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Informácie pre žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci 
Motivačného systému príspevkov SZĽH schváleného Kongresom SZĽH pre kalendárny rok 2020 

 

 Všeobecný cieľ projektu: 
 

• dosiahnutie cieľov Základného strategického dokumentu SZĽH, 

• udržateľný rozvoj v oblasti práce s mládežou v hokejovom prostredí 

• nájdenie rovnováhy medzi vzdelaním a športom 

• inovácie tréningových procesov 

• inovácie prístupov v práci s deťmi a hokejovou mládežou v hokeji 

• posilnenie postavenia hokeja ako nástroja pre výchovu osobnosti 
 

Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente na konci tohto súboru v 3 bodoch (etapa 
športovej predprípravy, etapa začiatočnej špecializácie, etapa prehĺbenej špecializácie) 

 

Dôležité prvky motivačného finančného príspevku: 
 

1. Šírenie a využívanie výsledkov projektu - Šírenie a využívanie výsledkov sú kľúčovými pre 
skvalitňovanie práce s mládežou v hokejovom hnutí. 

2. Otvorený prístup - Podporujeme príjemcov príspevku, aby publikovali výsledky projektu 
na voľne dostupných platformách, t. j. spôsobmi, ktoré sú bezplatné či bez ďalších 
obmedzení prístupu. 

 
 Odporúčania pred predložením žiadosti 

 

Podporné akcie, ktoré dosiahnuť formou motivačného príspevku vo vašom klube: 

• propagovať a podporovať vzdelávanie v oblasti športu, 

• podporovať dobrovoľnícke aktivity v športe a rovnaké príležitosti k športu pre 
všetkých, 

• informovať o dôležitosti pohybových aktivít, 
• zvyšovať úroveň vedomostí a povedomia v oblasti športu a fyzickej aktivity, 

• zvyšovať úroveň povedomia, o úlohe športu ako nástroja pre výchovu osobností, 

• zlepšovať výmenu skúseností medzi členmi hokejového hnutia, 

• zlepšovať dobré riadenie v športe a podporu rovnakých príležitostí v športe. 
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 Kritéria na pridelenie finančného príspevku 
 

V rámci týchto kategórií sa projekty budú posudzovať na základe nasledujúcich kritérií: 

 
Relevantnosť 
projektu (najviac 
10 bodov) 

• Rozsah, v ktorom: 
- je návrh založený na skutočných a primeraných potrebách člena 

hokejového hnutia, 
- sú ciele jasne vymedzené, realistické a riešia relevantné otázky pre 

klub a cieľové skupiny, 
- je návrh inovatívny a/alebo v ktorom návrh dopĺňa ďalšie iniciatívy 

vykonávané účastníckymi stranami, 

 
Kvalita návrhu a 
realizácie projektu 
(najviac 
10 bodov) 

 

• Zrozumiteľnosť, úplnosť a kvalita pracovného programu vrátane 
príslušných fáz na prípravu, vykonávanie, monitorovanie, hodnotenie 
a šírenie výsledkov. 

• Prepojenie medzi cieľmi projektu, aktivitami a navrhovaným 
rozpočtom. 

 • spôsoby opatrení kontroly kvality na zabezpečenia vysokej kvality 
realizácie projektu, jeho včasného dokončenia a dodržania rozpočtu. 

• Rozsah, v ktorom je projekt nákladovo efektívnosť a primerané 
rozdelenie medzi aktivity projektu 

 

Kvalita 
projektového tímu 
a podmienky 
spolupráce 
(najviac 
10 bodov) 

 

• Rozsah, v ktorom: 
- projekt zahŕňa vhodnú kombináciu ľudí s profilom, skúsenosťami a 

odbornými znalosťami potrebnými na úspešnú realizáciu všetkých 
aspektov projektu (ak je to vhodné), 

- rozdelenie povinností a úloh preukazuje záväzok a aktívny príspevok 
zo strany všetkých účastníckych organizácií, 

 

Dopad a šírenie 
výsledkov 
(najviac 
10 bodov) 

 

• Spôsob vyhodnotenia výsledkov projektu. 
• Potenciálny dopad projektu na účastníkov a účastnícke strany počas 

trvania projektu a po jeho skončení, 

• Plán šírenia informácií – spôsoby výmenu skúseností medzi členmi 
hokejového hnutia 

• V prípade potreby rozsah, v akom sa v návrhu opisuje spôsob 
zabezpečenia voľnej dostupnosti a podpory vypracovaných 
materiálov, dokumentov a médií prostredníctvom otvorených 
licencií, pričom návrh neobsahuje neprimerané obmedzenia. 
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História hráča 
 

Body za objem prostriedkov poskytnutých členovi SZĽH v rámci motivačného príspevku histórie 
hráča v počte 40 bodov. 

0 –  5.000 EUR 40 bodov, 
5.000 – 10.000 EUR 35 bodov, 

10.001 – 20.000 EUR 30 bodov, 
20.001 – 30.000 EUR 25 bodov, 
30.001 – 40.000 EUR 20 bodov, 
40.001 – 50.000 EUR 15 bodov, 
50.001 – 60.000 EUR 10 bodov, 
60.001 – 70.000 EUR 5 bodov, 

nad 70.001 EUR 0 bodov. 
 

 Postup pri podávaní žiadosti 
 

Pri predkladaní projektu musí žiadateľ brať na zreteľ tieto informácie: 

 
• klub musí byť riadnym členom SZĽH – schéma A a schéma B 
• právny zástupca pri schéme B 

• vyplnenú žiadosť na predpísanom formulári zaslať elektronicky a v papierovej forme do 
stanoveného dátumu 

• detailný popis projektu 

• detailná realizácia projektu – dátumy jeho realizácie 

• rozpočet musí obsahovať len bežné výdavky do sumy 1.700,- EUR vrátane DPH 

 
Podmienky vylúčenia: 

 
Riadny člen môže byť vylúčený z evidencie žiadateľov, ak nemá splnené všetky povinnosti voči 
poskytovateľovi dotácie (SZĽH). 

 

Riadny člen môže byť vylúčený z evidencie žiadateľov, ak nespĺňa nasledovné podmienky: 

• nemá vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, 

• je voči nemu vedené konkurzné konanie, je v konkurze, v reštrukturalizácii a bol proti 
nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, je voči nemu 
vedený výkon rozhodnutia (exekúcia), 

• porušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa 
osobitného predpisu, 

• má evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a 
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie 
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Postup hodnotenia projektu 

 

Návrhy musia získať aspoň 25 bodov, aby sa mohli posudzovať z hľadiska poskytnutia finančných 
prostriedkov. Pre hodnotenie bude vytvorená skupina hodnotiteľov, ktorú vymenuje generálny 
sekretár SZĽH. 

 
Projekt bude hodnotený minimálne dvoma nezávislými hodnotiteľmi. Prvou hodnotiacou 
skupinou budú zamestnanci SZĽH (odsúhlasení riaditeľmi jednotlivých oddelení). Druhou 
hodnotiacou skupinou budú regionálni manažéri. Obom hodnotiacim skupinám budú projekty 
pridelené na základe žrebovania. 

 
Výsledný počet bodov projektu bude priemerom oboch hodnotiteľov a bodov za históriu hráča. 

 
Uprednostnení v druhom kole výzvy budú, tí ktorí si nepodali v prvom kole výzvy projekt, alebo 
si podali projekt, ktorý nebol odsúhlasený Výkonným výborom SZĽH, alebo nesplnil 
podmienky. 

 
Ak si klub podal viac projektov a viaceré jeho projekty splnili podmienky, prioritne bude 
navrhnutý na odsúhlasenie projekt, ktorý dosiahol viac bodov. Zároveň sa uprednostnia 
úspešné projekty klubov, ktoré si nepodali projekt v prvom kole výzvy. Druhý projekt klubu 
bude zaradený na odsúhlasenie v tom prípade, ak sa zmestí do rozdeľovanej sumy. 

 
Konečné rozhodnutie o pridelení príspevku vydáva Výkonný výbor SZĽH. 
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Etapa športovej predprípravy 
Hlavné ciele 

• Zvyšovať úroveň záujmu a účasti 
• Podporovať entuziazmus a motiváciu hráčov 
• Rozvíjať základné pohybové a herné zručnosti 

• Learn the basic principles of offensive and defensive game 

 
 
 

Meranie výsledkov na 
základe stanovených 
cieľov 

 

 

Systémové požiadavky: 
KPIs=monitorovanie 
výkonu na základe 
požiadaviek 

 

Požiadavky pre trénerov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28.1.2019 

•  le
pš
ov

ať možnosti na voľnočasové a neorganizované športové 

aktivity (poobedňajšie zápasy, zápolenia, atď.) 
• Zvyšovať spoluprácu s rôznymi športovými odvetviami a 

tým podporovať účasť detí na viacerých športoch 
• Zlepšovať dostupnosť ľadových plôch a zariadení 

• Zvyšovať počet rôznych náborových programov (náborové 

akcie, Whatsapp skupiny, atď.) 
• Znižovať mieru tréningov (ponechať 1–3 organizované 

tréningy, aby sa umožnila účasť na iných športoch, 
optimalizovali výdavky a zamedzilo sa odlivu detí) 

• Podporovať nábor a širokú účasť (neklásť prílišný dôraz na 

konkurenčný boj a výsledky, zamedziť zbytočným 

presunom hráčov, atď.) 
• Organizovať účelné zápasy s mužstvami v najbližšom okolí 

(miestne a regionálne súťaže) 

• Pri zvyšovaní vnútornej motivácie a rozvoji trénerského 
prostredia si tréneri uvedomujú dôležitosť ich 

samostatnosti, vlastných schopností a spolupatričnosti. 
• Tréneri sú schopní vytvárať spoluprácu s rodičmi a ďalšími 

zúčastnenými stranami pri podpore napredovania hráčov 

• Trénerské zázemie vhodne podporuje všestranný rozvoj 
pohybových zručností 

• Coaching environment appropriately supports the 
development of individual playing and game skills 



 

 
 

 

Etapa začiatočnej špecializácie 
Hlavné ciele: 

• Udržiavať účasť (minimalizovať odliv hráčov) 
• Naďalej rozvíjať motiváciu a zanietenie hráčov 

• Následné rozvíjanie celkových pohybových a herných zručností 

 
 

 
Meranie výsledkov na 
základe stanovených 
cieľov 

• Further develop individual game skills and co-operation according to team play principles 
 

 
Systémové požiadavky: 

KPIs=monitorovanie 
výkonu na základe 
požiadaviek 

 
Požiadavky pre trénerov: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.1.2019 

• Podporovať a udržiavať možnosti na voľné športové aktivity 
a neorganizované športové vyžitie (poobedňajšie zápolenia 

atď.) 
• Podporovať a udržiavať spoluprácu s inými odvetviami 

športu a tým podporovať športovú všestrannosť 
• Podporovať nábor a širokú účasť mládeže: 1) 2-4 

organizované tréningy na ľade, aby ostal priestor na ďalšie 
športové aktivity 2)neklásť príliš vysoký dôraz na 
konkurenčný boj a výsledky 3) zamedzovať zbytočnému 
presúvaniu hráčov, atď. 

• Skladať mužstvá a ich hernú úroveň tak, aby sa podporoval 
ďalší rozvoj herných zručností 

• Organizovať účelné zápasy s mužstvami z čo najbližšieho 
okolia (miestne a regionálne súťaže) 

• Tréneri sú schopí budovať atmosféru podporujúcu 
nepretržité vzdelávanie a napredovanie 

• Tréneri berú dôležitosť vlastného vzdelávania sa ako 
povinnosť a aktívne pracujú na zvyšovaní úrovne osobného 

vlastníctva (life management, atď.) 
• Tréneri sú schopní rozširovať spoluprácu s rodičmi a ďalšími 

zúčastnenými stranami pri podpore rozvoja hráčov. 
• Trénerské zázemie vhodne podporuje ďalší rozvoj 

pohybových zručností 
• Coaching environment supports the further development 

of individual playing and game skills 
• Coaching environment supports the development of team 

play in line with the offensive and defensive principles. 



 

 
 

 

Etapa prehĺbenej špecializácie 
Hlavné ciele: 

• Optimalizovať účasť, aby sa umožnilo zvyšovanie potenciálu a motivácie jednotlivcov 

 
 

 
Meranie výsledkov na 
základe stanovených 
cieľov 

• Rozvíjať správne návyky (samostatný prístup k tréningu a organizácii vlastného života (life management)) 
• Špecializovať sa v špecifických športových zručnostiach a atletických schopnostiach 

• Optimalizovať podporu rozvoja hráčov s ohľadom na individuálny potenciál (špecializované tréningy, atď.) 
 

 
Systémové požiadavky: 

KPIs=monitorovanie 
výkonu na základe 
požiadaviek 

 
Požiadavky pre trénera: 
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• Organizovať tréningový proces tak, aby sa podporila 
špecializácia na špecifické športové zručnosti: 1) dostatočný 

čas strávený na ľade sa jeho postupné zvyšovanie na 4–8 
tréningov na ľade týždenne, 2) individualizované tréningy, 

3) spolupráca so školami, atď. (úloha regionálnych 
akadémií?) 

• Organizovať úroveň súťaží tak, aby sa podporoval rozvoj 
jednotlivcov (regionálne & národné súťaže) 

• Organizovať spoluprácu medzi rodičmi, agentmi, trénermi a 
ďalšími zúčastnenými stranami tak, aby sa podporoval rast 

jednotlivca 

• Tréneri aktívne pracujú na tom, aby optimalizovali úroveň 
hráčskej angažovanosti a ich zodpovednosti v procese tímového 

a individuálneho rozvoja (plánovanie rozvoja samostatného 
prístupu, atď.) 

• Tréneri uznávajú a aktívne podporujú rolu vodcov v tíme, aby sa 
mohla rozvíjať pozitívna tímová kultúra (napr. duálny 

management) 
•  Trénerské prostredie podporuje u hráčov rozvoj ich vlastností 

zameraných na life-management (organizovanie svojho života), 
čím sa optimalizuje efektivita tréningového procesu 

• Trénerské prostredie vhodne podporuje špecializáciu na 
špecifické športové zručnosti 

• Tréneri aktívne budujú spoluprácu s trénermi národných tímov a 
s tréningovými odborníkmi za účelom podpory individuálneho 

rozvoja 


