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Úvod
V Bratislave má ľadový hokej bohatú tradíciu siahajúcu až do začiatku minulého storočia.
V súčasnosti pôsobia na území Bratislavy 4 hokejové kluby.
Najmladším a zároveň najdynamickejšie sa rozvíjajúcim je Hockey club Petržalka 2010
(ďalej „HCP 2010“), s domovským štadiónom na ulici M. C. Sklodowskej. Nadväzuje na činnosť a
tradície hokejového klubu Kovosmalt Petržalka, ktorý vychoval hokejistu storočia – Vladimíra
Dzurillu.
Projekt športových hokejových tried (ďalej „ŠHT“) je snahou vedenia Základnej školy
Dudova 2 (ďalej „ZŠ“) a HCP 2010 skvalitniť a rozšíriť ponuku študijných možností pre deti
z mestskej časti Bratislava-Petržalka a blízkeho okolia. Zámer vhodne dopĺňa koncepciu školy,
ktorá má primerane vybudované materiálno-technické podmienky. Otvorenie ŠHT korešponduje
s dlhodobým plánom Hockey club Petržalka 2010 o.z. podporovať systematicky detský
a mládežnícky šport, konkrétne ľadový hokej, ako celospoločenský fenomén v podmienkach
najväčšej bratislavskej mestskej časti.
I. Legislatívny rámec
Projekt športových hokejových tried (ďalej en „ŠHT“) vychádza z nasledovných právnych
noriem platného právneho poriadku Slovenskej republiky:
 zákon č. 248/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení
 zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe školstva a školskej samospráve v platnom znení
 zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti
rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia
 Vyhláška MŠ Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z o základnej škole v platnom znení
 Usmernenie Ministerstva školstva, vedy a športu Slovenskej republiky č. 151/2002-71
k starostlivosti o športovo talentovanú mládež
 Materiál Ministerstva školstva, vedy a športu Slovenskej republiky č. 382/2003-41 - učebné
osnovy športovej prípravy v ľadovom hokeji
II. Cieľ a zámer projektu
Cieľom zriadenia ŠHT na ZŠ je:
- Vytváranie podmienok na plnohodnotný proces výchovy a vzdelávania športovo talentovaných
detí vo veku 9 až 15 rokov. Príprava na vstup do ŠHT začne od 6 roku života. Tieto športovo
talentované deti budú vo vyššom veku následne tvoriť základňu nadaných mladých hráčov
a hráčok pre juniorskú a seniorskú kategóriu ľadového hokeja v Bratislave,
- ZŠ v zmysle školského vzdelávacieho programu ( ďalej len ŠkVP) poskytne v športových
triedach väčší priestor pre športovú prípravu a tréningový proces. Zabezpečí skúsených
pedagógov (v súčinnosti s HCP 2010), ktorí v súlade s platnými učebnými osnovami a časovotematickými plánmi športovej prípravy v ľadovom hokeji (č.382/2003-41) budú žiakov v ŠHT
viesť k dobrej fyzickej kondícii, k správnej životospráve, kvalitnej športovej výkonnosti,
slušnému správaniu sa a riadnemu plneniu svojich školských povinností,
- ŠHT budú zamerané na ľadový hokej chlapcov a dievčat, budú koncipované ako zmiešané triedy
s primeraným počtom chlapcov a dievčat, čím sa zabezpečí prirodzené prostredie pre vývoj detí
a predíde sa výchovným problémom.
- ZŠ a HCP 2010 bude úzko spolupracovať pri zabezpečovaní tréningovej a súťažnej činnosti.
Žiaci ŠHT sa budú v doobedňajších hodinách venovať 2-3 krát všeobecnej a špeciálnej športovej
príprave (priestory ZŠ a HCP 2010) a 3 – 4 krát poobede špeciálnej športovej príprave (priestory
ZŠ a HCP 2010). Pritom sa budú popri klasickej výučbe vzdelávať v teórii športovej prípravy,
terminológii v cudzích jazykoch, v problematike správnej životosprávy. Absolventi ŠHT môžu
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nájsť uplatnenie ďalej na stredných školách zameraných na šport, zdravú výživu, športovú
medicínu a podobne.
- ŠHT sa budú kreovať počas 5 školských rokov. V školskom roku 2014/2015 sa plánuje zriadiť
jedna trieda v 5.ročníku (druhý stupeň ZŠ). Následne sa budú triedy kompletizovať podľa
nasledujúcej schémy.
1. Schéma postupného otvárania športových hokejových tried od školského roku 2014/2015 do
školského roku 2018/2019:

Od školského roku 2014/2015 by sa postupne do školského roka 2018/2019 otvárala jedna
vždy jedna trieda ŠHT v 5. ročníku, tak aby v školskom roku 2018/2019 bolo v každom ročníku
II. stupňa ZŠ po jednej ŠHT.
Ročník
5.
6.
7.
8.
9.

Škol.rok
2014/2015
1 trieda - nová

Škol.rok
2015/2016
1 trieda - nová
Existujúca

Škol. rok
2016/2017
1 trieda - nová
Existujúca
Existujúca

Škol.rok
2017/2018
1 trieda - nová
Existujúca
Existujúca
Existujúca

Škol. Rok
2018/2019
1 trieda - nová
Existujúca
Existujúca
Existujúca
Existujúca

2. Organizácia športových hokejových tried
- ŠHT budú súčasťou širšej štruktúry výchovy detí a mládeže v mestskej časti Bratislava –
Petržalka
- jednotlivé triedy by mali byť naplnené minimálne 17, maximálne 27 hokejistami a hokejistkami,
- pre žiakov týchto tried sa súčasťou povinnej školskej dochádzky stanú hodiny športovej
prípravy, regenerácie a vybrané športové súťaže,
- činnosť ŠHT sa bude riadiť Štatútom športových tried, ktorý spoločne vypracujú ZŠ a HCP
2010. Štatút bude vychádzať zo všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa
výchovno-vzdelávacieho procesu, najmä ustanovení §§ 103 až 106 zákona č. 248/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon),
- ZŠ budú žiaci reprezentovať na určených športových podujatiach, ako aj na súťažiach riadených
športovými zväzmi a federáciami (IIHF, SZĽH, BZĽH)
- žiaci počas dochádzky do ZŠ absolvujú určený objem športovej činnosti na hodinách športovej
prípravy a telesnej výchovy v ZŠ V týždni absolvujú určený počet tréningových jednotiek
a súťažné a prípravné zápasy v HCP 2010.
- v niektorých vekových kategóriách budú navštevovať športové školské krúžky.
- učebné osnovy športovej prípravy v ľadovom hokeji (č.382/2003-41) určujú objem športovej
prípravy v jednotlivých vekových kategóriách.
veková kategória
minimálny objem
tréningových hodín

prípravka 5. ročník
180

mladší žiaci 6. a 7. ročník
250

starší žiaci 8. a 9. ročník
300

3. Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠHT:
Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠHT bude realizovaná v zmysle ŠkVP so zvýšenou dotáciou
vyučovacích hodín na telesnú výchovu a športovú prípravu. Športové činnosti, ktoré sa priamo
uplatnia vo vyučovacom procese sú hodiny športovej prípravy a hodiny telesnej výchovy. Tieto
budú v rámci týždenného rozvrhu skĺbené tak, aby na seba nadväzovali a zároveň dopĺňali
poobedňajší tréningový proces. Budú musieť pritom rešpektovať vývoj primeraného zaťaženie
organizmu mladého športovca v týždňovom mikrocykle v zmysle metodiky športového tréningu
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ľadového hokeja. Tieto premenné budú zo strednodobého a dlhodobého hľadiska sledovať
profesionálni tréneri HCP 2010 a športovú prípravu budú vykonávať v súlade s najnovšími
poznatkami teórie ľadového hokeja. V rámci športovej činnosti v ŠHT sa budú žiaci venovať
telesnej výchove podľa stanovených školských osnov športovej prípravy v ľadovom hokeji
(č.382/2003-41) a v rámci športovej prípravy budú v metodikou určených pomeroch striedať
všeobecnú a špecializovanú športovú prípravu. Športová príprava bude realizovaná
v dvojhodinovkách, aby bolo možné uskutočniť predpísanú tréningovú jednotku pre určenú
vekovú kategóriu a aby mali žiaci dostatočný čas na hygienu po skončení športovej prípravy.
III. Harmonogram zriadenia ŠHT
V zmysle platnej legislatívy sa navrhuje nasledovný postup zriadenia ŠHT:
1. Informácia o prípravných prácach na projekte zriadenia ŠHT v ZŠ Dudova 2 - operatívna
porada starostu – november 2013
2. Zverejnenie podmienok pre zaradenie detí do ŠHT (december 2013)
a) zverejnenie na web stránkach školy www.zsdudova.sk, hokejového klubu
www.hcpetrzalka.sk, mestskej časti www.petrzalka.sk, SZĽH www.szlh.sk
b) oznam v školskom rozhlase
c) informácia pre zákonných zástupcov žiakov štvrtého ročníka základných škôl v mestskej časti
Bratislava-Petržalka
d) propagácia v regionálnych médiách (Petržalské noviny, TV Bratislava, Bratislavské noviny,
Bratislavský kuriér)
3. Podmienky pre zaradenie do športovej hokejovej triedy:
a) písomná žiadosť a súhlas zákonných zástupcov so zaradením do športovej triedy so
zameraním na ľadový hokej
b) účasť a úspešné zvládnuté testy všeobecnej pohybovej výkonnosti, diagnostika špeciálnych
zručností pre ľadový hokej
c) potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti žiaka
Termín: november- december 2013 Zodpovední: ZŠ + HCP
4. Realizácia prijímacieho pokračovania do ŠHT v ZŠ Dudova (február 2014)
a) obsah testov všeobecnej pohybovej výkonnosti ŠHT je určený podľa metodiky ľadového
hokeja pre 4.ročník ZŠ
b) 1.kolo február 2014
c) 2.kolo apríl 2014
d) odborné vyhodnotenie testov komisiou zloženou z pedagógov ZŠ a trénerov HCP (vymenuje
riaditeľka ZŠ) v zmysle metodiky ľadového hokeja pre 4. ročník ZŠ
e) vydanie rozhodnutí riaditeľky ZŠ o prijatí žiaka do ŠHT – apríl 2014
Termín: február – apríl 2014

Zodpovední: ZŠ + HCP

IV. Financovanie ŠHT
- financovania športových tried a teda aj športových tried so zameraním na hokej rieši zákon
597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení
- normatív na žiaka ŠHT je v zmysle uvedeného zákona stanovený koeficientom 1,08
- V zmysle ustanovenia Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z.,§ 4, ods.5,
písmeno g) žiak navštevujúci triedu základnej školy so športovou prípravou sa
započítava s koeficientom 1,08“
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- na financovaní športových hokejových tried sa bude podieľať aj Hockey club Petržalka 2010
o.z., a to formou spolufinancovania trénerov/pedagógov, ktorí sa zúčastnia na vyučovacom
procese v rámci ŠHT. Je reálny predpoklad, že časť finančných prostriedkov na činnosť
ŠHT získa ZŠ a HCP aj od Slovenského zväzu ľadového hokeja. SZĽH športové hokejové
triedy dlhodobo finančne podporuje, najmä formou tzv. mandátnych trénerov a zakúpením
športových pomôcok. Tieto pomôcky potom môžu využívať aj ostatní žiaci ZŠ, ktorí
nenavštevujú ŠHT. HCP tiež zabezpečí priestorové a materiálno-technické podmienky
výkonu ŠHT na špecializovaných športoviskách, ktoré má k dispozícii
V. Záver
A) Prínos zriadenia ŠHT pre ZŠ Dudova 2
a) profilácia školy na ďalšie obdobie so zameraním na ľadový hokej chlapcov a dievčatá,
b) skvalitnenie pedagogického procesu a zavedenie inovatívnych prvkov do metodiky telesnej
výchovy,
c) zvýšenie počtu žiakov ZŠ Dudova
d) propagácia ľadového hokeja a celkovo športu medzi mladou generáciou
e) možnosť získania spoločných finančných prostriedkov z grantov na materiálno-technické
vybavenie športovísk a športových pomôcok pre Základnú školu Dudova v spolupráci s HCP,
f) organizácia výchovno-vzdelávacích aktivít v rámci ŠKD v spolupráci s HCP 2010,
g) organizácia denných táborov a ďalších aktivít pre všetkých žiakov ZŠ Dudova 2, ako aj pre deti
z Petržalky v spolupráci s HCP 2010
B) Prínos pre Mestskú časť Petržalka
a) ďalšie zatraktívnenie mestskej časti ako lepšieho miesta pre život,
b) zvýšenie kvality života obyvateľov,
c) podpora ľadového hokeja v podmienkach mestskej časti Bratislava-Petržalka a možnosť
športového vyžitia pre deti a mládež pod profesionálnym dohľadom,
d) aktivity a prevencia v boji proti detskej obezite a ďalším civilizačným chorobám, ktoré trápia
mladú generáciu.
Prínos pre HC Petržalka 2010
a) podpora slovenského ľadového hokeja ako významného celospoločenského fenoménu
b) podpora a rozvoj členskej základne HCP 2010
c) podpora systematickej práce so športovo nadanými deťmi a mládežou
d) efektívne využívanie kapacity zimného štadióna v Petržalke – Ovsišti
e) osobnostný a profesionálny rozvoj trénerskej zložky klubu HCP 2010
f) skvalitnenie hráčskej základne HCP 2010
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Príloha č. 1: Model športového vývoja hráča Hockey club Petržalka 2010 o.cz.
Vek hráča

Počet hráčov
v kategórii
23 - 28
23 - 28
23 - 28

Školská dochádzka

20 a vyššie
19, 18
17, 16, 15

Rozdelenie
hráčov
Seniori
Juniori
Dorast

ZŠ Dudova

Hráčska
kategória
Seniori
Juniori
Starší dorast
Mladší dorast
Starší žiaci A

II.liga/I.liga/Extraliga, KHL
I.liga/Extraliga, KHL
I.liga/Extraliga dorastu
I. liga/Extraliga
I.liga STŽ ŠHT 9

14

ŠHT

17-27

13

ŠHT

17-27

ZŠ Dudova

Starší žiaci B

I.liga STŽ ŠHT 8

12

ŠHT

17-27

ZŠ Dudova

Mladší žiaci A

I.liga MLŽ ŠHT 7

11

ŠHT

17-27

ZŠ Dudova

Mladší žiaci B

I.liga MLŽ ŠHT 6

10

ŠHT

17-27

ZŠ Dudova

Prípravka A

SZĽH súťaž

25 - 55

ZŠ Petržalky a okolia

Prípravka B
Predprípravka A

25 - 55

MŠ + ZŠ v Petržalke
a okolí

Predprípravka B

SZĽH minicup
EMHL turnaj
EMHL turnaj
-

9, 8
7, 6, 5

Prípravka B
Predprípravka A
Predprípravka
- pokročilí B
- začiatočníci

VŠ
VŠ, SŠ
SŠ

Súťaže

Príloha č. 2: Priestorové a materiálno-technické podmienky pre ŠHT
Základné priestorové zabezpečenie
Ľadová plocha a príslušenstvo
Telocvičňa a príslušenstvo
Školské ihrisko
Hokejový trenažér a diagnostické centrum
Fitnes centrum

Počet priestorov
1
1
1
1
1

zodpovedný
HC Petržalka 2010
ZŠ Dudova
ZŠ Dudova
HC Petržalka 2010
HC Petržalka 2010

Ochranné pomôcky - počet pre hokejové družstvo 15 hráčov + 2 brankári
Názov
Priemerný počet
Životnosť v rokoch
Poznámka
Chrániče nôh
17 párov
4
Finančne zabezpečuje HC Petržalka
2010 + SZĽH.
Nohavice
17
4
Chrániče lakťov
17
4
Chrániče pliec
17
4
Pevné rukavice
17
2
Suspenzor
17
4
Prilba s ochrannou klietkou
17
4
Zápasové a tréningové oblečenie/obuv – počet pre hokejové družstvo 15 hráčov + 2 brankári
Tréningové dresy
17
2 roky
Finančne zabezpečuje HC Petržalka +
SZĽH
Zápasové dresy, štulpne
á 17
2
Štulpne
17
2
Ribaná + tenisky
á 17
1
Teplákové súpravy
17
2
Výstroj a základné potreby pre hru + pomocný materiál – počet pre hokejové družstvo 15 hráčov + 2 brankári
Puky
150
1 rok
Finančne zabezpečuje HC Petržalka +
SZĽH
Hokejky
40
1
Brankárska výstroj
2
4
Brankárske hokejky
6
1
Vaky
15 + 2 brankárske
4
Pásky
200
1
Šnúrky
60
1
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