
Zápis č. 67 zo zasadnutia Predsedníctva SZPH dňa 05.01.2017 

 
 

Prítomní:  Pastorová, Mankovecká , Jakabová , Dugovič,, Orolin (skype), Parajka 

Neprítomní: Čavoš, Petráš (Croatia Indoor Cup), Strapková 

Hostia:  

 

 

1. Kontrola zápisu č. 65 
 

 

ZÁPIS č. 63 

 

 3. Určenie trénerov na HME juniorov 

 
P SZPH zvolilo za trénera Petra Troníčka. Navrhlo za asistentov: 

 Martina Čavoša, ktorý sa rozhodne či by chcel spolupracovať s trénerom  

 Natáliu Fondrkovú a Mateja Boha., ktorí majú povinnú účasť 

Za: 6 

Z. č. 64: Navrhovaný tréner vyjadril súhlas s vedením tímu U 21 na HME juniorov. Súhlasí aj 

s  asistentami Natáliou Fondrkovou, Matejom Bohom a Tomášom Romancom, ktorých odporučil zväz.  

Ján Skala bol navrhnutý za asistenta trénerom. Voči tejto nominácii P SZPH nemalo námietky. 

Z. č. 65: J. Skala a T. Romanec sa ospravedlnili, ale po zvážení rodinných a školských povinností by 

nestíhali absolvovať prípravu s tímom. N. Fondrková a M. Boho prijali nomináciu ale M. Boho sa 

nemôže zúčastniť HME, potvrdil termíny prípravy, ktoré s tímom absolvuje.  

Z. č. 65: Realizačný tím na HME budú tvoriť:  

 

1. Tréner: Troníček Peter 

2. Asistenti: Fondrková Natália, Dada Šutovská (nahradí Mateja Boha) 

3. Vedúci tímu: Mankovecká Mariana 

4. Fyzioterapeut 

 

Za: 7 

Z. č. 66: Realizačný tím na HME doplnený o asistenta trénera, ktorým je Petráš Marek, ktorému treba 

doobjednať ubytovanie. 

 

 5.Rôzne 

 
 FTVŠ UK Plán vzdelávacích programov pre získanie kvalifikácie tréner/inštruktor – jeseň 

2016: 

-  I. stupeň 14.-16. októbra 2016 – všeobecná časť; 

-  II. stupeň 2.polovica októbra, začiatok novembra – všeobecná časť; 

-  III. stupeň november 2016 – všeobecná časť. 

Z. č. 64: Stretnutie 7.10.2016 ohľadne zistenia podmienok k zapojeniu sa do vzdelávacieho 

program. 

Z. č. 65: Do vzdelávacieho procesu sa zapojíme začiatkom roka 2017 podľa ponúknutých 

termínov od FTVŠ. 

Z. č. 66: Vyžiadať termíny všeobecnej časti 

 IS MŠ 

Povinnosti klubov vyplývajúce zo zmeny zákona o športe: 



 Tréneri, ktorí sú klubmi uvedený v prihláškach budú musieť absolvovať školenie 

k získaniu 1. kvalifikačného stupňa. 

 Tréneri pracujúci s mládežou do 23 rokov musia doručiť na zväz výpis z registra 

trestov, zvyšok čestné prehlásenie. 

 Kluby musia oznámiť výšku členského príspevku. 

 Kluby si musia zriadiť internetovú stránku ak sú prijímateľmi dotácie a musia na nej 

zverejňovať použitie prijatých finančných prostriedkov. 

 Ak sú kluby prijímatelia sponzorského musia mať druhý bankový účet, nemôžu 

prijímať sponzorské príspevky na dotačný účet. 

Ú: napísať klubom 

Zodp.: Sekretariát 

 

Z. č. 65: Urobiť návrh na zväzovú stránku pre kluby kde budú zverejňované použitie prijatých             

finančných prostriedkov. 

Zodp: Sekretariát, Zuzana Strapková 

 

Z. č. 66: Návrh bol vytvorený na stránke zväzu. Klubom sa ponúkne možnosť čerpané finančné   

prostriedky z dotácií zverejňovať na stránke zväzu. Zodpovednosť však zostáva na kluboch, ktoré 

musia zaslať na zväz vyplnené formuláre a zväz ich len zverejní na stránke v menu Kluby/jednotlivý 

klub/povinné zverejňovanie (viď obrázok nižšie). Zväz nemá povinnosť vyzývať kluby nakoľko 

každý klub si musí splniť zákonné povinnosti. Pri nedodržiavaní príde klub o možnosť čerpania 

dotácií. 

Ú: Informovať kluby, preveriť čo presne musia kluby zverejňovať, keďže dotácie od SZPH sú 

zverejňované zväzom. 

Zodp.: Sekretariát 

 

 

ZÁPIS č. 64 
 

4. Rôzne 

 
1. EHF 

 
 Modifikácia Indoor a Outdoor pravidiel pre národné aj klubové šampionáty 

Doping: všetci hráči zúčastňujúci sa na šampionáte musia vyplniť svetový antidopingový test 

a certifikát o absolvovaní testu zaslať EHF. 

Ú: zistiť informácie na SK antidopingovom výbore. 

Zodp: Sekretariát 

Z. č. 65: Sekretárka informovala o možnosti vyplniť test cez SAA, ktorá nám vystaví potvrdenie 

v AJ o absolvovaní testu a získaní certifikátu pre hráčov, ktorí ho absolvujú. 

Ú: Zabezpečiť aby sa hráči otestovali. Prejsť si inštrukcie k testu osobne s hráčmi. 

Zodp: Vedúci tímu  

 

4. Rôzne 

 
 Poškodené pletivo 

Ú: požiadať P. Romacna aby to opravil  

Zodp.: Sekretariát 

Z. č. 65: Romanec prisľúbil opraviť poškodený plot. 

Z. č. 66: Plot bol provizórne opravený na jar sa urobí rekonštrukcia. 

 Rakúska liga - osloviť Rakúsky zväz či môžeme prihlásiť detské kategórie do ich ligy 

v pozemnom hokeji. 

Ú: zistiť stavy hráčov U14 a U16 a osobu, ktorá bude zastrešovať  túto ligu.  

Zodp.: Sekretariát 



Z. č. 65: Napísať na Rakúsky zväz vo februári 2017. 

 

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 

 

2. Účasť oddielov na HPEM 2017 
 

M. Parajka informoval o stave príprav klubu ŠK Šenkvice, ktorý sa zúčastní HPEM 2017 v termíne od 

10 do 12.01.2017 v Budapešti. Sekretárka informovala o potrebe absolvovať elektronické 

antidopingové vzdelávanie všetkých hráčov a členov realizačného tímu, okrem tých, ktorí ho už 

absolvovali pred HM€ juniorov U 21. 

 

 

3. Priebeh domácich súťaží 
 

Zápas č. 204 KPH Rača - ŠK Šenkvice sa neodohral, nakoľko hráči KPH Rača nenastúpili na zápas. 

Na základe súťažného poriadku ŠTK navrhlo zápas kontumovať. 

Za: 5 

Zdržal sa: 1 

 

 

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-
aktivity-20162017/ 
 
Špeciálnu časť treba odučiť po všeobecnej časti najskôr 2-3 týždne max. do 3 mesiacov. Obe časti 

školení musí byť ukončené skúškou. 

 

5. Rôzne 

 
1. EHF 

 
 Coaches 4 Europe – 2 rok, potvrdenie o zotrvaní Fondrkovej a Boha v programe v roku 2017. 

Za: 6 

 Top Coaches Programme – 2 rok, potvdenie o zotrvaní T. Romanca v programe v roku 2017. 

Nakoľko T. Romanec nemá záujem pokračovať v kurze nebude potvrdené jeho zotvranie. 

Za: 6 

 Judge na medzinárodných turnajoch musí mať absolvovaný základný kurz EHF.  

http://www.fsport.uniba.sk/studium/dalsie-formy-vzdelavania/trenerska-akademia/aktualne-aktivity-20162017/
http://www.fsport.uniba.sk/studium/dalsie-formy-vzdelavania/trenerska-akademia/aktualne-aktivity-20162017/


Ú: Napísať oddielom, či by mali záujemcu. 

Zodp.: Sekretariát 

 Young leader školenie pre mladých do 25 rokov.  

Ú: Osloviť Dadu Šutovskú, Mareka Baksu a Daniela Petráša. 

Zodp.: Sekretariát 

 Od budúcej sezóny sa budú hrať všetky medzinárodné zápasy o 11 hráčoch 4x15 min. Naša 

súťaž sa bude hrať podľa týchto pravidiel. 

 Mail s podmienkami pre EuroHockey Indoor Club Championships (Men and Women) 2017. 

 
 

2. MŠ SR 

 
 Dostali sme list od hlavnej kontrolórky k posúdeniu stanov. Odporúčajú nám upraviť a 

doplniť do stanov 25 bodov. 

Ú: Preposlať list členom predsedníctva. 

Zodp.: Sekretariát 

3. Rôzne 

 

 Pozvánka na turnaj od Falkensee U8,10 a 12 chlapci a dievčatá. 

Ú: Preposlať na kluby. 

Zodp.: Sekretariát 

 Zistiť na meste či potrebujeme povolenie na odpílenie konára. 

 Pripraviť zväzové tlačivo na 2% z daní, zaslať ho ŠK Šenkvice a zverejniť ho na webe. 

 Poslať dokumenty k uplatneniu 3% z daní ŠK Šenkvice. 

 Objednať 10 ks plakiet na HME juniorov. 

 Pripomenúť klubom zaslanie zoznamov členov a úhradu členského poplatku. 

 Predsedníčka poďakovala za pozvanie na oddielovú schôdzu k zhodnoteniu sezóny 

klubu ŠK Šenkvice. 

 Sekretariát vypracuje evidenciu hmotného a nehmotného majetku. 

 

 

 

 

 

PRÍLOHY: 

 

Pozvánka na zasadanie Predsedníctva SZPH 

Správa hlavného trénera z HME U21 

 

Zapísala: Ing. Mariana Mankovecká 


