
Inštrukcie základným školám – “Zo školy na zimák“ 

UMB Hockey Team v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela a mestom Banská Bystrica, 

organizuje ďalšie zo série podujatí s názvom "Zo školy na zimák" edícia – základné školy. 

• Veľtrh športový klubov, stredných škôl a záujmových združení pôsobiacich 

v Banskej Bystrici a okolí, ktoré pracujú s mládežou. 

• Majstrovský zápas Európskej univerzitnej hokejovej ligy (EUHL) medzi UMB 

Hockey Team a Shields Olomouc. 

 

Cieľom je prostredníctvom športovo-kultúrneho podujatia podporiť rozvoj detí a 

mládeži ako v oblasti vzdelania, tak aj v oblasti športu. Zábavnou formou im priblížiť rôzne 

možnosti športovo-vzdelávacích aktivít, ktoré región Banskej Bystrice ponúka. Podpora 

Aktívneho rozvoja duálnej kariéry šikovných žiakov zábavnou a zmysluplnou formou. 

Rozšírenie obzoru žiakov v ich ďalšom napredovaní a kariére. 

Termín podujatia: 5. December 2017 na zimnom štadióne v Banskej Bystrici o 11:15. 

Cieľová skupina: Žiaci a mládež základných škôl v BB a okolí, do 15 rokov vstup zdarma.  

Program 

11:15 odporúčaný príchod škôl - pred zimným štadiónom ich budú čakať dobrovoľníci, ktorí 

ich privítajú a predstavia im priestory štadiónu a program celého podujatia. 

11:15 - začiatok podujatia / otvorenie prezentačných stánkov 

11:15 - 14:00 prezentačné stánky v útrobách tribún + súťaže 



12:00 - Intro show / slávnostný začiatok zápasu / úvodné buly 

12:00 - 14:30 UMB Hockey Team vs. Shields Olomouc 

14:30 – ukončenie zápasu / podujatia 

Od 11:15 majú žiaci možnosť získavať zaujímavé informácie v prezentačných stánkoch, 

vyskúšať si rôzne športové a rozvojové aktivity na vlastnej koži, či zapojiť sa do súťaží. Na 

začiatok zápasu o 12:00 odporúčame zúčastneným byť na svojich miestach na tribúne – 

pripravená je Intro úvodná show a slávnostný začiatok zápasu. Medzi prestávkami sú na 

ľadovej ploche pripravené súťaže pre deti so zaujímavými cenami a taktiež sú stále 

k dispozícii aj prezentačné stánky. Počas akcie žiaci môžu stretnúť aj nášho maskota a vyfotiť 

sa s ním v prípade záujmu.  

Prezentácia: spôsob atraktívnej propagácie v netradičných priestoroch, dôraz kladieme na 

aktívnu participáciu detí, rôzne ukážky aktivít, súťaže, jednoducho zábavné zapojenie žiakov. 

Teplota v priestoroch: priestor nie je vykurovaný, je tam chladno, prosíme prispôsobiť tomu 

oblečenie. 

 

Súťaže 

Súťaž o najkrajší transparent ! – napr. UMB DO TOHO! Žiaci majú možnosť využiť 

svoje nadanie, kreativitu a doma alebo na výtvarnej výchove vymyslieť a vyrobiť 

plagát/transparent, s ktorým príde na zimák fandiť. Najkrajší transparent bude 

odmenený skvelou vecnou cenou od UMB Hockey Teamu a partnerov. 

Priamo na zimnom štadióne, počas prestávok medzi tretinami budú prebiehať ďalšie súťaže 

ako napríklad streľba na bránku a pod. rôzne súťaže budú na žiakov čakať taktiež priamo 

v prezentačných stánkoch športových klubov a záujmových združení. 

Na facebooku a instagrame prebieha taktiež tipovacia súťaž o najpresnejší tip výsledku 

zápasu. Čekuj Facebook a Instagram UMB Hockey Teamu, zapoj sa a vyhraj. 

 

Projekt Zo školy na zimák 

Hlavnou myšlienkou projektu Zo školy na zimák, ktorý pozostáva z troch edícií, je spojiť 

najdôležitejšie atribúty regiónu a mesta Banská Bystrica – vzdelanie, šport a kariéru v 

živote mladých ľudí. Okrem edície pre základné školy, počas roka organizujeme taktiež 

edíciu – Gymnáziá a stredné školy a edíciu - Univerzitný deň pracovných príležitostí. Sú 

to tri podujatia organizované každoročne s podobným základným konceptom, ktorý je 

prispôsobený podľa určenej cieľovej skupiny. Zmyselne však na seba nadväzujú, a tak má 

projekt ako celok obrovský význam pre všetkých zúčastnených, t.j. návštevníkov, organizácie, 

kluby, firmy a taktiež pre celý región. Jednou z ideí jednotlivých edícií je spojiť prijemné s 

užitočným, zrealizovanie podujatia s vysokou pridanou hodnotou a to jedinečným a 

originálnym spôsobom. Ide teda o prepojenie kvalitného vzdelania, športu a perspektívnej 

kariéry. 



Prínos pre návštevníkov podujatia 

V rámci edície pre základné školy budú mať deti a mládež možnosť vychutnať si majstrovský 

zápas Európskej univerzitnej hokejovej ligy (EUHL) medzi UMB Hockey Team a českým 

univerzitným tímom Shields Olomouc. Počas zápasu bude pre návštevníkov pripravený aj 

bohatý zábavno-kultúrny program: súťaže edukatívneho i pohybového charakteru, úvodná 

svetelná show, maskot, roztlieskavačky a pod.  

Hlavnou pridanou hodnotou podujatia budú prezentačné stánky rôznych záujmových 

organizácií a taktiež stredných škôl pôsobiacich v regióne. Ide o rôzne športové kluby, ktoré 

pracujú s mládežou, centrá voľného času, či záujmové krúžky. Pre starších žiakov budú 

zaujímavé prezentačné stánky gymnázií a stredných škôl, ktoré poskytnú záujemcom 

základné informácie o možnostiach štúdia, prijímacom konaní či iných aktivitách školy.   

Stánky budú situované v útrobách tribún a v okolí štadióna. Zábavnou a aktívnou formou 

poskytnú tie najrôznejšie informácie o možnostiach vzdelania, športu, fyzického i mentálneho 

rozvoja osobnosti, či mimoškolského aktívneho života. Jednotlivé športy alebo krúžky si budú 

mať možnosť žiaci na vlastnej koži aj vyskúšať. V uvoľnenej atmosfére si tak žiaci môžu 

nájsť svoje hobby alebo záľubu, ktorá ich bude baviť, napĺňať a v neposlednom rade aj 

rozvíjať, vzdelávať a formovať. Ideou je vytvoriť žiakom pozitívny vzťah k rôznym aktivitám 

(športovým alebo edukatívnym) už v skoršom veku. Motivovať ich neustále rásť, rozvíjať sa 

ako po psychickej tak i fyzickej stránke a v konečnom dôsledku im pomôcť nájsť tú správnu 

cestu životom. 

 

Prínos pre vystavovateľov: 

Pre vystavovateľov tak vzniká priestor na kreatívnu prezentáciu svojho klubu, krúžku, 

organizácie, či strednej školy. Je to ideálna príležitosť ukázať žiakom všetky možnosti, ktoré 

im región ponúka, či už v rámci vzdelania alebo športu. Vysvetliť, že aj popri škole je možné 

športovať a rozvíjať sa. Jedinečná možnosť ukázať žiakom, že šport ich môže aj baviť a 

vytvoriť im pozitívny vzťah k rôznym aktivitám. V neposlednom rade toto podujatie prináša 

možnosť rozšíriť si základňu detí a osloviť nových potenciálnych študentov resp. členov. Za 

hlavný prínos však pokladáme rozšírenie povedomia u vybranej cieľovej skupiny, zvýšenie 

dobrého mena organizácie a pozitívneho vnímania u detí a hlavne aktívne podieľanie sa na 

formovaní ďalšej perspektívnej generácie detí. 

Na to, aby sme zabezpečili interakciu so žiakmi, vzbudili v nich záujem, ale aj nadviazali 

kontakt s ich rodičmi bude podmienkou rozdávanie žiakom kupóny na prvý tréning či hodinu 

zdarma, vrátane základných kontaktných informácií. Čo sa týka samotnej prezentácie, 

kreativite sa medze naozaj nekladú, či už je to rozdávanie darčekov, reklamných predmetov, 

realizácia súťaží, možnosť vyskúšania si rôznych aktivít atď. Myšlienkou je aby si deti 

vyskúšali rôzne aktivity na vlastnej koži, aby sa zabavili, zasúťažili si a hlavne aby si našli 

cestu k takej aktivite, ktorá ich bude zábavnou formou rozvíjať nielen fyzicky, ale aj 

mentálne. Táto jedinečná možnosť pre Vás ako potenciálnych vystavovateľov je zdarma. 



 

UMB Hockey Team Banská Bystrica 

vznikol v roku 2014 ako iniciatíva dvoch mladých ľudí. Hokejový tím je od začiatku súčasťou 

Európskej univerzitnej hokejovej ligy (EUHL). Už v prvej sezóne sa umiestnil na 2. mieste a 

zabezpečil si tak striebro. Hlavný tréner Lukáš Opáth bol zároveň vyhlásený – tréner roka a 

manažér Milan Kyseľ – najlepší manažér roka. V ďalších sezónach sa tím umiestnil na 3. 

resp. 2. mieste a potvrdzuje tak, že patrí k najlepším tímom v EUHL. Hokejové zápasy UMB 

tímu prinášajú okrem kvalitného hokeja aj nové prvky zápasovej show. V priebehu 3,5 roka 

mali možnosť diváci zažiť svetelnú a laserovú show, rockovú kapelu, ako hudobný sprievod 

hokeja, či videoprojekciu na ľadovej ploche a mnoho iného. Hokejový tím zapája do svojej 

činnosti v rámci realizačného tímu hlavne dobrovoľníkov – študentov, ktorým takto umožňuje 

získať prax popri štúdiu. Hráčmi UMB Hockey Team a všetkých ostatných tímov EUHL sú 

denní študenti vysokých škôl a univerzít. 

 

Kontakt  

Projektový manažér: Ing. Tomáš Štubňa    –  tomas@umbhockey.sk / +421 907 048 885 

Adresa: Zimný štadión -  Hronské predmestie 4, 97401 Banská Bystrica 

Web: www.zoskolynazimak.sk,  www.facebook.com/umbhockey, www.umb.sk, 

www.umbhockey.sk, www.euhl.eu 

 

Prosíme sprostredkovať tieto inštrukcie všetkým vyučujúcim, ktorí sa so žiakmi na 

podujatí zúčastnia a taktiež s nimi oboznámiť aj žiakov! K dispozícii bude teplý čaj 

zdarma, bufet, avšak odporúčame sa teplo obliecť. 

 

Ďakujeme za prejavený záujem a tešíme sa na spoluprácu. 

UMB Hockey Team 
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