
Návrh na zmenu
systému štartovného



OBSAH

1. Finančné príspevky za súťažiace  
družstvá

2. Štartovné
• Zapracované námietky
• Návrh kategorizácie štartovného
• Použitie štartovného

S L O V E N S K Ý Z V Ä Z Ľ A D O V É H O H O K E J A



Finančné príspevky do klubov vypočítané na základe počtu
súťažiacich družstiev v sezóne 2018/2019

Vyplynie zo zmluvy medzi Pro-hokejom a SZĽHEXM

J

2LS

1LM

P

KD

SŽ  
MŽ

Ženy

Príspevok vypočítaný podľa ZoŠ – rovnomerne podľa počtu
súťažiacich družstiev.

Celkový objem uvoľnených prostriedkov pre sezónu
– 1 600 000 Eur2018/2019

Z toho:
august – december 2018  
január – apríl 2019

– 1 050 000 Eur
– 550 000 Eur

Suma pre 1 družstvo na sezónu : 1 600 000/počet súťažiacich družstiev

Príspevok na družstvo = príspevok, ktorý bol vypočítaný pre  
jedno mládežnícke družstvo na základe nižšie uvedeného  
vzorca

Komerčné  
finančné  

prostriedky

Štátne  
finančné  

prostriedky



Štartovné
Úvod

Zohľadnenie pripomienok hokejových klubov:

- Kategorizácia štartovného podľa vekovej kategórie

- Zníženie sumy štartovného

Zohľadnenie požiadaviek SZĽH:

- Potreba financovania nových rozvojových aktivít slúžiacich v prospech hokejových klubov

- Všetky slovenské hokejové kluby fungujúce v slovenských súťažiach dostávajú rovnaký  
príspevok na družstvo a všetky hokejové kluby fungujúce v slovenských súťažiach platia  
štartovné => na rozvoji sa podieľajú všetky slovenské hokejové kluby

- Zahraničné hokejové kluby v slovenských súťažiach platia štartovné v rovnakej výške ako
slovenské hokejové kluby bez možnosti dostať príspevok na činnosť => zahraničné kluby
prispievajú na rozvoj slúžiaci slovenským hokejovým klubom



Štartovné

Vyplynie zo zmluvy medzi Pro-hokejom a SZĽH

5 000, - Eur

EXM
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3 000, - Eur

D 3 500, - Eur

3 000, - Eur

4 000, - Eur

2 500, - Eur

1 500, - Eur

Platba je v rovnomerných splátkach:
- 15. september
- 15. november
- 15. december
- 15. február

Kategorizácia

Príklady:

= 16 000,- Eur/sezóna
= 8 000,- Eur/sezóna

- 3+4+5+6+7+8+K+D+J = 25 000,- Eur/sezóna
- 3+4+5+6+7+8+K
- 3+4+SŽ+MŽ
- J+D = 7 500,- Eur/sezóna



Činnosti súvisiace so súťažami

Prevádzka súťaží

Prevádzka štatistického  
oddelenia

Rozvoj štatistického
systému pre správu
hokejových súťaží a
turnajov

Prevádzka a rozvoj  
matriky

Správa a rozvoj  
informačného  
systému SZĽH

Rozvoj a organizácia  
rozhodcov

Správa zahraničných  
transferov

Nákup cien pre hokejové  
súťaže riadené SZĽH

Evidencia športových
odborníkov

Evidencia hráčov ľadového
hokeja

Správa centrálneho  
systému pre rozvoj a 
podporu TPM

Správa internetovej
stránky SZĽH

Tvorba
vzdelávacích  
programov

Organizácia  
vzdelávacích  
programov

Tvorba metodických  
materiálov

Regionálny rozvoj

Ostatné činnosti SZĽH
Štartovné

Použitie



Štartovné
Otázky

Ing. Peter Bohuš – HK Havrani Piešťany
Prevádzka a rozvoj matriky ....veď už v rozpočte je položka za 100.000 Eur 
Správa a rozvoj informačného systému SZĽH ....veď už v rozpočte je položka za 100.000 Eur 
Nákup cien pre hokejové súťaže riadené SZĽH ... týka sa to aj P3 a P4? 
Správa centrálneho systému pre rozvoj tréningového procesu .... čo si môžeme pod týmto predstaviť?
Správa internetovej stránky SZĽH ....veď už v rozpočte je položka za 100.000 Eur 
Tvorba vzdelávacích programov ... aké konkrétne sú v pláne?
Organizácia vzdelávacích programov ... aké konkrétne sú v pláne?
Tvorba metodických materiálov ... aké konkrétne sú v pláne?
Regionálny rozvoj .... čo si môžeme pod týmto predstaviť?

Odpovede:
1. Štartovné je príjem, náklady nie sú duplované, vyplývajú z príjmu štartovného od klubov
2. Štartovné je príjem, ktorý bude prevažne použitý na rozvoj a vráti sa hokejovým klubom v inej službe. 
3. CSpRaPTPM – platforma pre vzdelávanie a zdieľanie informácií a pre podporu práce trénerov
4. Vzdelávacie programy v špeciálnych činnostiach pre trénerov ĽH (napr. powerkatingový workshop), vzdelávanie 

rodičov, Pedagóg voľného času so zameraním na športové aktivity...
5. Manuály pre trénerov, manuál pre rodičov, videomateriál pre hokejových trénerov... 
6. Rozvoj na úrovni regiónov:

• Školský korčuliarsky program, Zóny voľného športovania, Športové centrum pri základnej škole, 
Ambasádor športových aktivít, Regionálne hokejové akadémie...



Štartovné
Otázky

Matúš Martiška – HK ISKRA Partizánske
Prevezme SZĽH v sezóne 2018/19 administratívu spojenú v odmeňovaním rozhodcov za všetky zápasy (mládežnícke 
kategórie, dorast, juniori a seniori) ako bolo prisľúbené v roku 2017? V kategórii rozhodcovia je len mierny nárast zdrojov, 
na druhej strane sú mzdové prostriedky na interných zamestnancov dvojnásobné oproti roku 2017 a navyše kluby majú 
zväzu platiť štartovné na úrovni 560.000EUR. Bude to teda zväz riešiť interne?

Odpovede:
Hokejový zväz sa pripravuje na to, aby bol schopný tieto náklady prevziať a má snahu riešiť rozhodcov centrálne. 

Jedným z prvých krokov bola aj Zmluva o výkone športového odborníka, ktorá bola pri novele ZoŠ doplnená a umožňuje 
jednoduchšie administrovať systém odmeňovania rozhodcov.

Ďalším krokom je paušalizácia cestovného a programovanie softvéru pre výpočet odmien všetkým rozhodcom na základe 
údajov zo zápisov o stretnutí vrátane kontrolného mechanizmu pri výpočte a vyplácaní odmien. Softvér má byť odovzdaný 
31. 8. 2018

V prípade, že sa všetky činnosti spojené s prípravou udejú podľa nastaveného časového plánu, SZĽH má záujem prevziať na 
seba všetky činnosti spojené so správou ale aj rozvojom rozhodcovskej obce.

V prípade, že by nastal časový sklz z momentálne neidentifikovaných dôvodov, bude SZĽH hľadať spôsoby ako dočasne 
nahradiť pripravovaný systém



Príspevky
Otázky

Ing. Daniel Rančák – MsHKM Žilina
2. Výdavková položka: „15% prerozdelenie z dotácie do klubov zo zákona – mládež“ v roku 2018 sa počíta so sumou 
1.091.022,-EUR. Z tejto sumy sa klubom poskytuje finančný príspevok vypočítaný na základe počtu súťažiacich družstiev?

3. Výdavková položka: „20% prerozdelenie z dotácie do klubov zo zákona - talent.mládež“ v roku 2018 sa počíta so sumou 
1.454.696,-EUR. Z tejto sumy sa klubom uhrádza motivačný príspevok podľa histórie hráča?

Odpovede:
Prezentované na Kongrese dňa 23. 6. 2017:

§69 odsek (5) ZoŠ č. 440/2015 Z. z.: 
Národný športový zväz je povinný rozdeliť najmenej

a) 15% finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže s jeho príslušnosťou, a to pomerne 
medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich 
družstiev do 23 rokov v kolektívnych športoch – priamy príspevok na činnosť

b) 20% finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov; kritériá, účel a 
rozdelenie finančných prostriedkov schvaľuje najvyšší orgán národného športového zväzu – motivačný systém príspevkov



ĎAKUJEME
ZA SPOLUPRÁCU


