
Návrh - peniaze na mládež v roku 2018 

Celková suma:  balík 1 = 47.000,- €  +  extra balík = 3.000,- € + balik 2 

na rozširovanie mládeže cez školské ligy 16.000,- € 

Financovanie mládeže v roku 2018 (47.000,- € = balik 1) 

 

1. Mládež do 23 rokov 30% z balik 1 / pocet registrovaných do 23rokov 

2. Účasť SHbÚ členov na Slovenskom pohári (počet zúčastnených družstiev) ... 20% 

3. Účasť v SHbE (počet zúčastnených družstiev) ... 50% na základe požiadaviek 
klubov, počtu hráčov na súpiske, priemernej účasti hračov na zápasoch extralig 

4. Odmeny za umiestnenie v SHbE mládeže po základnej časti – extra balík 3.000,- 
EUR 

5. Školská liga mladších žiakov 8 regiónov  8 x 1000,- eur 

Kamzici (PP), Vlci (ZA), Barani (BB), Vrany (KE), Konare (PO), Corgoni (NR), Sokoli (BA), Orly (TN) 

6. Školská liga starších žiakov 8 regiónov  8 x 1000,- eur 

Kamzici (PP), Vlci (ZA), Barani (BB), Vrany (KE), Konare (PO), Corgoni (NR), Sokoli (BA), Orly (TN) 

1. Činnosť mládeže 30% 

47.000,- eur z toho 30%  

t.j. 14.100,= eur / 2110 hráčov do 23r = 6,68 eur na hráča do 23r 

2. Účasť družstiev na Slovenskom pohári (počet zúčastnených 

družstiev) ... 20% z celkovej sumy (balík1) = 9.400,- eur  

9.400,- eur / počet mužstiev registrovaných v SHbÚ na Slovenskom poháry – 
podmienka je odohratie všetkých zápasov turnaja. 

3. Účasť družstva v SHbE (počet zúčastnených družstiev) ... 50% 

Tréningy musia byť minimálne 2x do týždňa, požiadavky na financovanie je nutne 
sformulovať podľa potrieb každého mužstva, zapojiť do súťažného procesu čo 
najviac hráčov na súpiske. V prípade neplnenia môže byť príspevok krátený. 

50% zo 47.000,- eur = 23.500,- eur prepočet na mužstvo podľa koeficientu z ročníka 
2017-2018  

 



Účasť mládeže v extralige: 

U19 .... 30% = 7.050,- eur / počet mužstiev v SHbE v U19 

U16 .... 20% = 4.700,- eur / počet mužstiev v SHbE v U16 

U14 .... 20% = 4.700,- eur / počet mužstiev v SHbE v U14 

U12 .... 15% = 3.525,- eur / počet mužstiev v SHbE v U12 

U10 .... 15% = 3.525,- eur / počet mužstiev v SHbE v U10 

4. Odmeny za umiestnenie v SHbE mládeže po základnej časti – extra balík 
3.000,- EUR 

Každé mužstvo SHbE mládeže (V10 – U19), ktoré odohrá celú súťaž a umiestní sa 
po základnej časti v tabuľke na prvých 3.miestach dostane nasledujúcu odmenu za 
umiestnenie. 

1.miesto  300,- eur 

2.miesto  200,- eur 

3. miesto 100,- eur 

5. Školská liga mladších žiakov 8 regiónov  8 x 1000,- eur 

Kamzici (PP), Vlci (ZA), Barani (BB), Vrany (KE), Konare (PO), Corgoni (NR), Sokoli (BA), Orly (TN) 

6. Školská liga starších žiakov 8 regiónov  8 x 1000,- eur 

Kamzici (PP), Vlci (ZA), Barani (BB), Vrany (KE), Konare (PO), Corgoni (NR), Sokoli (BA), Orly (TN) 

 

 

Pripravili :  

Julius Száraz  

Ondrej Buday 


