Zápis č. 72 zo zasadnutia Predsedníctva SZPH dňa 01.06.2017
Prítomní: Pastorová, Mankovecká , Čavoš, Strapková, Jakabová, Petráš
Neprítomní: Orolín, Dugovič, Parajka
Hostia:

1. Kontrola zápisu č. 71
ZÁPIS č. 64
4. Rôzne
4. Rôzne
 Poškodené pletivo
Ú: požiadať P. Romacna aby to opravil
Zodp.: Sekretariát
Z. č. 65: Romanec prisľúbil opraviť poškodený plot.

Zápis č. 65
7. Rôzne
4. Rôzne
 Ponuka programu pre strimovanie zápasov cez mobil.
Ú: Matej Orolín pošle informácie mailom.
Zodp.: Orolín
Z. č. 66: M. Orolín urobí prezentáciu programu na budúcom zastupiteľstve P SZPH
Z. č. 67: Vyžiadať podmienky spolupráce.
Zodp: Orolín
Z. č. 68: Pozvať zástupcu spoločnosti na prezentáciu ponuky
Zodp: Sekretariát
Z. č. 71: Návrh na zakúpenie 2 telefónov s vhodnými parametrami na zoomovanie a 2ks 36GB
kariet
Za: 5

Zápis č. 67
2. Hospodárenie
Z podpisom zmluvy sme sa zaviazali splniť nové podmienky, ktoré v minulosti v zmluve
nefigurovali:




Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby pri reprezentačných akciách športovci a ich realizačné
tímy mali na dresoch a športovom oblečení oficiálne označenie štátnej príslušnosti SR.
Ú: dotlačiť na nové sady dresov SLOVAKIA
Zodp.: Sekretariát
Prijímateľ je povinný vypracovať a predložiť Poskytovateľovi v lehote do 30.06.2017

a) kritériá na identifikáciu športových talentov a metodiku práce s talentovanou mládežou pre
daný šport,
Zodp.: Komisia mládeže
b) zoznam významných alebo iných medzinárodných podujatí, ktoré Prijímateľ organizuje v
roku 2017 a o organizovanie ktorých sa uchádza alebo už má pridelené na najbližšie dva roky.
Zodp.: Sekretariát

4. Príprava trénerského seminára cez FTVŠ
M. Mankovecká informovala o zabezpečení školiteľky špeciálnej časti, ktorou je Karolina Križenecká
zo ČSPH. Dokumnety potvrdzujúcu jej odbornú spôsobilosť boli zaslané na posúdenie na FTVŠ.
Predbežné termíny všeobecnej časti budú priebežne zverejňované na webovej stránke.
http://www.fsport.uniba.sk/studium/dalsie-formy-vzdelavania/trenerska-akademia/aktualne-aktivity20162017/
Špeciálnu časť treba odučiť po všeobecnej časti najskôr 2-3 týždne max. do 3 mesiacov. Obe časti
školení musí byť ukončené skúškou.
Ú: Vyzvať kluby aby do určeného termínu nahlásili záujemcov o vzdelávanie, ktorí spĺňajú podmienky
na dosiahnutie kvalifikácie 1 stupňa ako aj záujemcov o špeciálnu čiže praktickú časť.
Z. č. 68:
Ú: 1. Kontaktovať Uherku, či sa semináru zúčastní, nakoľko klub HC ND nepotvrdila účasť.
2. Poslať termíny na oddiely.
3. Zistiť kedy bude skúška všeobecnej časti.
4. Zistiť či certifikát má neobmedzenú platnosť, alebo či je ho nutné predlžovať. Ak áno ako často.
Z.č. 69:
Počas školenie je potrebné zabezpečiť cca 10 detí vo veku 7 – 12 rokov a na nedeľu 2 brankárov cca na
30 min. tréning.
Z.č. 70: Osloviť kluby KPH Rača a ŠK Šenkvice aby zistili možnosť zapojiť ich deti na špeciálu časť.
Zodp. : Sekretariát

5. Rôzne
3. Rôzne


Zistiť na meste či potrebujeme povolenie na odpílenie konára.
Ú: Musíme poslať žiadosť s fotodokumentáciou.
Zodp.: Sekretariát

Zápis č. 69
5. Rôzne
 Požiadavka na zakúpenie vysielačiek pre rozhodcov
Za: 6
Ú: zistiť cenové ponuky
Zodp.: Sekretariát

Zápis č. 70
5. Rôzne
3. KŠZ
 kontakt na audítora: EKORDA, s. r. o., Ružinovská 3, 821 02 Bratislava 2, pani Oraušová

Ú: vyžiadať cenovú ponuku
Zodp.: Sekretariát
5. Rôzne
 Hockey Magic, termín v rozpätí od 25.6. do 9.7.2017.
Predsedníctvo súhlasí aby sa aj v tomto roku kemp organizoval.
Za: 7
Ú: Osloviť KPH Rača, či bude organizátorom a ak áno musí určiť zodpovednú osobu.
Z.č. 70: Natália Fondrková, ktorá bola určená klubom za zodpovednú osobu informovala
o termíne kempu, ktorý sa bude konať v dňoch 1-3.7.2017. Náklady hradené zväzom deťom
mimo BA:
 cestovné náklady (auto by malo byť plne vyťažené),
 ubytovanie
KPH Rača určí účastnícky poplatok v ktorom bude zahrnutá strava.
Za: 8
 Ponuka na ŠTK, ale aj kluby KPH Rača a KPH HOKO, U19 (girls and boys) z Južnej Afriky
prejavili záujem zahrať si s našimi klubmi zápasy počas návštevy Európy. Dňa 26.5.2017
bude na Slovensku manažér klubu, ktorý sa chce stretnúť so zástupcami klubov alebo
zodpovednou osobou za zápasy.
Termín: október 2017
Za: 7
Z.č. 70:
Stretnutia sa zúčastní Ľ. Pastorová a M. Parajka.
 Zaslať klubom mail či majú záujem o brankárske sústredenie, ktoré by sa konalo u nás
s trénerom brankárov zo zahraničia a o kemp 12 – 16 ročných detí v Amsterdame počas ME.
Možnosť pre 5 detí, odhadované náklady na jedno dieťa je 600€ plus letenka.
Z.č. 70:
Ú: Osloviť školiteľa brankárov v ktorom termíne a za akých podmienok bude školenie
prebiehať. K Amsterdamu zistiť viac informácií, či je to kemp cez EHF. Zohnať kompetentnú
osobu, ktorá by s deťmi vycestovala a robila dozor. Napísať na kluby, že zväz uhradí deťom,
ktoré schváli 350€ na osobu. Všetky náklady spojené s pobytom a cestou budú uhradené len
dozerajúcej osobe.
Za: 6
Proti: 2
Z.č. 71:
Zväz uhradí celkové náklady účastníkov.
Za: 6
Ú: Osloviť kluby aby zaslali meno účastníka kempu a mená náhradníkov.

Zápis č. 71
5. Rôzne
3. Rôzne
 Nájsť učebné podklady pre školské krúžky, na budúcom zasadnutí zástupcovia klubov budú
prezentovať ako a kde by sa dali vytvoriť krúžky CTM na školách v ich regiónoch.
Ú: P. Jakabová zašle informácie po stretnutí s riaditeľkou ZŠ

2. Plán činnosti na 2 polrok 2017
Predsedníčka od prezentovala plán činnosti.

3. Určenie termínu a programu schôdze organizačných pracovníkov
Termín schôdze sa dohodol na 29.8.2017.

4. Rôzne
1. EHF
 2018 EuroHockey Indoor Club Championships – Dátum vyradenia pre všetky turnaje v tejto
súťaži je 31. augusta 2017. Ktorýkoľvek klub, ktorý sa po tomto dátume odstúpi, môže
podliehať pokutám alebo inému disciplinárnemu konaniu zo strany EHF.
Men’s Challenge I - Prague (CZE) - 16-18 February 2018

Pool A

Pool B

SK Slavia Prague (CZE)

AD Lousada (POR)

SK Senkvice (SVK)

HC OKS-SHVSM Vinnitsa (UKR)

Soroksári HC (HUN)

Cardiff & Met (WAL)

Gaziantep Polisgücü (TUR)

HK Lipovci (SLO)

Women’s Challenge I – Murska Sobota (SLO) - 23-25 February 2018
One Pool
Partille SC (SWE)
CUS Pisa (ITA)
Lisbon Casuals HC (POR)
FHC Akademik Plus Sofia (BUL)
HK Moravske Toplice (SLO)
Whitchurch Saints HC (WAL)
Bolu Belediyesi Spor Kulübü (TUR)
Požiadavka KPH Rača dodatočne prihlásiť ženy.
Za: 6

2. SOV
 Pozvánka na 52. VZ SOV, ktoré sa uskutoční 9.6.2017 o 9:00 hod. v hoteli Gate One
Zastupovať nás bude Michal Uhrin.
Za: 6
 Pozvánka na odovzdanie ocenení v rámci stretnutia VZ 9.6.2017 o 18:00 hod Gate One
Ambrušova 7, Bratislava

3. Rôzne
 Požiadavka o preloženie kola U10 a U12 od KPH Hoko Zlaté Moravce
 Pozvánka na turnaj od Főnix Hockey
 Pozvánka na 9. EuroHockey Youth Festival SAŠO FAJS Predanovci (SLO) 2-3 September
2017
 Žiadosti KPH Rača:
- Prihláška žien do ČL indoor. Za: 6
- Detský tábor na Národnom štadióne v termíne 28.-31.8.2017. Za:6
 ČL účasť žien v sezóne 2017/2018 – Doležal čaká na vyjadrenie do 2.6.
Neprihlasujeme.
Za: 6
 Požiadavka na zaslanie termínov na prenájom športových hál Mladosť a Elán v sezóne
2017/2018. Termín uzávierky rozvrhu 5.6.2017.
Ú: Rezervovať 5 termínov na ligové zápasy M a Ž.
Zodp.: Sekretariát
 Objednať medaile pozemný hokej 2016/2017 pre U10, U12 a U16
 Schválenie finančnej podpory klubu KPH HOKO na rozvoj PH v Zlatých Moravciach.
Za: 6
 KPH HOKO požiadalo o zväzové prezenty pre deti, ktoré prídu na akciu Deň detí, ktoré
organizuje mesto Zlaté Moravce za účasti klubu.
Za: 6
 Návrh na zakúpenie bránok 6 ks.
Ú: zistiť cenové ponuky
Zodp.: Sekretariát

PRÍLOHY:
Pozvánka na zasadanie Predsedníctva SZPH
Plán činnosti na 2hý polrok 2017
Zapísala: Ing. Mariana Mankovecká

