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Usmernenie k Výzve na predkladanie žiadostí o finančný príspevok rámci Podpory zachovania 
kontinuity športovej prípravy mládeže v kluboch ĽH schváleného Výkonným výborom SZĽH 

 
 
Účel poskytnutia finančného príspevku: 
 
Finančný príspevok na činnosť športového odborníka – hokejového trénera – v kategóriách Mladší 
žiaci, Starší žiaci, Kadeti, Dorast a Juniori nasledovne: 
- Juniori:   500 EUR/mesiac 
- Dorast:   500 EUR/mesiac 
- Kadeti:  500 EUR/mesiac 
- Starší žiaci 500 EUR/mesiac (podpora len pre jedného trénera – 8. a 7. ročník spolu) 
- Mladší žiaci 500 EUR/mesiac (podpora len pre jedného trénera – 6. a 5. ročník spolu) 
- Ak v klube nie sú v kategórii starších a mladších žiakov po dve družstvá, má klub nárok na výšku 

podpory 500 EUR/mesiac pre celú kategóriu žiakov. Klub si môže rozhodnúť, či ju použije na 
jedného trénera a spojí tréningové procesy žiakov, alebo ju rozdelí medzi dvoch trénerov.  

- Maximálna výška poskytovaných prostriedkov pre jeden hokejový klub je 2500 EUR/mesiac   

 

Usmernenie:  

- V kategóriách žiakov (starších aj mladších) môže klub požiadať o príspevok na trénera 
maximálne vo výške 250 Eur pre jeden ročník, maximálne však pre dva ročníky v rámci jednej 
kategórie (500 Eur). 

- Tréner, na ktorého klub požaduje príspevok, môže viesť maximálne 2 družstvá v kategórii 
žiakov, alebo 1 družstvo v kategórii kadeti, dorast, juniori.  

- Klub môže požiadať o príspevok na trénera len pre tie družstvá, ktoré plánuje v sezóne 
2020/2021 prihlásiť do súťaže.  

 
 Zmluva s trénerom: 

 
Zmluvné vzťahy medzi klubom a trénermi družstiev, na ktorých bude finančný príspevok žiadaný 
(minimálne na obdobie 1. máj – 31. júl 2020) 

 

Usmernenie:  

- Je snahou SZĽH zabezpečiť kontinuálnu športovú prípravu mimo ľadu aj počas dovolenkového 
obdobia v mesiaci júl, nakoľko sa dá predpokladať, že vplyvom opatrení Vlády SR súvisiacich s 
pandémiou ochorenia Covid 19 budú rodinné dovolenky len v obmedzenom režime. Ak existujú 
v klube prekážky neumožňujúce zabezpečiť športovú prípravu vo všetkých družstvách počas 
mesiaca júl, môže klub použiť príspevok na odmeny trénerov za mesiac august 2020. Táto 
skutočnosť musí byť uvedená v Zmluve.   
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Tréner sa zaväzuje k : 
o Stanoveniu vhodného času na každodenné spoločné on-line /dištančné/ tréningy: 

▪ v kategóriách MŽ, a SŽ  minimálne  5 x1,15 hod v týždni 
▪ v kategóriách kadet, dorast a juniori minimálne 7 x 1,15 hod v týždni (z toho 2x 

dvojfázovo) 
 

Usmernenie:  

- Pod tréningovým objemom 5x1:15 hod. (príp. 7x1:15 hod.) v týždni sa rozumie celkový objem 
tréningovej prípravy (online forma aj skupinový tréning vo vonkajšom prostredí), ktorý je 
venovaný každému hráčovi družstva.  

- Ak je tréning vedený v menších skupinách, musí byť objem dodržaný pre každého hráča 
rovnako. 

- Celkový objem tréningu môže byť dodržaný aj v inom formáte ako je predpísaný (napr. 5x1:15 
= 3x1:30 + 1x1:45 alebo 5x1 hod a 1x1:15 a iné...), podstatné je, aby bol dodržaný ako celok. 

 

Zmluva s klubom: 

 
Klub písomne vypracuje návrh riešenia, ako zvládnuť aktuálnu „koronakrízovú“ situáciu (riešené obdobie 1.5. 
2020 - 31.7.2020), nasledovne: 
 

1. písomne vypracovaná klubová analýza hrozieb, príležitostí, silných a slabých stránok (analýza SWOT) + 
definované opatrenia 
- oblasť športová, vzdelávacia, finančná, komunikačná, 

2. písomne definované krátkodobé (štvrťročné) ciele klubu   
- oblasť športová, vzdelávacia, finančná, komunikačná, 

3. písomne vypracovaný konkrétny krátkodobý (štvrťročný) krízový plán klubu 
- oblasť športová, vzdelávacia, finančná, komunikačná. 

 
Termín odovzdania : 31.5.2020 
Konzultant zo strany SZĽH : príslušný RRM SZĽH 
 

Usmernenie:  

- Analýzu a návrh riešení je potrebné vypracovať k prvej faktúre vystavenej od klubu smerom 
k zväzu. 

- Bez tejto dokumentácie schválenej príslušným RRM nebude možné faktúru vyplatiť 
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