
Podujatie  
DETI NA HOKEJ  

vo vašom meste 



DETI  
nie sú malí dospelí,  

 
DETI  

vnímajú svet okolo seba cez svoje pocity 
 

DETI  
dokážu byť plne sústredené ak ich niečo naozaj zaujme 

 
DETI 

sa radi vracajú na miesta, kde zažili niečo zábavné a príjemné 
 
 

AK CHCEME VRÁTIŤ DETI NA ŠTADIÓNY, 
MUSÍME IM PONÚKNUŤ PEKNÉ PROSTREDIE, 

ZAUJÍMAVÉ AKTIVITY, RADOSŤ A ZÁBAVU 
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Možnosti reklamy v meste: 
- TV spot  
- Billboard  
- Pozvánka alebo článok v regionálnych novinách 
- Letáky  
- Inzercia 

PRED PODUJATÍM - REKLAMA 



V rámci podujatia DETI NA HOKEJ, ktoré bude realizovať SZĽH, 
budú billboardy aj letáky hradené v réžii SZĽH. V prípade, že by 
si chcel klub zorganizovať takéto podujatie svojpomocne, bude 
mu na požiadanie poskytnutá grafika pre účely organizácie 
takéhoto podujatia. 
 
SZĽH v blízkej budúcnosti plánuje aj vytvorenie TV spotu 
propagujúceho detský hokej. 

PRED PODUJATÍM - REKLAMA 



Pre úspešnú realizáciu náborového podujatia a tiež pre získanie 
detí do prípravkárskych tímov má hokejový klub naozaj dôležitú 
úlohu, ktorou je zorganizovanie HOKEJOVEJ BESEDY s 
najmenšími potenciálnymi hokejistami. 
Besedu je vhodné realizovať v spolupráci so základnými školami. 
Je určená pre 1. stupeň ZŠ a najvhodnejšie miesto pre jej 
realizáciu je školská telocvičňa. 

PRED PODUJATÍM - BESEDA 

Cieľom HOKEJOVEJ BESEDY je zábavnou formou osloviť a 
pozvať čo najviac detí na náborové podujatie 



Témy besedy: 
- Čo je to hokej?  
- Prečo je zaujímavé byť hokejistom? 
- Čo všetko môžem ako hokejista zažiť? 
- Ako vyzerá hokejový výstroj? 
- Na čo všetko možno použiť hokejku?  

PRED PODUJATÍM - BESEDA 

Aktivity besedy: 
- Štafeta v obliekaní a vyzliekaní 

klubového dresu 
- Hod loptičkou do hokejovej prilby 
- Streľba hokejkou a loptičkou na terče 

 
 



Registrácia: 
Je to prvý kontakt rodiča a dieťaťa so zimným štadiónom, preto by 
mala byť situovaná na príjemnom mieste, ozdobená farebnými 
plagátmi a obsadená usmiatou osobou vítajúcou budúce hokejové 
„hviezdy“. 

PRED PODUJATÍM – PRÍPRAVA MIESTA 

Materiál a pomôcky: 
- Stôl, stolička  
- Prezenčné hárky, perá, fixky 
- Visačky na označenie mena účastníka 
- Dresy? 
- Korčule, prilby? 

 
 
 
 



Šatňa: 
Je dôležité, aby miesto, kde sa budú deti prezliekať bolo čisté a 
voňavé. Pocity a vnemy, ktoré si dieťa spojí s priestormi zimného 
štadióna, upevnia alebo oslabia jeho záujem sa sem vrátiť.  Šatňa musí 
byť farebná, vyzdobená a plná aktivít, ktorým možno spestriť čakanie 
na začiatok podujatia. 

PRED PODUJATÍM – PRÍPRAVA MIESTA 

Materiál a pomôcky: 
- Hokejová výstroj na skúšanie 
- Goooly 
- Omaľovávanky, hlavolamy, perá, farbičky, 

čisté papiere 
- Občerstvenie 

- Teplý čaj, voda  
- Banány, jabĺčka 
- Sušené ovocie 



Priestor okolo ľadovej plochy: 
Priestor okolo ľadovej plochy, či priestor chodieb zimného štadióna by 
mal byť počas podujatia vyplnený zábavnými stanovišťami pre deti, 
ktoré nemajú záujem si obuť korčule alebo, ktoré už korčule vyzuli. 
Stanovištia mimo ľadovej plochy zábavnou formou približujú hokej 
alebo jeho súčasti. 

PRED PODUJATÍM – PRÍPRAVA MIESTA 

Návrhy stanovíšť: 
- Hod loptičkou do hokejovej prilby 
- Obhliadka rolby s možnosťou posadenia 

sa na ňu 
- Fotokútik 
- Box do vreca s hokejovými rukavicami 
- Streľba na terče pomocou hokejky a 

loptičky 
 



Hod loptičkou do hokejovej prilby: 
- Softbalové loptičky – 5 ks na 5 pokusov 
- Hokejové prilby – 3 ks – možnosť triafať do ktorejkoľvek 
- Páska na hokejku označujúca miesto odhodu  

PRED PODUJATÍM – PRÍPRAVA MIESTA 

Box do vreca s hokejovými rukavicami: 
- Mäkké boxerské vrece, alebo obyčajné mäkkým materiálom 

naplnené vrece 
- Hokejové rukavice 

Fotokútik: 
- Fotostena 
- Goooly 
- Doplnky k fotografovaniu – slovné 

bubliny, fúzy.... 
- Fotoaparát 
- Časti výstroja,  
- Klubový dres, reprezentačný dres 



Streľba na terče: 
- Hokejky 2 ks ľavá a 2 ks pravá 
- Loptičky – tenisové, softbalové, iné 
- Malá bránka, stojany, plechovky, rôzne terče..... 

PRED PODUJATÍM – PRÍPRAVA MIESTA 

Obhliadka rolby: 
- Rolba 
- Osoba zodpovedná za vedenie rolby 



Priestor ľadovej plochy: 
Priestor ľadovej plochy môže byť rozdelený na 4, 5 alebo 6 častí 
pomocou minimantinelov, dosiek alebo iných pomôcok. Stanovištia na 
ľade by nemali byť ladené výukovo ale skôr zábavne, aby si dieťa z 
prvého momentu na ľade odnieslo pozitívne pocity a skúsenosti. 
Treba pamätať na to, že niektoré deti sa môžu v korčuliach cítiť 
nepohodlne, netreba ich nútiť ostať v nich ak nechcú samé. 
Nutná prítomnosť zdravotnej služby po celú dobu podujatia!!! 

PRED PODUJATÍM – PRÍPRAVA MIESTA 

Návrhy stanovíšť: 
- Korčuľujúca ZOO 
- Lovci pokladov 
- Zhoď ma ak to dokážeš 
- Ľadový labyrint 
- Curling s pukom 
- Hokej bez pravidiel 



Korčuľujúca ZOO: 
Korčuľovanie vpred dopĺňané o rôzne zvieracie pohyby ako napríklad 
plazenie, lezenie, chodenie po 4, chodenie po dvoch s rukami nad 
hlavou, lietanie (mávanie rukami), gúľanie sa..... 

PRED PODUJATÍM – PRÍPRAVA MIESTA 

Lovci pokladov: 
10 obrázkov rôznych pokladov v 10 rôznych farbách rozmiestnených 
po celom stanovišti. Úlohou dieťaťa je nájsť všetky obrázky pridelenej 
farby. 

Zhoď ma ak to dokážeš: 
Zhadzovanie plechoviek 
pomocou loptičiek a pukov zo 
stále väčšej vzdialenosti  
- Hokejky 2x ľavá, 2x pravá 
- Puky a loptičky 
- Plechovky 



Ľadový labyrint: 
Korčuľovanie pomedzi prekážky všetkého druhu s úlohou. Cieľom je 
dostať sa z určeného miesta na iné miesto. Napríklad najprv za 
„kráľom“, potom zabiť „draka“, potom nájsť „princeznú“ a nakoniec sa 
vrátiť ku kráľovi na svadbu 
- Kužele, hokejky, pneumatiky, rukavice, prekážky......  

PRED PODUJATÍM – PRÍPRAVA MIESTA 

Curling s pukom: 
Cieľom je trafiť sa svojimi pukmi, čo najbližšie k bodu na vhadzovanie 
a vyraziť pritom súperove puky 
- 10 pukov – 5 modrých a 5 červených 

Hokej bez pravidiel: 
- Hokejky – 10 ks ľavá, 5 ks 

pravá 
- Puk 
- Bránky 



- Každé stanovište na ľadovej ploche musí byť zabezpečené dozorom 
jedného trénera klubu + jedného hráča klubu. Trvanie stanovišťa 
pre jednu skupinku detí je cca 10 min. Za 50 – 60 minút sa 
vystriedajú všetky deti na všetkých stanovištiach 

- Každé stanovište mimo ľadovej plochy musí byť zabezpečené 
dozorom trénera, hráča alebo dobrovoľníka klubu 

 
Cieľom podujatia je smiech, radosť a zábava.  

 

DETI NA HOKEJ 



V závere podujatia na ľadovej ploche dostanú 
všetci účastníci upomienkové predmety: 
- Ľadový diplom 
- Nálepky 
- Pracovné zošity 
- Náramky 
 
10 účastníkov bude vyžrebovaných a získajú 
štartovaciu hokejovú výstroj s podmienkou, že v 
prípade jej nevyužívania alebo ukončenia jej 
používania prepadne táto výstroj v prospech 
klubu. 

ZÁVER PODUJATIA 



Podujatie DETI NA HOKEJ dáva deťom, rodičom aj trénerom možnosť prežiť deň s 
hokejom zábavnou formou a odniesť si zo zimného štadióna nové zážitky a 
skúsenosti. 
 
Pre kvalitnú organizáciu podujatia je dôležitá spolupráca všetkých zúčastnených. 
 
Slovenský zväz ľadového hokeja si dovoľuje ponúknuť hokejovým klubom tento 
materiál ako manuál k organizácii podujatia, ktoré bude zastrešovať. Je to zároveň aj 
návrh, akým možno zorganizovať náborové podujatie vo vlastnom klube aj vo vlastnej 
réžii.  
 

Slovenský zväz ľadového hokej privíta všetky nápady a námety na zlepšenie a 
skvalitnenie tohto podujatia. 

Mgr. Diana Kosová 
Manažérka náborových podujatí SZĽH 


