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Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v 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   
 
Oprávnený žiadateľ projektu:  
 
Riadny člen SZĽH 
 
Výška alokovaných prostriedkov:  
 
237.000 Eur  
 
Termín predkladania žiadostí:  
 
15. mája 2020 
 
Systém schvaľovania žiadostí: 
 
Ak riadny člen SZĽH dodá všetky povinné súčasti žiadosti a tie prejdú kontrolou, má riadny člen 
po podpise Zmluvy nárok na finančný príspevok.  
 
Povinné prílohy žiadosti:  
Príloha č. 1: Vyplnený formulár žiadosti 
Príloha č. 2:   Menný zoznam trénerov na ktorých klub poberá príspevok s určením družstva  

                 ktorého vedením je poverený. 
Príloha č. 3:  Zmluvné vzťahy medzi klubom a trénermi družstiev, na ktorých bude finančný  

               príspevok žiadaný (minimálne na obdobie 1. máj – 31. júl 2020), v ktorých  
       bude uvedené, že sa tréner zaväzuje k: 



o Zavedeniu pravidelnej telefonickej alebo e-mailovej komunikácie so všetkými 
hráčmi svojho družstva a ich rodičmi,  

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) 
o Realizácii on-line /dištančných/ tréningov so spätnou väzbou prostredníctvom 

komunikačného nástroja ZOOM s odporúčaným obsahom vypracovaným 
oddeleniami RŠR dostupným na TPM alebo s podobným nástrojom 

o Po uvoľnení opatrení Vlády SR, ktoré umožnia športové aktivity malých skupín v 
otvorenom priestore zabezpečiť: 
 vhodný otvorený priestor 
 zadelenie hráčov do skupín podľa úrovne ich fyzických predpokladov 
 plnenie všetkých hygienických a protivírusových opatrení 
 realizovanie tréningy v malých skupinách podľa usmernení krízového 

štábu tak, aby sa každý hráč mohol takéhoto tréningu zúčastniť minimálne 
1x v týždni. On-line tréningy budú i v tomto prípade naďalej pokračovať v 
nezmenenom režime  

 vedenie evidencie o účasti hráčov a spätnej väzbe o efektivite 
tréningového procesu (výsledky samotestovania podľa inštrukcií z TPM, ak 
to podmienky umožnia i vybraných testov VMV počas skupinových 
tréningov) 

o Zaradeniu minimálne 45 min. komunikácie teoretickej prípravy zameranej na 
osobnostný rast športovca v každom týždni 

o Zapájaniu svojich trénerov - asistentov do tréningového procesu a do ich prípravy 
dobrovoľníkov najmä z radov rodičov 

o Aktívnej spolupraci s trénermi reprezentačných družstiev v ktorých majú svojich 
zverencov 

o Účasti na webinároch a on-line tréningoch organizovaných Oddelením   
vzdelávania SZĽH  zameraných na používanie platformy TPM a aktívnej práce 
s ňou 

o Účasti na on-line webinároch  a tréningoch s regionálnymi inštruktormi 
zameranými na využívanie on-line komunikačných  nástrojov ZOOM a MS TEAMS 

o Účasti na webinároch  zameraných na zvyšovanie kvality športovej prípravy a 
osobnostného rozvoja mladých hokejistov 

Príloha č. 4: Čestné prehlásenie, že žiadateľ má vysporiadané všetky závazky voči štátnym 
organizáciám. 

 
Kontrola predložených žiadostí: 
Kontrola prílohy č. 1 – zodpovedný regionálny manažér daného regiónu 
Kontrola prílohy č. 2 a 3 – zodpovedný regionálny inštruktor daného regiónu 
 
Adresa pre zasielanie žiadostí (kvôli urýchleniu administratívnych procesov posielajte v oboch 
formách):  
V papierovej forme: SZĽH, Trnavská cesta 27/B, 834 01 Bratislava 
V elektronickej forme e-mail:  szlh@szlh.sk 
 
Prípadné otázky k Výzve a žiadostiam adresujte na regionálnych mananžerov a regionálnych 
inštruktorov  


