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Misia Slovenský Hokej: Športovo-vzdelávací systém  
pre výchovu kvalitných ľudí a hráčov 
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1. Slovenský hokej  
v pozícii medzi svetovou špičkou  

  
 

Strategické ciele na dosiahnutie vízie 

Slovenský hokej  
ako kvalitné prostredie pre výchovu deti a mládeže  
 

2. 

 Postavenie hokeja v krajine, zvýšenie jeho atraktivity  
a zabezpečenie udržateľného financovania hokeja na Slovensku  

 
  

 

 

 
 Budovanie športovej identity a pozitívnych vzorov pre 

hokejovú mládež 
 

 

 

  
 Podpora hrdosti a národnej identity Slovenska  

 

 

 

Nehokejová, ľudská stránka vzdelávania a rozvoja osobnosti je 
nevyhnutná pre zvýšenie športovej a hokejovej kvality   
 
Hokej nadobudne celospoločenský rozmer a unikátne 
postavenie v spoločnosti, čím získa možnosť byť pozitívnym 
vzorom a pomôcť celej krajine  
Zabezpečenie stabilného a širokospektrálneho financovania pre 
dlhodobý rozvoj hokeja na Slovensku 
  
 

Prečo je to dôležité? Prečo je to dôležité? 



1. Slovenský hokej  
v pozícii medzi svetovou špičkou  

  
 

Strategické ciele na dosiahnutie vízie 

1. Zvýšime počet registrovaných hráčov a športových odbornikov 
v systéme SZĽH 

2. Zvýšime kvalitu hráčov a hokejových odborníkov, aby sa                               
slovenský mládežnícky hokej kvalitatívne dorovnal svetovej 
hokejovej špičke 

3. Zvýšime počet a kvalitu ľadových plôch a ostatnej infraštruktúry 
4. Zvýšime konkurencieschopnosť klubov a reprezentácii 
5. Pozdvihneme ženský hokej v systéme SZĽH vo všetkých 

aspektoch 

 

  

1. Zvýšime kvalitu vzdelávania mladých hokejistov a hokejistiek na 
Slovensku 

2. Zvýšime spokojnosť rodičov s hokejom ako vhodným prostredím 
pre výchovu a vzdelanie detí 

3. Zlepšime vnímanie hodnotovej identity a vzorového postavenie 
slovenského hokeja v spoločnosti  

Ako to chceme dosiahnuť? Ako to chceme dosiahnuť? 

Slovenský hokej  
ako kvalitné prostredie pre výchovu deti a mládeže  
 

2. 



 

1. Zvýšime počet registrovaných hráčov a športových odborníkov v systéme SZĽH  
 KPI 1:   počet registrovaných hráčov v systéme SZĽH do 23 rokov 
 KPI 2:   celkový počet registrovaných hráčov v systéme SZĽH – 25 tisíc 
 KPI 3:  počet hokejovych trenerov v systeme SZLH v jednotlivych trenerskych kategoriach  
 KPI 4:  počet trénerov hokejovych zručností v systéme SZĽH (hráč, brankár)  
 KPI 5:  počet rozhodcov v systéme SZĽH  
 KPI 6:  počet trénerov nehokejových zručností v systéme SZĽH (mentálna, fyziologická príprava)  
 

2. Zvýšime kvalitu hráčov a hokejových odborníkov, aby sa slovenský mládežnícky hokej kvalitatívne 
dorovnal svetovej hokejovej špičke  
 KPI 1:   IIHF Youth World ranking – Top 6 
 KPI 2:   počet draftovaných hráčov do NHL  
         KPI 3:   počet stabilne hrajúcich hráčov v NHL a top 4 svetových ligách 
         KPI 4:   počet aktívnych profesionálnych hráčov 
 
3. Zvýšime počet a kvalitu ľadových plôch a ostatnej infraštruktúry  
 KPI 1:   počet zrekonštruovaných ľadových plôch  
 KPI 2:   počet nových ľadových plôch  
 KPI 3:   počet nových ľadových plôch v mestách aktuálne bez ľadovej plochy 
 KPI 4:   vybudovanie Hokejového národného tréningového centra 
 
 
 

1. Slovenský hokej v pozícii medzi svetovou špičkou  
  
 

Taktické ciele 



 
 
4. Zvýšime konkurencieschopnosť klubov a reprezentácii  
 KPI 1:   IIHF World ranking v kategórii mužov - Top 6 
 KPI 2:   Medzinárodný ranking najvyššej seniorskej súťaže mužov 
 KPI 3:   Počet a podiel klubov s plnou štruktúrou v kategóriách predprípravka až kadet 
 KPI 4:   Počet a podiel klubov s plnou štruktúrou v kategóriách predprípravka až junior 
 KPI 5:   Počet tímov prihlásených v mládežníckych súťažiach 
 KPI 6:   Počet tímov prihlásených v seniorských súťažiach 
  
5. Pozdvihneme ženský hokej v systéme SZĽH vo všetkých aspektoch  
 KPI 1:   počet registrovaných hráčok v systéme SZĽH – 3 tisíc 
 KPI 2:   IIHF World ranking v kategórii žien - Top 7 
 KPI 3:   počet aktívnych licencovaných trénerov a tréneriek špecializovaných pre ženský hokej  
 KPI 4:   počet prihlásených tímov v súťažiach ženského hokeja 
 KPI 5:   počet aktívnych rozhodkýň pre ženský hokej 
 
 
 
 

1. Slovenský hokej v pozícii medzi svetovou špičkou  
  
 

Taktické ciele 



1. Zvýšime kvalitu vzdelávania mladých hokejistov a hokejistiek na Slovensku  
 KPI 1:   Počet základných škôl zapojených do projektu "Centrum športu pri Základnej škole"  
 KPI 2:   Počet materských škôl zapojených do projektu "Centrum športu pri Materskej škole"  
 KPI 3:   počet hokejových akadémii na Slovensku umožňujúcich získať hráčom kvalitné a  
              plnohodnotné stredoškolské vzdelanie  
 KPI 4:   počet hráčov a hráčok hrajúcich a študujúcich na vysokej škole na Slovensku  
 KPI 5:   počet hráčov a hráčok hrajúcich a študujúcich na Tier 1 NCAA univerzitách v USA 
 
2. Zvýšime spokojnosť rodičov s hokejom ako vhodným prostredím pre výchovu a vzdelanie detí  
 KPI 1:    spokojnosť rodičov s výchovno-vzdelávacím procesom meraná prostredníctvom prieskumu 
  
3. Zlepšime vnímanie hodnotovej identity a vzorového postavenie slovenského hokeja v spoločnosti  
 KPI 1:    úroveň pozitívneho vnímania slovenského hokeja v očiach verejnej mienky 
 
 

2. Slovenský hokej ako kvalitné prostredie pre   
 výchovu deti a mládeže  
 

Taktické ciele 



 

Rešpektovaná svetová kvalita (vo všetkom, čo sa dá merať  
Ako sa v klubovom prostredí prejavuje cieľový stav? 

 Silný klub 

 Plné, moderné štadióny  
 Hráč, tréner aj funkcionár sú vážení občania 

Ako to dosiahneme? 

 Silné repre výbery (= Hráči 21. storočia, tréneri 21. st.) 
 Silné kluby (= Kluby 21. st., vzorové športové organizácia) 

Ako to dosiahneme? 

 Vytvoríme vynikajúce pracovné podmienky 

 Zabezpečíme nové zdroje financovania 

 Zmeníme pohľad spoločnosti na hokejový klub 

Kto to zabezpečí? 

 Silný zväz, silný hokejový región 
 
 
 
 

Čo to znamená v praxi? 



Charakteristika: 
 

Jasne nadefinovaná dlhodobá vizia a stratégia pre celý slovenský hokej 

Vysoká odbornosť, profesionalita a moderná organizačná štruktúra ako garancia pre kvalitnú exekutívu, 
manažment a finančnú efektívnosť 

Jasne nadefinované a dodržiavané hodnoty 

Zväz ako kvalitná servisná organizácia pre kluby  

Zväz ako rozvojová organizácia pre neustále napredovanie a rozvoj slovenského hokeja 

• Presné nadefinovaný rozvojový program pre dosiahnutie cieľov 

• Silný vzťah s predstaviteľmi štátu a regiónov pre napĺňanie rozvojového programu 

• Silné regionálne zložky pre spoluprácu a rozvoj hokejových regiónov a klubov 

Rozvoj značky “Slovenský hokej“, zveľaďovanie vnímania Slovenska ako hokejovej krajiny  

Garancia stabilného financovania pre Slovenský hokej 

• Stabilné a neustále zvyšujúce sa priame financovanie od štátu vďaka koncepčným rozvojovým projektom, 
kvalitným výsledkom reprezentacií a zvyšovaniu popularity hokeja na Slovensku 

• Budovanie nových partnerstiev pre podporu rozvojovej agendy a zvyšovanie komerčného financovania pre hokej 

• Stabilné a neustále zvyšujúce sa komerčné financovanie pre profesionálne súťaže 

• Priamy systém financovania na kluby podporujúci mladež aj seniorské kluby 

Centrálne zastrešovanie a kontinuálny rozvoj metodickej pripravy s aktívnym prepojením na prácu v kluboch 
 
 
 
 

Silný zväz 



Prečo je to dôležité? 

Zväz ako jediná inštitúcia, ktorá vie zastrešiť túto komplexnú agendu 

Zväz garantuje podporu pre rozvoj a zdielanie zdrojov pre všetky kluby, čím pomáha rozvoju hokeja 
vo všetkých regiónoch a kluboch na Slovensku v systéme SZĽH 

Zväz má prioritu aktívne podporovať budovanie silných klubov 

 

Čo z toho sme už zaviedli do praxe?  

Nadefinovanie vízie a stratégie 

Nová štruktúra fungovania a organizačná štruktúra pre zvýšenie efektivity práce 

Zvýšenie odbornosti v oblasti manažmentu, stratégie a kontroly financii 

Vybudovanie základných princípov pre rozvoj metodickej prípravy a ich zavedenie do praxe 
(vzdelávanie trenerov, hlavní a mandátni tréneri prepojení na RI, metodická príručka) 

Zlepšenie intenzity a kvality komunikacie na všetkych úrovniach, zvýšenie transparentnosti v 
komunikácii 

Vytvorenie nového systému financovania ako predpoklad pre podporu silných klubov 

 

Silný zväz 



1. Je rešpektovaný 

má nastavenú víziu, stratégiu, poslanie a ciele na dlhodobé obdobie  
má silné morálne hodnoty a buduje (zveľaďuje) hodnotu svojej značky 
je integrovaný do národných aj regionálnych rozvojových procesov 
je sociálne aktívny (spolupráca s inými klubmi, charita, dobročinnosť, dobrovoľníctvo) 
dodržiava zákony a pravidlá, je transparentný a plní si príkladne všetky záväzky 
má nastavené pozitívne vzťahy s menšímy klubmi v regióne 
 

2. Je atraktívny 

má dostatok fanúšikov, sympatizantov a podporovateľov 
má dostatok angažovaných a spokojných partnerov (rodiny, samosprávy, firmy, ...) 

3. Má optimálne podmienky pre športový rozvoj 
 dostatok a kvalita ľadu, ostatnej modernej infraštruktúry a materiálno-technického zabezpečenia 
má kvalifikovaný personál v oblasti športu a operatívy klubu.  
kvalitný športový proces (metodika, tréning, zápas, regenerácia, fyzioterapia, zdrav. zabezpečenie,...) 
kvalitný vzdelávací systém pre všetkých členov klubu (hráč, tréner, funkcionár) 
kvalitný doplnkový servis pre hráčov, trénerov, funkcionárov (strava, ubytovanie, ...) 
má nastavený náborový systém a pracuje s množstvom a kvalitou členskej základne  

 
 

Silný klub 



4. Je odborne riadený 

je finančne stabilný s nastavením hospodárenia pre dlhodobý udržateľný rozvoj  
má kvalitný ekonomický, právny, projektový a marketingový servis 

má nastavenú internú organizačnú štruktúru zameranú na rozvoj a inovácie v oblasti športu a 
business prostredia  

má nastavenú digitalizáciu práce v oblasti športu a operatívy 

má nastavené interné procesy v práci s dobrovoľníkmi a komunikáciu so všetkými 
zainteresovanými stranami 

má nastavené pravidelné hodnotenie a spätnú väzbu od všetkých zainteresovaných strán  
má nastavenú spoluprácu partnerských organizácií v oblasti športu (ZŠ, SŠ,  VŠ) ale  aj vzdelania, 
výchovy, poradenstva a business prostredia 

 
 

Silný klub 



Silný klub 
Prečo je to dôležité ?  
 

Silný klub dokáže: 
Stabilne vychovávať spičkových hráčov 
Ponúkať mládeži kvalitnú výchovu a hodnoty 
Ma dostačujúce, udržateľné a zvyšujúce sa financovanie pre svoje aktivity a rozvoj 
Má kvalitnú a modernú infraštruktúru 
Kvalitne pracuje s komunitou pre vysokú podporu klubu a celkovo hokeja v regióne  

 

         Príklady VÍZIA ATRAKTÍVNY KLUB v praxi: 
 

A. Atraktívny seniorský klub: na zápasy chodí plný štadión hrdých fanúšikov, zápasy vysiela TV,      
hráčov a trénerov chcú v repre a v top svetových ligách  

B. Atraktívny veľký mládežnícky klub (všetky ml. kategórie):  má širokú základňu, hráčov chcú    
univerzitné aj seniorské kluby, vysoké školy aj zamestnávatelia a top hráči idú do repre a top  

        svetových líg 
C. Atraktívny malý mládežnícky klub (max. po kadetov) : má širokú základňu, hráčov chcú v okolitých 

kluboch, na všetkých stredných školách a top hráči idú do projektu hokejová akadémia 
D. Atraktívny kompletný klub: A+B 
E. Atraktívny univerzitný klub: hráčov chcú seniorské kluby aj zamestnávatelia, top hráči majú  
        medzinárodnú úroveň 
 

 

 



Silný hokejový región 
Čo to znamená? 
 

Rešpekt jedinečnosti jednotlivých oblastí regiónu 
Spolupráca klubov v rámcii regiónu a podpora menej rozvinutého regiónu 
Podpora "zdravej" športovej konkurencie 
Čiastočná decentralizácia moci s cieľom zvyšovania úrovne ľadového hokeja, s cieľom zvýšiť efektívnosť 
rozhodovania, zlepšiť adresnosť vynaložených zdrojov a aktivít a podporiť motiváciu na spoluprácu na 
úrovni klubov 
Prispieva k napĺňaniu stratégie a cieľom národnej organizácie 
Zabezpečenie servisu požadovanej cieľovej úrovne 

 
Prečo je dôležité mať víziu na úrovni regiónu? 
 

Poznanie rozloženia oblastí, silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb pozná ten, kto pozná vzťahy a 
zákonitosti daného územia. Odvaha a svetlá budúcnosť jedného regiónu dopomôže k budovaniu kvality 
ďalšieho regiónu. Silný región = spokojný klub  

 



Dnes:  

- Schválenie vízie a strategických princípov pre celý slovenský hokej 

• Nevyhnutné pre zjednotenie smerovania v rámci hnutia aj navonok voči partnerom  

      a verejnému sektoru 
 

Do rozpočtového kongresu 2021: 

- Analýza aktuálneho stavu a nadefinovaná detailná stratégia a špecifikácia strednodobých a 
dlhodobých cieľov pre jednotlivé kľúčové oblasti stratégie 

• Zvyšovanie počtu registrovaných hráčov  

• Zvyšovanie kvality hráčov a športových odborníkov 

• Zvyšovanie kvality, počtu a dostupnosti ľadových plôch 

• Zvyšovanie konkurencieschopnosti klubov a reprezentácii 

• Pozdvihnutie ženského hokeja v systéme SZĽH 

• Zvyšovanie kvality vzdelavania hokejistov a hokejistiek 

• Zveľadenie hodnotovej identity a posilnenie značky “slovenský hokej” 

 

 

 

 

Dlhodobá stratégia pre Slovenský hokej - ďalšie kroky 



Kľúčové projekty a priority SZĽH 



Kľúčové priority pre dlhodobý 
rozvoj ženského hokeja 



1. Zvýšenie počtu dievčat vstupujúcich do systému 
    Prečo je to doležité: Výrazne navýšenie počtu hráčok je nevyhnutný predpoklad výrazného zlepšenia výsledkov 
    Hlavné princípy: 

a. Hodnotová zmena, začat ju žit, komunikovať ju navonok a vtiahnuť deti do systému 
Edukácia klubov v hnutí o dôležitosti ženského hokeja 
Edukácia externého prostredia 

b. Vytvárať a prezentovať ženské vzory 
Bývalé a aktuálne hráčky, mamičky dobrovoĺníćky, ambasádorky na ľade 
Vzorová rodina 

c. Náborové aktivity 
Deti na hokej, dievčenský hokejový deň, centrum športu pri základných školách 
Nábory z iných korčuliarskych športov  
Nadefinovanie a komunikácia "hokejovej cesty pre dievčatá"  
Ako bude vyzerať systém, ako sa môžu realizovať, aké to prináša benefity, veľký dôraz na vzdelanie 

 

2. Zvýšenie počtu tímov v ženskom hokeji 
    Prečo je to doležité: Chceme vytvoritť priestor pre dievčatá, aby mali kde trénovať, kde hrať a aby mohli ostať v systéme   
      aj v neskoršom veku a aktívne sa venovať hokeju  
    Hlavné princípy: 

a. Cez zvyšovanie počtu hráčok (členská základňa --> konkurencia --> kvalita) 
b. Zvýšenie financovania 

 Priame financovanie na kluby 
 Spolufinancovanie trénerov 

c. Edukácia, športový rozvoj 
d. Medzistupeň pre hráčky medzi 14 rokom veku a seniorským hokejom 

Kľúčové priority  
pre dlhodobý rozvoj ženského hokeja  v systéme SZĽH 

Taktické ciele 



3. Zvýšenie kvality hráčok 

    Hlavné princípy: 

a. Cez zvyšovanie kvality trénerov 

Práca v portály TPM 

Plośný audit v kluboch na detailné zmapovanie aktuálnej situácie 

b. Koordinovaná metodická príprava zastrešená zväzom 

Regionálny inštruktor pre ženský hokej 

 

4.   Kvalita tréneriek/trenerov 
 

    Prečo je to doležité: Trénerky a tréneri majú priamy a najvačší dopad na výchovu a kvalitu tréningového procesu hráčok 

    Hlavné princípy: 

a. Počet tréneriek/trénerov  

aktívne vyhľadávanie nových ľudí 
b. Kvalita  

Vzdelávanie a odborný rast, jednotná metodika 

Financovanie (spolufinancovanie zväzom pre tlak na zvýšenie platov a vytvorenie full-time pozícií) 

 

Kľúčové priority  
pre dlhodobý rozvoj ženského hokeja v systéme SZĽH 

Taktické ciele 



5. Systém súťaží/turnajov pre zvyšovanie hernej praxe 

   Prečo je to doležité: Dievčatá potrebujú hrať, aby získavali zapasovú prax a kontinuálne sa zlepšovali. Ak nebudú dievčatá  

   hrať,  prestane ich hokej baviť a opustia systém 

   Hlavné princípy: 

a. Systém regionálnych turnajov pre vekové kategorie 9-12 rokov a 13-15 rokovv 4 regiónoch (Východ, stred, 
stredozápad, západ) 

b. Každý región bude mať jedného lídra, ktorý bude tím viesť a zároveň bude kľúčový líder pre rozvoj ženského hokeja  

      v danom regióne 

 

6. Atraktívna komunikácia 

   Prečo je to doležité: Popularizácia ženského hokeja, zmena kultúry v hnutí, prilákanie viac dievčat do systému, získanie  

   nových sponzorov pre zabezpečenie stabilného financovania 

   Hlavné princípy: 

a. Atraktívna podstránka na webe hockeyslovakia.sk pre ženský hokej a aktivity na sociálnych sieťach 

Vizibilita pre ženský hokej a rozvojové aktivity 

Propagácia pozitívnych vzorov 

Vizibilita pre partnerov 

b. Aktívna komunikácia do hnutia a navonok 

Taktické ciele 

Kľúčové priority  
pre dlhodobý rozvoj ženského hokeja v systéme SZĽH 



Dnes:  

- Schválenie strategických princípov pre rozvoj ženského hokeja v systéme SZĽH  

- Nevyhnutné pre zjednotenie smerovania v rámci hnutia aj navonok voči partnerom 

      a verejnému sektoru 
 

Do rozpočtového kongresu 2021: 

- Analýza a detailné pochopenie aktuálneho stavu v ženskom hokeji 

- Nadefinovanie detailnej stratégie pre jednotlivé kľúčové piliere rozvoja pre ženský hokej 

 

 

 

 

Dlhodobý rozvoj ženského hokeja  
v systéme SZĽH – ďalšie kroky 



Výchovno-vzdelávacie projekty 



Vzdelávanie hráčov projektu SR18 a hráčok projektu ŠKP 

• Spolupráca s bilinguálnym Gymnáziom Pierra de Coubertina  
    v Pieštanoch 
 Vyčlenenie vyučovacích hodín 3 dni v týždni pre všetkých 

hráčov 
 Predmety: Slovenský jazyk, matematika, informatika, 

anglický jazyk 
 Uznanie predmetov na domácich školách 

• Systém vzdelávacích workshopov pre osobnostný rast 
 Ciele workshopov 

o Osobnostný rast jednotlivcov 
o Zlepšovanie tímovej práce a spolupráce 

 Formálny výstup 
o Certifikát LEAF academy 

 Jazyk 
o Mix angličtina a slovenčina, s predpokladaným rastom podielu 

angličtiny 
 Rozvrh  
o Workshop 1-2 hodiny podvečer/večer 
o 1 workshop za 2 týždne, september-december 
o Utorok (chlapci), štvrtok (dievčatá), s úlohou medzi workshopmi 

 Miesto 
o Pieštany pre chlapcov, LEAF Academy pre dievčatá 
 

 Predbežné návrhy tém 
o Ciele (ich význam a ako ich stanoviť), Spätná väzba, Silné 

stránky, tímová práca, dynamika v skupinách a tímoch 

Hlavné ciele aktivít: 
• Mládeži poskytnúť vzdelávanie, na základe ktorého si povedia  
    “toto ma baví učiť sa, a/alebo takto sa chcem učiť” 
• Signál rozhodcov, že dráha športovca je zlučiteľná s kvalitným vzdelaním 
• Potvrdenie strategie SZĽH, že výchova a vzdelávanie sú pre hokejové 

hnutie kľúčovou prioritou 

Spolupráca s neziskovou organizáciou LEAF Academy - workshopy   

Vzdelávacie aktivity pre hráčov projektu SR18 

LEAF Academy – vzdelávacie kluby pre dievčatá 
 
• Každé dievča bude na jeseň navštevovať jeden klub osobne na 

LEAF Academy 
• Kluby podľa vlastného výberu zamerané predovšetkým na 

osobnostný rozvoj a budovanie extra zručností, 1x týždenne 



All Ivy League Showcase 

The premier showcase for Ivy League prospects:  

• Games played at the Hertz Arena, Estero FL, 

accommodation at the Hyatt Coconut Point, Bonita 

Springs, FL 
• 4-day event (21st - 24th of July 2021) event for 

academically focused players born 2001-2005 

• 216 top prospects from North America and Europe to 

make 12 teams 

• 18 seats (10+6+2) reserved for HockeySlovakia 

• Teams will be coached by the coaches of the NCAA 

schools in attendance (SVK team to be coached by NCAA 

coach as well as SVK U18 coach) 

• Current commitments: Yale, Princeton, Dartmouth, 

Cornell, Brown, Boston College, Colorado College, 

Minnesota and Notre Dame 

“We want to provide Division 1 prospects direct exposure to the 
best universities in the country. This type of exposure could be 

life changing for many of the participants” 

Ryan Vesce, Co-Founder 

Schedule:  

16th of July: 

•Arrival of the Slovak team in Tampa, FL 

17th-20th of July: 

•Daily practice, 2 games against top players from 

Global Prospects Academy (players from CJHL, NAHL, 

USHL, USPHL, u18 AA) 

21st of July:  

•Welcome banquet for players and their parents in 

Estero, FL 

•Coaches Presentations from the Ivy League Schools 

(Yale, Brown, Princeton, Dartmouth, Cornell) 

22nd - 24th of July: 

•SVK team to play 5 games 

•Teams to be coached by NCAA coaches 

25th of July: 

•departure 



Metodické oddelenie 



Na čom sa pracuje a čo máme v pláne 

Metodicko rozvojový manuál 
 
Bude slúžiť klubovým mládežníckym trénerom na rozvíjanie mladých hráčov na 
klubovej úrovni. Holistický manuál pozostávajúci z rozvoja hráča:   
  
• Na ľade                           - rozpracované, ukončenie koncom Júla 
• Mimo ľadu                      - rozpracované, ukončenie koncom Júla 
• Osobnostný rozvoj         - v pláne 

 
Webináre a Semináre 

 
Systém výchovy hráčov a vzdelávania/podpory klubových trénerov. Metodické 
materiály pre rozvoj hráčov.  

 
 

  
 
 



Metodicko rozvojový manuál 

Učenie hry formou herných rolí,   individuálne zručnosti,   príprava ročných plánov 
 
HPP – Starší žiaci                                                                                                        - dokončené 
Kadeti, Dorastenci a Juniori                                                                               - rozpracované 
 

 

Individuálne zručnosti 4. 
 

Deti 

Prípravka Žiaci 

HP 1&2 HP 3&4 Mladší žiaci Starší žiaci 
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Etapy športovej 

Prípravy 
Etapa športovej predprípravy Etapa začiatočníckej špecializácie 

Cieľ 
V hre 1-1, kde hráč bez puku sa snaží 
odobrať puk hráčovi s pukom, 

použitím hokejky.  

Uhlovanie a následné naviazanie sa na 

hráča, ďalšie techniky odoberania puku, 

cvičenia v menších priestoroch, základy 

hry telom 

Spájanie obranných herných zručností v 

prípravných hrách (SAG), 

zdokonaľovanie techniky hry telom, 

vedieť prijať hru telom, obsadzovanie 

súpera a krytie priestoru. Útočná 

pripravenosť po odobratí puku 

Charakteristika a obsahové zameranie Didaktický postup pre nácvik a zdokonaľovanie 

Odoberanie puku 

Hokejkou do puku  x xx xx xxx xxx xxx xxx 

Hokejokou - vypichnutím   x xx xx xxx xxx xxx 

Hokejkou - nadvihnutím    x xx xxx xxx xxx 

Hokejokou - tlakom     x xx xxx xxx 

Hra telom 

Telom – ramenom (bodycheck)    x xx xx xxx xxx 

Celým telom - pozične    x xx xx xxx xxx 

Telom – panvou (hippcheck)     x xx xxx xxx 

Telom v súhlasnom smere (uhlovanie, lievik)     x xx xxx xxx 

Telom v bočnom (laterálnom) smere     x x xx xx 

Blokovanie 

Dráhy prihrávky hokejkou (uhlovanie)    x xx xx xxx xxx 

Striel telom – v stoji     x x xx xxx 

Striel telom – v pokľaku       x xx 

Dráhy prihrávky telom – v páde (vkĺznutie)       x xx 

Obsadzovanie súpera a krytie priestoru 

Dokorčuľovanie – krytie priestoru (backchecking)   x xx xx xxx xxx xxx 

Dokorčuľovanie – krytie priestoru (forechecking)   x x xx xx xxx xxx 

Obsadzovanie súpera – bránenie aktívne (box out)     x xx xxx xxx 

Obsadzovanie súpera – bránenie pasívne (pozičné)      x xx xx 

Dokorčuľovanie – krytie priestoru (pinching)      x xx xx 

Vysvetlivky: 

xxx 100% - maximálna efektivita a účinnosť tréningového procesu v motorickom učení hráča 

xx 50%   - stredná efektivita a účinnosť tréningového procesu v motorickom učení, doporučená činnosť 

x 25%   - nízka  efektivita a účinnosť tréningového procesu v motorickom učení, zváženie – zhodnotenie činnosti 

METODICKO ROZVOJOVÝ DLHODOBÝ PLÁN NA KLUBOVEJ ÚROVNI  (pracovná verzia) 

 

 

Učenie hry 
 

Deti 

Prípravka Žiaci 

HP 1&2 HP 3&4 Mladší žiaci Starší žiaci 

U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 
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Etapy športovej 

Prípravy 
Etapa športovej predprípravy Etapa začiatočníckej špecializácie 

Cieľ 

Hra s pukom osamote a osvojenie si 

zručnosti hry osamote.  Schopnosť 
korčuľovať mnohými spôsobmi, hráč 

sa dokáže udržať na puku a odobrať 
puk  protihráčovi. 

 

Hra so spoluhráčom. 

Okrem ovládania s 

pukom a odoberania 

puku protihráčovi je hráč 

schopný prihrávať a 

prijímať prihrávky. 

 

Schopnosť spolupracovať 
medzi dvoma hráčmi v 

útoku aj obrane. 

 

Schopnosť spolupracovať 
s tromi hráčmi. Môže 

bezodkladne zmeniť rolu 

stavu hry. 

 

Roly v herných 

situáciách 

1.Rola = útočná hra s pukom 

3.Rola = obranná hra proti hráčovi s 

pukom 

1.Rola = útočná hra s pukom 

2.Rola = útočná hra bez puku 

3.Rola = obranná hra proti hráčovi s 

pukom 

1.Rola = útočná hra s pukom 

2.Rola = útočná hra bez puku 

3.Rola = obranná hra proti hráčovi 

s pukom 

4.Rola = obranná hra proti hráčovi bez 

puku 

H
ra
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k

u
 

Prevaha 

útočiacich 

v herných 

situáciách 

Cieľom je strelenie gólu, vytvorenie si priestoru (podpora) 

1 - 0 x x xx xxx xxx xxx xxx   

2 - 0   x x xx xxx xxx   

3 - 0      x xx xxx  

Cieľom je  strelenie gólu, vyhrať priestor, vytvorenie si priestoru (podpora), a obranná pripravenosť 
2 - 1     x xx xxx xxx  

3 - 1       x xx xxx 

3 - 2        x xx 

Rovnovážne 

situácie 

Cieľom je strelenie gólu, vyhrať priestor,  vytvorenie si priestoru (podpora), a obranná pripravenosť 
1 - 1  x x xx xxx xxx xxx xxx xxx 

2 - 2     x xx xx xxx xxx 

3 - 3       x xx xxx 
Prevaha 

brániacich 

v herných 

situáciách 

Cieľom je  vyhrať priestor, vytvorenie si priestoru,  strelenie gólu a obranná pripravenosť 
1 -2     x x x x x 

2 - 3        x x 
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Prevaha 

útočiacich 

v herných 

situáciách 

Cieľom je zabrániť gólu, krytie priestoru, odobrať puk  a útočná pripravenosť 
2 - 1     x x x xx xxx 

3 - 2        x xx 

Rovnovážne 

situácie 

Cieľom je zabrániť gólu, krytie priestoru, odobrať puk  a útočná pripravenosť 
1 - 1    x xx xxx xxx xxx xxx 

2 - 2      x xx xxx xxx 

3 - 3        x xx 

Prevaha 

brániacich 

v herných 

situáciách 

Cieľom je zabrániť gólu, odobrať puk, krytie priestoru a útočná pripravenosť 
1 - 2     x x xx xxx xxx 

1 - 3       x xx xxx 

2 - 3        x xx 

Ustálenie herných 

pozícií 

Brankár          

Obranca          

Útočník          

Herné systémy 
Útočné          

Obranné          

Hra v špeciálnych 

situáciách 

Presilovka          

Oslabenie          

Ciele a zameranie 

(Vysvetlivky) 

x Obmedzené ciele, situácia za začne trénovať, bez učenia, hráči spoznávajú herné situácie 

xx Zadávanie cieľov v herných situáciách, začína učenie 

xxx Stabilizácia cieľov, dôraz na herné situácie a ich vzájomné interakcie 

 

Individuálne zručnosti 1/2. 
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Prípravka Žiaci 
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Etapy športovej 

Prípravy 
Etapa športovej predprípravy Etapa začiatočníckej špecializácie 

Cieľ 
„Vždy“ jedna technika korčuľovania. 

Často otvorené cvičenia, ako sú 

naháňačky a podobné hry. 

 

„Takmer vždy“ technika korčuľovania. Všestranný 

tréning korčuľovania: používanie hrán korčulí, 
techniky, reakcie na stratené a odrazené puky atď. 

Napr súťaže: puk je v priestore na modrej čiare, dvaja 

hráči štartujú z rovnakej vzdialenosti a kto získa puk 

ako prvý ide do zakončenia. 

 

Zmena z 

predchádzajúceho na 

zvýšenie dôrazu na herné 

korčuľovanie (zákruty, 

rýchle štarty a zmeny 

smeru, pohyb v rôznych 

smeroch). Napr hry 

a herné cvičenia. 

 

Charakteristika a obsahové zameranie Didaktický postup pre nácvik a zdokonaľovanie 

Štarty a zastavenia 

Kontrolované zastavenie pluhom oboma  

nohami xxx xxx       

Kontrolované zastavenie pluhom L/P nohou xxx xxx       

Zastavenie paralelné bokom oboma nohami x xx xxx xxx     

V - štart x xx xxx xxx xx    

Štart vzad C-vykrojením L/P nohy x xx xxx xxx xx    

T- zastavenie v jazde vzad na jednej nohe  xx xxx xxx xx    

Bočný štart s preložením L/P nohy  x xx xxx xxx xx   

V- zastavenie v jazde vzad na dvoch nohách  x xx xxx xxx xx   

Zastavenie na jednej nohe na vnútornej hrane  x xx xxx xxx    

Bočný štart do jazdy vzad s preložením L/P 

nohy   x xx xxx xxx   

Zastavenie na jednej nohe na vonkajšej hrane    x xx xxx   

Zastavenie vzad bočným šmykom na oboch 

korčuliach 
   x xx xxx   

Rýchlosť 

Reakcia – akcie, zmeny smeru  x xx xxx xxx xxx   

Frekvencia - zrýchlenia   x xx xxx xxx   

Vysvetlivky: 

xxx 100% - maximálna efektivita a účinnosť tréningového procesu v motorickom učení hráča 

xx 50%   - stredná efektivita a účinnosť tréningového procesu v motorickom učení, doporučená činnosť 

x 25%   - nízka  efektivita a účinnosť tréningového procesu v motorickom učení, zváženie – zhodnotenie činnosti 

 

Individuálne zručnosti 1/1. 
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Prípravka Žiaci 

HPP 1&2 HP 3&4 Mladší žiaci Starší žiaci 
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Etapy športovej 

Prípravy 
Etapa športovej predprípravy Etapa začiatočníckej špecializácie 

Cieľ 
„Vždy“ jedna technika korčuľovania. 

Často otvorené cvičenia, ako sú 

naháňačky a podobné hry. 

 

„Takmer vždy“ technika korčuľovania. Všestranný 

tréning korčuľovania: používanie hrán korčulí, 
techniky, reakcie na stratené a odrazené puky atď. 

Napr súťaže: puk je v priestore na modrej čiare, dvaja 

hráči štartujú z rovnakej vzdialenosti a kto získa puk 

ako prvý ide do zakončenia. 

 

Zmena z 

predchádzajúceho na 

zvýšenie dôrazu na herné 

korčuľovanie (zákruty, 

rýchle štarty a zmeny 

smeru, pohyb v rôznych 

smeroch). Napr hry 

a herné cvičenia. 

 

Charakteristika a obsahové zameranie Didaktický postup pre nácvik a zdokonaľovanie 

Rovnováha/Koordinácia 

Pokľak na L/P koleno xxx xxx xx x     

Padanie a vstávanie xxx xxx xx x     

Jazda v drepe xxx xxx xx x     

Základný postoj xxx xx x x     

Jazda na jednej nohe xx xxx xxx xxx xx xx   

Poskoky a preskoky xx xxx xxx xx x    

Obraty striedavo L/P “tanec”  xx xxx xxx xx    

Slalom na jednej nohe - striedavo  x xx xxx xx x   

Polobrat na jednej nohe L/P   x xx xxx xxx   

Cik/cak korčuľovanie     xx xxx xxx   

Korčuľovanie vpred 

Sklz na oboch korčuliach (ako lyžovanie) xxx xxx xx x     

Citróniky xxx xxx xx x     

Výjazd oblúkov L/P (bogny) xx xxx xxx xxx xx    

Poloobraty pred/vzad x xx xxx xxx xxx xx   

Odšľapávanie, “kolobežka” L/P x xx xxx xx     

Prekladanie L/P  xx xxx xxx xxx xx   

Priama jazda dlhým sklzom  x xx xxx xxx xx   

Obraty 360° vpred/vpred  x xx xxx xxx xx   

T-Odraz (T-push)   x xx xxx xxx   
Jazda s otvorením bedier, (polmesiac, mohawk)   x xx xxx xxx   
Korčuľovanie používaním hrán (edge control)    x xx xx xxx xxx 

Silové korčuľovanie (power skating)       xxx xxx 
Korčuľovanie vzad 

Priama jazda vzad dvojoporovo 

s prenášaním váhy 
xx xxx xxx xxx     

Jazda vzad odšľapavaním x xx xxx xx     

Jazda (korčuľovanie) vzad v oblúkoch x xx xxx xxx     

Citróniky vzad x xx xxx xxx xx    

Prekladanie  vzad L/P  x xx xxx xxx xxx   

Poloobraty vzad/vpred  x xx xxx xxx xx   

Priama jazda vzad s prekladaním   x xx xxx xxx   

Jednooporová jazda vzad - striedavo   x xx xxx xxx   

Obrat  vzad/vzad   x xx xxx xxx   

Cik/cak korčuľovanie    x xx xxx   

Vysvetlivky: 

xxx 100% - maximálna efektivita a účinnosť tréningového procesu v motorickom učení hráča 

xx 50%   - stredná efektivita a účinnosť tréningového procesu v motorickom učení, doporučená činnosť 

x 25%   - nízka  efektivita a účinnosť tréningového procesu v motorickom učení, zváženie – zhodnotenie činnosti 
 
 

Individuálne zručnosti 3. 
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Etapy športovej 

Prípravy 
Etapa športovej predprípravy Etapa začiatočníckej špecializácie 

Cieľ 

Prihrávanie, spracovanie prihrávky a 

streľba. Zábavné cvičenia so 

zvyšujúcou sa náročnosťou so 

zameraním na rozvoj kľúčových 

prvkov. Súťaže zručností ako 

motivácia na samostatný tréning. 

Hry, v ktorých sú hráči nútení 
spolupracovať s kamarátom 

(spoluhráčom). Precvičovanie 

a zdokonaľovanie streľby, prihrávok  

a spracovanie prihrávok v otvorených 

cvičeniach v rôznych ohraničených 

priestoroch (stanovištiach). 

Tvorivé spájanie naučených zručností. 
Otvorené cvičenia so schopnosťou 

vnímania: „Chaos“, rôzne hry na 

udržanie puku, ktoré zahŕňajú 

prihrávanie a streľbu. Hry s početnou 

výhodou/nevýhodou hráčov, prípadne 

ohraničené priestorom alebo časom.  

Charakteristika a obsahové zameranie Didaktický postup pre nácvik a zdokonaľovanie 

Prihrávanie puku 

Ťahom (švihom) – po ruke (forehand) x xx xxx xxx xx    
Ťahom (švihom) – cez ruku (backhand)  x xx xxx xxx xx   
Ťahom (švihom) v pohybe – po ruke  x xx xx xxx xxx xxx xxx 
Ťahom (švihom) v pohybe – cez ruku   x xx xx xxx xxx xxx 

Phihrávka o mantinel   x x xx xx xxx xxx 
Zápästím (krátkym švihom)    x xx xx xxx xxx 
Krátkym príklepom      x xx xx 
Nad ľadom (lobované)     x x xx xx 
Nohou (kopnutím)     x x xx xx 
Rukou (zrazením, posunutím)     x x xx xx 
Prihrávka na jeden dotyk      x xx xxx xxx 
Prihrávka s klamným pohybom     x xx xxx xxx 

Prihrávka jednou rukou       x xx 
Spracovanie  puku 

Ťahom (stlmením) – po ruke (forehand) x xx xxx xxx xx    
Ťahom (stlmením) – cez ruku (backhand)  x xx xxx xxx xx   
Ťahom (stlmením)  v pohybe – po ruke   x xx xx xxx xxx xxx xxx 
Ťahom (stlmením) v pohybe – cez ruku    x xx xx xxx xxx xxx 
Od mantinelu   x x xx xx xxx xxx 
Nohou (stlmenie)     x xx xx xx 
Rukou (zrazením)     x x xx xx 
Hokejkou v jednej ruke       xx xx 
Nad ľadom hokejkou (sklepnutie)       x xx 
Telom (stlmenie)       x x 

Streľba 
Ťahom (švihom) na mieste – po ruke (forehand) x xx xxx xxx x    
Ťahom (švihom) v pohybe – po ruke x xx xx xxx xxx xxx xxx xxx 
Ťahom (švihom) na mieste – cez ruku (backhand)   x xx xxx xxx   
Ťahom (švihom) v pohybe – cez ruku   x xx xx xxx xxx xxx 
Dorážanie puku   x x xx xx xxx xxx 
Blafákom v nájazde (pod tlakom a odporom)   x x xx xx xxx xxx 
Krátkym príklepom     x x xx xx 
Zápästím (z dvoch nôh)     x xx xxx xxx 
S naznačením     x xx xxx xxx 
Tečovanie puku     x x xx xx 
Zápästím (z jednej nohy)      x xx xxx 
Dlhým príklepom (golfový úder)      x xx xxx 

Vhadzovanie puku (buly) 
Po ruke/cez ruku   x x x xx xx xxx 

xxx 100% - maximálna efektivita a účinnosť tréningového procesu v motorickom učení hráča 

xx 50%   - stredná efektivita a účinnosť tréningového procesu v motorickom učení, doporučená činnosť 

x 25%   - nízka  efektivita a účinnosť tréningového procesu v motorickom učení, zváženie – zhodnotenie činnosti 

 

Individuálne zručnosti 2. 
 

Deti 

Prípravka Žiaci 

HP 1&2 HP 3&4 Mladší žiaci Starší žiaci 

U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 
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Etapy športovej 

Prípravy 
Etapa športovej predprípravy Etapa začiatočníckej špecializácie 

Cieľ 
„Vždy“ aspoň jedno cvičenie na 

manipuláciu a kontrolu s pukom. Napr 

1-1, kde jeden hráč je v držaní puku 

a druhý sa mu ho snaží odobrať. 

Prevažne otvorené cvičenia na 

manipuláciu a kontrolu s pukom. Dôraz 

na zmenu veľkosti priestoru, v ktorom 

hráči prevádzajú dané úlohy, cvičenie. 

Manipulácia s pukom, kontrola puku 

a odoberanie puku v hrách a herných 

situáciách. Napr 1vs1, 2vs2, otvorené 

cvičenia a hry, kde sú upravené 

pravidlá a veľkosť priestoru za účelom 

dosiahnutia určitých cieľov. 

Charakteristika a obsahové zameranie Didaktický postup pre nácvik a zdokonaľovanie 

Vedenie puku 

Kontrola puku na mieste dribling - orientácia x x      xx xxx     xxx xx   
Kontrola puku v pohybe – tlačenie priamo vpred x x xxx xxx xx xx xx xx 
Kontrola puku v pohybe – ťahaním v jazde vpred   x xx xx xxx xxx xxx 
Kontrola puku v pohybe – dribling priamo vpred  x xx xx xxx xxx xx xx 
Kontrola puku v pohybe dribling v pohybe v oblúkoch 

odšľapávaním    x x xxx xxx xxx xxx 
Kontrola puku v pohybe – dribling v oblúkoch 

prekladaním   x x xxx xxx xxx xxx 

Kontrola puku v oblúku – ťahaním v jazde vpred   x x xx xx xxx xxx 
Kontrola puku v pohybe – zastavením, tandem v jazde 

vpred     x xx xx xxx 

Kontrola puku v pohybe – v jazde vzad, dribling   xx xxx xxx xx x x 
Kontrola puku v pohybe – v jazde vzad, ťahaním   x xx xxx xxx xx x 
Kontrola puku v pohybe – v oblúku vzad, dribling     xx xx xxx xxx 
Kontrola puku v pohybe – prekladaním vzad, dribling    x xx xx xxx xxx 
Kontrola puku v pohybe – nohami x x x x xx xx xx xx 
Kontrola puku na mieste a v pohybe - žonglovanie     x x xx xx 
Krytie puku  x x xx xx xxx xxx xxx 

Uvoľňovanie sa s pukom 
Zmena smeru jazdy   x x xx xxx xxx xx 
Zmena rýchlosti jazdy    x xx xx xxx xxx 
Zmena spôsobu korčuľovania   x x xx xx xxx xxx 
Obratmi, poloobratmi    x x xx xxx xxx 
Akceleráciou a spomaľovaním       x xx 
Klamaním hokejkou, náznakmi   x x xx xx xxx xxx 
Klamaním telom, náznakmi    x xx xx xxx xxx 
Po ruke    x xx xx xxx xxx 
Cez ruku    x xx xx xxx xxx 
Sťahovačkou / pod seba     x xx xxx xxx 
Sťahovačkou / medzi nohy     x x xx xxx 
Sťahovačkou / nohy - hokejka       x x 
Protismernou kľučkou       x x 
Obhodením a obratom       x x 

Uvoľňovanie sa bez puku 
Zmena smeru jazdy   x x xxx xxx xxx xxx 
Zmena rýchlosti jazdy    x xx xx xxx xxx 
Zmena spôsobu korčuľovania    x x xx xxx xxx 
Obratmi, poloobratmi    x xx xx xxx xxx 
Akceleráciou, spomaľovaním       x x 
Klamaním, náznakmi    x xx xx xxx xxx 

Vysvetlivky: 

xxx 100% - maximálna efektivita a účinnosť tréningového procesu v motorickom učení hráča 

xx 50%   - stredná efektivita a účinnosť tréningového procesu v motorickom učení, doporučená činnosť 

x 25%   - nízka  efektivita a účinnosť tréningového procesu v motorickom učení, zváženie – zhodnotenie činnosti 

Rozvoj hráča na ľade 



Metodicko rozvojový manuál Rozvoj hráča mimo ľadu 
 

     - ukončenie koncom Júla 

TEÓRIA ŠPORTOVÉHO TRÉNINGU 



Metodicko rozvojový manuál Rozvoj hráča mimo ľadu 
 

     - ukončenie koncom Júla 

UKÁŽKOVÉ VIDEÁ DO DATABÁZY TPM 
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Kluboví 
Tréneri 

JUN 
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Plány RTC                                                                                  
Objemové ukazovatele zaťaženia pre kategórie (p. Filc) 
JUNIORI, DORASTENCI, KADETI                                        - prezentované (7., 14., 21.) mája   

Prípravné obdobie, 8 týždňový mezocyklus                    
pre kategóriu JUNIOROV                                                       - prezentované dňa 07.5.2021 
pre kategórie DORASTENCOV                                               - prezentované dňa 14.5.2021 
pre kategórie KADETOV                                                         - prezentované dňa 21.5.2021 
 

Predsúťažné obdobie, 8 týždňový mezocyklus                    
pre kategórie KADETOV, DORASTENCOV                                             - koncom Júna 2021 
pre kategóriu JUNIOROV                                                 - koncom Júla, zač. Augusta 2021 

Webináre a Semináre 



Hlavní tréneri U16 



1. Spolufinancovanie trénerov 
  
 

Spôsob spolufinancovania trénerov – odsúhlasený na kongrese 11/2020 
 
Obdobie : 10 mesiacov v roku na nasledujúce 3 roky resp. do vyčerpania zisku z MS 
 
 
Aktuálny kalendárny rok : 
 
1. zmluva  
       / obdobie 1.- 5.mesiac 2021 / forma COVID-3 / 5-mesačné plnenie 
 
2. zmluva  
       / obdobie 8.- 12.mesiac 2021 / forma spolufinancovania max. 3 platených trénerov / 5-mesačné plnenie 



Zmluva 2 / august – december 2021/:  
  
Od 1.augusta 2021 bude finančný príspevok vyplácaný klubom na základe počtu družstiev  prihlásených 
do súťaží v sezóne 2021/2022 a bude určený na spolufinancovanie miezd konkrétnych vedúcich  
trénerov mládeže. 
  
  
Finančný príspevok na vytvorenie pozície trénerov mládeže v klube nasledovne : 
  
- 1 tréner pre kategóriu Juniorov 
- 1 tréner pre kategóriu Dorastencov  
- 1 vedúci tréner mládeže pre kategóriu U16 (Kadeti, Starší žiaci A a B, Mladší žiaci A a B) 
  

1. Spolufinancovanie trénerov 
  
 



Maximálna výška finančného príspevku na mzdu trénerov: 
  
- tréner pre kategóriu Juniori   :   500 EUR/ mesiac 
- tréner pre kategóriu Dorast   :   500 EUR/ mesiac 
- vedúci tréner mládeže pre kategórie MŽ,SŽ, Kadeti  
       v závislosti od počtu družstiev prihlásených do súťaží nasledovne : 

  
 4 a 5 družstiev   : 1.000 EUR/ mesiac 
 3 družstvá    :    750 EUR/ mesiac 
 2 a 1 mužstvo   :    500 EUR/ mesiac 

1. Spolufinancovanie trénerov 
  
 



- nárok klubu na finančný príspevok v uvedenom období je na 5 mesiacov 

- SZĽH na toto obdobie poskytuje finančný príspevok do výšky 50% z celkovej mesačnej hrubej mzdy, 

maximálne však do výšky uvedenej vyššie  

- v prípade nevyužitia finančného príspevku zostávajú tieto peniaze v rozpočte SZĽH na rovnaký účel  

- maximálna výška poskytovaných prostriedkov pre jeden hokejový klub je 2000 EUR/ mesiac  

- maximálny počet trénerov spolufinancovaných SZĽH prostredníctvom tejto podpory je tri   

1. Spolufinancovanie trénerov 
  
 



Usmernenia na obdobie august – december 2021:  
  

- klub sa zaväzuje v období do 15.apríla navrhnúť mená vedúcich trénerov mládeže, na ktorých bude 

čerpať finančnú dotáciu, následne budú tieto mená schvalované SZĽH 

- v sezóne 2021/2022 bude môcť vedúci tréner mládeže pre kategóriu U16 okrem povinnosti 

mentorovania všetkých mládežníckych kategórií vo svojom klube, aktívne trénovať  maximálne jedno 

družstvo v kategóriách od MŽ B po kadetov 

- pred začiatkom novej sezóny 2021/2022 obdržia všetky kluby informácie ohľadne objemových 

a obsahových ukazovateľoch , ktoré budú musieť tréneri  v kluboch plniť 

1. Spolufinancovanie trénerov 
  
 



Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na vedúceho trénera mládeže : 
  

- minimálne vzdelanie  je dosiahnutie 3.kvalifikačného stupňa, t.zn. trénerská licencia „B“ alebo ak je 
tréner držiteľom trénerskej licencie „C“ s praxou min. 5 rokov a je aktuálne študentom školenia 
trénerov ĽH 3.stupňa 

  

- vedúci tréner mládeže sa zaväzuje, že počas platnosti tejto zmluvy nebude pôsobiť ani neuzavrie 
žiadnu inú zmluvu, ani ako tréner, manager alebo hráč (družstva v majstrovských  súťažiach ) vo 
svojom ani inom hokejovom klube (povinnosť dodržiavať exkluzivitu).  

1. Spolufinancovanie trénerov 
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