkov za jeho históriu 

nasledovným spôsobom: 

a. ak klub zanikol a ak má hokejový klub svojho oficiálneho nasledovníka, ktorý po ňom 
legislatívne prebral celú prácu s mládežou, započítava sa tento príspevok tomuto 

novovzniknutému hokejovému klubu 

b. ak hokejový klub zanikol a nemá oficiálneho nasledovníka: 

i. vyplatí sa suma mládežníckemu hokejovému klubu, ktorý v súčasnosti funguje na 
rovnakom domovskom zimnom štadióne 

ii. ak taký neexistuje, rozpočíta sa vypočítaná suma pomerom medzi zostávajúce hokejové 
kluby v histórii hráča 

c. ak klub už  nemá  mládežnícke družstvá, ale prácu s mládežou prebral iný klub v meste alebo 
obci, ktorý pôsobí na rovnakom domovskom zimnom štadióne, patrí príspevok za históriu 
hráča tomuto klubu. 

6. Ak má hráč vo svojej histórii hokejový klub, ktorý už nie je riadnym členom SZĽH, ale stále jeho 
členstvo v SZĽH nezaniklo, príspevok určený tomuto klubu za jeho históriu sa rozpočíta medzi zvyšné 
hokejové kluby v jeho histórii.  

D. Podmienky pre udelenie príspevku: 

1. Príspevok  sa vypláca iba riadnym členom SZĽH 

2. Hokejový klub musí pre udelenie príspevku splniť nasledovné podmienky: 
a. organizácia práce hokejového klubu: 

i. vytvorenie pozície šéftrénera hokejového klubu – komunikácia so SZĽH 

ii. platová disciplína voči všetkým trénerom hokejového klubu 

iii. dodržiavanie metodiky SZĽH v tréningovom procese mládeže hokejového klubu 

iv. organizovanie pravidelnej náborovej činnosti (min. 1 krát do roka) 
v. pravidelná účasť trénerov na vzdelávacích aktivitách SZĽH 

vi. pravidelná práca s rodičovskou komunitou. 
b. softvérová podpora: 

i. vybudovanie kamerového systému – zdieľanie obrazu ľadovej plochy so SZĽH 

ii. vytvorenie komunikačnej platformy „skype, hangout“ pre komunikáciu so SZĽH 

iii. zverejnený platný rozpis hokejových tréningov, zoznam všetkých trénerov a hráčov 
klubu na stránke klubu 

iv. evidovanie a aktualizácia požadovanej dokumentácie cez platformu SZĽH (plány, 
prípravy....) 

v. evidencia a zasielanie testovania hokejistov klubu cez platformu SZĽH (zdravotné, 
športové). 

c. podmienky súvisiace so zimným štadiónom: 
i. zákaz fajčenia vo všetkých priestoroch zimného štadióna 



ii. vyhradenie miesta pre rodičov mimo priestorov okolo ľadovej plochy (s výhľadom na 
plochu alebo prenosom z plochy) 

iii. zákaz vstupu rodičom hráčov 5. ročníka a vyššie do priestorov striedačiek a šatní počas 
hokejových tréningov a zápasov  

iv. vybavenie zdravotnej miestnosti podľa poriadkov SZĽH, prístup do nej počas tréningov aj 
zápasov. 

 

 

2. Kritériá pre rozdelenie  priameho príspevku klubom za účelom podpory 
talentovaných športovcov  

1. Celková výška priameho príspevku klubom pre rok 2021, ktorý bude rozdelený pre kluby spĺňajúce 
podmienky podľa princípov uvedených nižšie, zodpovedá minimálne 11,6  % z celkového príspevku 
uznanému športu, ktorý bude SZĽH ako národnému športovému zväzu poskytnutý  v roku 2021 

Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR na základe zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému 
športu pre rok 2021.  

2. Suma vyčlenená na tento typ príspevku sa rozdelí na talentovaných športovcov v družstvách klubov 
súťažiacich v týchto súťažiach SZĽH takto: 

a) 15 % pre kluby súťažiace v Extralige juniorov 

b) 9 %  pre kluby súťažiace v 1. lige juniorov 

c) 21 % pre kluby súťažiace v Extralige dorastu 

d) 18 % pre kluby súťažiace v  1. lige dorastu 

e) 18 % pre kluby súťažiace v lige kadetov  
f) 4 % pre kluby súťažiace v lige starších žiakov 8. ročník 

g) 5 % pre kluby súťažiace v lige starších žiakov 7. ročník 

h) 5 % pre kluby súťažiace v lige mladších žiakov 6. ročník 

i) 5 % pre kluby súťažiace  v lige mladších žiakov 5. ročník. 
3. Suma pripadajúca na príslušnú súťaž sa rozdelí rovnakým dielom medzi kluby, ktoré súťažia v súťaži 

uvedenej vyššie v  príslušnom súťažnom období. 
4. Podmienkou pre poskytnutie tohto príspevku je existencia udelenej licencie pre družstvo klubu pre 

príslušnú súťaž. Odstúpením alebo vylúčením družstva z príslušnej  súťaže, nárok na tento príspevok 
zodpovedajúci konkrétnej súťaži zaniká v takom rozsahu v akom zaniklo právo na účasť v danej súťaži. 

5. V prípade, ak má klub vo vyššie uvedených súťažiach SZĽH viac družstiev, príspevok na talentovaných 
športovcov sa poskytne za každé súťažiace družstvo podľa kritérií uvedených vyššie.  

 

  

3. Kritériá pre rozdelenie príspevku na talentovaných športovcov pôsobiacich v 
seniorských súťažiach SZĽH 

1. Celková výška tohto príspevku /t.j. výška, ktorú SZĽH rozdelí/ zodpovedá výške rozpočtovaných finančných 
prostriedkov pre tento účel podľa rozpočtu SZĽH na príslušný kalendárny rok.  

2. Príspevok na talentovaných športovcov do 23 rokov sa poskytuje klubu na účel tých  talentovaných 
športovcov, ktorí majú príslušnosť  ku klubu a ktorí sa v družstve klubu  zúčastňujú súťaží Extraliga seniorov, 
1. liga seniorov a 2. liga seniorov v zmysle stanovených podmienok SZĽH.  

4. Maximálna výška  príspevku  na jedného hráča závisí od: 
- súťaže, v ktorej hráč /talentovaný športovec do 23 rokov/ pôsobí, a to Extraliga seniorov, 1.liga 

seniorov, 2. liga seniorov, 

- doby trvania hráča počas zápasu na ľade resp. počtu zápasov do ktorých talentovaný športovec 
nastúpi v príslušnej súťaži,  

- od počtu podporovaných talentovaných športovcov do 23 rokov, 
v zmysle zmlúv a/alebo predpisov SZĽH. 

 

 



4. Kritéria pre rozdelenie  príspevku na projekty klubov  za účelom rozvoja 
talentovaných športovcov 

1. Celková výška tohto príspevku /t.j. výška, ktorú SZĽH rozdeľuje/ zodpovedá  výške rozpočtovaných 
finančných prostriedkov pre tento účel podľa rozpočtu SZĽH na príslušný kalendárny rok.  

2. Oprávnený žiadateľ príspevku: Riadny člen SZĽH, športovec, zákonný zástupca športovca 

3. Podmienky udelenia príspevku: 

a. Riadny člen SZĽH nesmie mať vedené žiadne podlžnosti voči štátnym organizáciám ani voči svojim 
zamestnancom či samostatne zárobkovo činným osobám vykonávajúcim prácu v jeho organizácii 

k predchádzajúcemu kalendárnemu roku. 

b. Prednostné právo na udelenie príspevku má taký člen, ktorého príspevok za históriu hráčov 
nepresiahne 10 000 EUR za sezónu 

4.        Dátum podávania žiadostí: Projekty sa podávajú do 30. apríla príslušného kalendárneho roku.  

5. Ciele projektov pre udelenie príspevku:  

Projekt musí sledovať aspoň jeden z uvedených cieľov: 
a. Vytvorenie kvalitných podmienok a bezpečného prostredia pre rozvoj talentovaných športovcov 

b. Inovatívny prístup v príprave talentovaných športovcov 

c. Skvalitnenie tréningového procesu talentovaných športovcov 

d. Vzdelávanie a rozvoj osobnosti talentovaných športovcov 

e. Vytvorenie zdravého konkurenčného prostredia pre rozvoj talentovaných športovcov 

f. Podpora talentovaného športovca v nepriaznivej sociálnej situácii. 

6. Kritériá pre udelenie príspevku hráčovi v nepriaznivej sociálnej situácii: 

a. Musí ísť o talentovaných mladých športovcov. Žiadosť ktorá bude na internetovej stránke SZĽH musí 
byť riadne a včas vyplnená, jej súčasťou musí byť krátke max. 2 min. motivačné video, v ktorom 

žiadateľ uvedie motiváciu, prečo by mal byť podporený a na aký účel chce príspevok využiť.  
b. Podporujeme talentovaných športovcov v mládežníckom veku, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej 

sociálnej situácii, alebo nemajú dostatok financií na rozvoj svojho športového talentu.  
c. O finančný príspevok môže požiadať športovec, alebo v jeho mene zákonný zástupca, či športový 

klub. 

7. Schvaľovanie projektu: 
O poskytnutí finančného príspevku na základe podaného projektu rozhoduje po splnení všetkých kritérií 
Výkonný Výbor SZĽH. Výkonný výbor SZĽH je oprávnený rozdeliť na tieto projekty najviac sumu 
kalkulovanú rozpočtom na príslušný kalendárny rok. 

 

 

5. Kritéria pre rozdelenie príspevku na hokejové akadémie 
1. Celková výška príspevku na hokejové akadémie /t.j. výška, ktorú SZĽH rozdelí/ zodpovedá  výške 

rozpočtovaných finančných prostriedkov pre tento účel v  rozpočte SZĽH na príslušný kalendárny rok.  
2. Kritériom pre rozdelenie príspevku je existencia  hokejovej akadémie  a preukázanie splnenia podmienok 

podľa predpisov SZĽH.  Príspevky sa  rozdeľujú pomerne podľa doby pôsobenia hokejovej akadémie v 
príslušnom kalendárnom roku.  

 

 

6. Kritéria pre rozdelenie príspevku na podporu  žiackych a mládežníckych súťaží a 
mládežníckych turnajov 

1. Celková výška tohto príspevku /t.j. výška, ktorú SZĽH rozdelí/ zodpovedá  výške rozpočtovaných finančných 
prostriedkov pre tento účel v  rozpočte SZĽH na príslušný kalendárny rok.  

2. Kritéria je oprávnený schváliť Výkonný výbor SZĽH v nadväznosti na podmienky, priebeh a potreby žiackych 
a mládežníckych  súťaží a turnajov, ktoré organizuje a riadi SZĽH v roku 2021. 

 

 



7. Kritéria pre rozdelenie príspevku na vzdelávanie trénerov, regionálnych  

inštruktorov, manažérov mládežníckych klubov 
1. Celková výška tohto príspevku /t.j. výška, ktorú SZĽH rozdelí/ zodpovedá  výške rozpočtovaných finančných 

prostriedkov pre tento účel v  rozpočte SZĽH na príslušný kalendárny rok.  
2. Kritériom  pre tento  príspevok  je vykonávanie športovej činnosti  trénera, regionálneho inštruktora a 

manažéra v rámci žiackych a/alebo mládežníckych družstiev  v hokeji. 
 

 

8. Kritéria pre rozdelenie príspevku na rozhodcov 
1. Celková výška príspevku na rozhodcov  /t.j. výška, ktorú SZĽH rozdelí/ zodpovedá  výške rozpočtovaných 

finančných prostriedkov pre tento účel v  rozpočte SZĽH na príslušný kalendárny rok.  
2. Kritériom pre rozdelenie príspevku je pôsobenie  rozhodcu v mládežníckej súťaží  SZĽH alebo turnaji SZĽH v 

príslušnom kalendárnom roku.  Príspevok  sa použije výlučne na úhradu: 
a) miezd alebo odmien rozhodcov za rozhodcovskú činnosť v jednotlivých zápasoch žiackych alebo  

mládežníckych súťaži alebo turnajov, 
b) cestovných náhrad do výšky určenej zák. č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v platnom znení 

pre rozhodcov podľa predchádzajúceho písm. a),  
c) poštovného. 

  

 

B. Splnomocňujúce  ustanovenie 
1. Výkonný výbor SZĽH je oprávnený rozhodnúť o zmene celkovej výšky jednotlivých príspevkov  v roku 2021  

na účel rozvoja talentovaných športovcov za dodržania minimálneho limitu určeného v časti A, bod 1., 
odsek 1. a  bod. 2, odsek 1.,  s ohľadom: 
- na potreby  rozvoja hokeja, 

- na potreby žiackych a mládežníckych súťaží, 
- na konkrétne potreby podpory talentovaných športovcov, 
- na existenciu mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v  

súvislosti s ochorením COVID-19. 

 

 

C. Záverečné ustanovenia 
1. Tento dokument nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Kongresom, t.j. dňom 26.11.2020 a  

účinnosť dňom 1.1.2021. 
2. Účel, kritéria a rozdelenie finančných prostriedkov na účel rozvoja talentovaných športovcov upravené  

v tomto dokumente sa týkajú  úpravy prerozdelenia finančných prostriedkov v roku  2021. 
 

 


