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Návrh na schválenie zmien Kritérií účelu rozdelenia finančných prostriedkov 
z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov 
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Kritériá účelu rozdelenia finančných prostriedkov z príspevku uznanému 

športu na účel rozvoja talentovaných športovcov 

 

1. Kritériá pre udelenie Motivačného príspevku za históriu hráčov do 30 rokov 

Postup pre vypočítanie príspevku vyplácaného podľa mládežníckej histórie hráča do 30 rokov: 

1. Suma vyčlenená na tento typ príspevku sa rozdelí na 5 častí 
2. K týmto častiam budú priradené svetové hokejové ligy nasledovne: 

a. 20% sumy - NHL, AHL, draft NHL 

b. 15% sumy – KHL, SWE, FIN 

c. 15% sumy – CZE, SUI, GER 

d. 30% sumy – EXM 

e. 20% sumy – 1LM 

3. Suma priradená určitým ligám sa rozdelí počtom slovenských hráčov do 30 rokov, ktorí do nej v uplynulej 

sezóne nastúpili a odohrali: 

a. minimálne ½ základnej časti 1LM alebo EXM ako hráči alebo 1/3 základnej časti 1LM alebo EXM 
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 

e. alebo boli na začiatku sezóny draftovaní klubom NHL 

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

a. NHL, AHL, draft NHL 

b. KHL, SWE, FIN 

c. CZE, SUI, GER 

d. EXM 

e. 1LM 

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 vypočítavá v príslušnej sezóne z údajov z ukončenej 
predchádzajúcej sezóny. 

Podmienky pre vypočítanie mládežníckej 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 postupuje sa 

v prípade započítavania dotácií za jeho históriu nasledovným spôsobom: 

a. ak má hokejový klub svojho oficiálneho nasledovníka, ktorý po ňom legislatívne prebral celú prácu 
s mládežou, započítava sa táto dotácia 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.  

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.  

Podmienky pre udelenie dotácie: 

1. Dotácia sa vypláca iba riadnym členom SZĽH 

2. Hokejový klub musí pre udelenie dotácie 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 udelenie Motivačného príspevku za históriu hráčok 

Postup pre vypočítanie príspevku vyplácaného podľa mládežníckej histórie hráčky: 

9. Suma vyčlenená na tento typ príspevku sa rozdelí na 4 časti 
10. K týmto častiam budú priradené svetové hokejové ligy nasledovne: 

a. 25% sumy – NCAA div. 1, CIS, NWHL, CEHL 

b. 25% sumy – RUS SWE, FIN 

c. 25% sumy – NCAA Div. 3, kanadské univerzitné súťaže v nižšej kategórii ako CIS, SUI, GER 

d. 25% sumy – EWHL, CZE 

11. Suma priradená určitým ligám sa rozdelí počtom slovenských hráčok, ktoré do nej v uplynulej sezóne 

nastúpili a odohrali minimálne 1/3 základnej časti súťaží spomenutých v bode 2. 

12. Ak hráčka nastúpila vo viacerých ligách v jednej sezóne, do rozpočítavania dotácií sa jej počíta liga 
s najvyšším kreditom v takomto poradí: 

a. NCAA div. 1, CIS, NWHL, CEHL 

b. RUS SWE, FIN 



c. NCAA Div. 3, kanadské univerzitné súťaže v nižšej kategórii ako CIS, SUI, GER 

d. EWHL, CZE 

13. Jednotková cena za hráčku bude vypočítaná vydelením pomernej sumy určenej na ligu počtom 
slovenských hráčok, ktoré v jednej sezóne do nej nastúpili. 

14. Jednotková cena za hráčku bude následne rozdelená na počet mesiacov, ktoré hráčka počas svojej 
mládežníckej kariéry (6-18 rokov) strávila v slovenských hokejových kluboch. 

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

strávil. 

Podmienky pre vypočítanie mládežníckej histórie hráčky: 

7. Do histórie hráča sa počítajú všetky mesiace, ktoré hráčka strávila registrovaná v slovenských hokejových 

kluboch vo veku od 6-18 rokov. 

8. Ak hráčka odišla na hosťovanie (článok 10) v rámci Slovenska, mesiace strávené na hosťovaní sa počítajú 
do histórie klubu, v ktorom bola na hosťovaní. 

9. Ak hráčka odišla na hosťovanie (článok 13,14) v rámci Slovenska, mesiace strávené na hosťovaní sa 
počítajú do histórie materskému klubu. 

10. Ak hráčka odišla na nelimitovaný transfer, mesiace strávené v zahraničí sa do histórie hráčky 
nezapočítavajú 

11. Ak hráčka odišla na limitovaný transfer, do histórie hráčky sa mesiace strávené v zahraničí nezapočítavajú. 
Do histórie sa tiež nezapočítavajú mesiace, ktoré hráčka strávila na Slovensku medzi dvoma limitovanými 
transfermi, ak počas nich neodohrala žiaden ligový zápas za slovenský hokejový klub. 

12. V prípade, že počas histórie hráčky jej mládežníckemu klubu zaniklo riadne členstvo v SZĽH postupuje sa 
v prípade započítavania dotácií za jej históriu nasledovným spôsobom: 

a. ak má hokejový klub svojho oficiálneho nasledovníka, ktorý po ňom legislatívne prebral celú prácu 

s mládežou, započítava sa táto dotácia 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 hráčky.  

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

 

3. Kritériá projektu pre udelenie príspevku SZĽH 

 

Oprávnený žiadateľ príspevku: 

Riadny člen SZĽH, športovec, zákonný zástupca športovca 

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 motivačný príspevok za históriu hráčov 
nepresiahne 10 000 EUR za sezónu 

Dátum podávania žiadostí: 

Pre projekty určené do sezóny 2017/2018 – 20. december 2017  

Pre projekty určené na ďalšie sezóny vždy do 30. apríla prvého roku sezóny 



- pre sezónu 2018/2019 – 30. apríl 2018  

- pre sezónu 2019/2020 – 30. apríl 2019 atď. 

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 

Kritériá pre udelenie príspevku hráčovi v nepriaznivej sociálnej situácii: 

1. 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.  

2. Podporujeme talentovaných športovcov v mládežníckom veku, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej 
sociálnej situácii, alebo nemajú dostatok financií na rozvoj svojho športového talentu.  

3. O finančný príspevok môže požiadať športovec, alebo v jeho mene zákonný zástupca, či športový klub. 
 

Schvaľovanie projektu: 

O poskytnutí finančného príspevku na základe podaného projektu rozhoduje po splnení všetkých kritérií Výkonný 
Výbor SZĽH 

 

 

4. Kritériá pre udelenie príspevku za štart dievčat v žiackych a kadetských 

hokejových súťažiach 
 

1. Vyhradená čiastka sa rovnakým pomerom rozdelí medzi mládežnícke kluby za všetky dievčatá, ktoré 
nastupujú v zápasoch žiakov a kadetov v ročníku svojej vekovej kategórie prípadne o jeden ročník nižšie.  
 

2. Hráčky musia odohrať minimálne polovicu zápasov družstva hokejového klubu, ktorému má byť príspevok 
udelený 

 

3. Motivačný príspevok sa uhrádza pravidelne po skončení hokejovej sezóny za uplynulú hokejovú sezónu.  

 

 

 


