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Stručný popis:
Základnou myšlienkou tohto projektu je realizácia spoločného hokejového podujatia pre žiakov
stredných odborných škôl a gymnázií so sídlom v Meste Banská Bystrica.
Nie je žiadnou novinkou, aby mal hokej miesto na školách, ale novinkou bude spoločný hokejový turnaj
žiakov stredných škôl so sídlom v Meste Banská Bystrica.
Turnaj bude určený žiakom, ich rodičom, pedagógom a priateľom škôl pre upevnenie vzťahov
prostredníctvom športu. Samozrejme v prvom rade pôjde o výsledky, o ktoré budú školy bojovať
v plnom nasadení  Tento turnaj sa stane výsledkom spolupráce škôl a nadviaže na titul „Banská
Bystrica Európske mesto športu 2017“.
Zároveň by sme týmto projektom chceli naštartovať sériu každoročne konaných športových podujatí
medzi mladou generáciou v Meste Banská Bystrica.

Opis projektu:
Projekt je výnimočný tým, že v súčasnosti neexistuje podobné športové podujatie na Slovensku. Hokej
je výnimočný pre Slovensko. Slovensko žije hokejom. Medzi hlavných fanúšikov patrí mladá generácia.
Chceme im preto ponúknuť:
-

priestor sebarealizovať sa cez šport.
podporiť význam športu v rámci výchovy mimo vyučovania.
dobrodružstvo – výchova mimo vyučovania by takisto mala byť záživná a aktívna,
upevnenie vzťahov a vytvorenie nových priateľstiev medzi žiakmi a učiteľmi stredných škôl so
sídlom v Banskej Bystrici.
zapojiť školy do spolupráce a nadviazať na titul „Banská Bystrica Európske mesto športu 2017“.

Podľa nášho názoru šport ako spoločenský fenomén a mesto ako centrum spoločenského života spolu
navzájom veľmi úzko súvisia. Toto stanovisko má vysokú váhu najmä v tomto roku kedy Mesto Banská
Bystrica získalo pre rok 2017 titul Európske mesto športu. Všeobecne zjavný a nezanedbateľný je
predovšetkým pozitívny vplyv aktívneho športovania na kvalitu života. Organizáciu hokejových

turnajov považujeme za účinný nástroj v snahe vytvoriť so športu v jeho rozmanitých formách
integrálnu súčasť života mesta najmä medzi mladou generáciou. Rovnako za veľmi dôležitý
považujeme prínos výnimočnej atmosféry týchto podujatí. Mesto Banská Bystrica ma obrovský
potenciál a v spolupráci so školami sa ho podarí ďalej rozvíjať.
Ľadový hokej je kolektívny šport. Aj my chceme týmto podujatím vytvoriť jeden veľký kolektív zložený
zo žiakov, učiteľov a priateľov stredných škôl a Mesta v Banskej Bystrici. Chceme tejto veľkej skupine
ponúknuť veľké dobrodružstvo založené na športových výkonoch. Plné nasadenie, športové výkony sú
základom pre budovanie dobrých vzťahov a ďalší rozvoj všetkých zúčastnených.
Plánujeme osloviť všetky stredné školy so sídlom v Meste Banská Bystrica. Konkrétne sa jedná o 16
stredných škôl: Stredná zdravotnícka školu, Stredná odborná škola Pod Bánošom, Spojená škola
Kremnička 10, Stredná odborná škola informačných technológií Tajovského 30, Spojená škola Školská
7, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Školská 5, Stredná odborná škola podnikania,
Obchodná akadémia Tajovského 25, Konzervatórium J. L. Bellu, Katolícke gymnázium Š. Moysesa,
Gymnázium J. G. Tajovského, Evanjelické gymnázium, Gymnázium Andreja Sládkoviča, Športové
gymnázium, Gymnázium M. Kováča.
Udržateľnosť projektu je vysoká, plánujeme projekt udržať v Následnom trvalo udržateľnom rozvoji.
Realizácia tohto projektu by predstavovala prvý ročník hokejového turnaja medzi strednými školami,
ktorý by ďalej pokračoval a organizoval sa každoročne.
Prečo podporiť náš nápad?
Hokejový pohár medzi strednými školami so sídlom v Banskej Bystrici prinesie všetkým zúčastneným
silný športový zážitok, dobrodružstvo, ale aj samotný rozvoj v oblasti ďalšej spolupráce. Pôjde po prvý
krát o veľké športové podujatie medzi strednými školami so sídlom v Banskej Bystrici.

Aktivity projektu a časový harmonogram:
1.6.2017 – 22.9.2017
Prípravná fáza:
- Oslovenie stredných odborných škôl – 9 stredných odbor a 6 gymnázií.
- Plánovanie turnaja, určenie pravidiel, rozdelenie úloh, stanovenie termínov.
- Zostavenie hokejových tímov. Príprava na realizáciu hokejového turnaja.
23.9.2017 – 15.12.2017
- Realizácia hokejových turnajov:
- 2 hokejové turnaje medzi školami – skrátené turnaje.
- 1 hokejové finále.

Miesto realizácie projektu:
Miestom realizácie projektu: Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici, Hurbanova
6, 975 18 Banská Bystrica (SPŠJM).

Rozpočet projektu:
Druh položky:
1.
2.
3.
4.
5.

Prenájom ľadovej plochy 130 eur/1 hod.
Zdravotníci – Červený kríž
Hokejové dresy pre finále a usporiadateľa súťaže cca 30 ks/30 eur.
Občerstvenie pre hokejistov
Ostatné nutné výdavky (medaile, putovný pohár, SBS, a pod.)

Celkový rozpočet projektu v €:

Suma v €:
780,00
450,00
900,00
300,00
200,00

2 630,00

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa pri realizácii projektu:
Príprava takého veľkého podujatia bude vyžadovať veľa hodín dobrovoľníckej práce a to najmä
v podobe plánovania a prípravy organizácie daného podujatia.

