
Zápis č. 68 zo zasadnutia Predsedníctva SZPH dňa 02.02.2017 

 
 

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

Strapková, 

Neprítomní:  

Hostia:  

 

 

1. Kontrola zápisu č. 65 
 

 

ZÁPIS č. 63 

 
 5.Rôzne 

 
 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 

Z. č. 67: Osloviť ešte raz kluby či majú záujem mať možnosť zverejňovania čerpaných finančných 

prostriedkov na stránke SZPH a pre záujemcov vytvoriť v menu Kluby podstránku Povinné 

zverejňovanie. 

Zodp.: Sekretariát 

 

 

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. 

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. 

Z. č. 67: ŠTK vytroví zoznam hráčov mládeže, na základe ktorého rozhodne P SZPH, ktoré 

kategórie budeme žiadať zaradiť do rakúskej súťaže.  

 

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 

 

Zápis č. 67 

 

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. 

 

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. 

 

 

5. Rôzne 
 

1. EHF 

 

 Judge na medzinárodných turnajoch musí mať absolvovaný základný kurz EHF.  

Ú: Napísať oddielom, či by mali záujemcu. 

Zodp.: Sekretariát 

Záujem prejavila len Dominika Závodská, ktorá žiadala bližšie informácie ohľadne kurzu.  

Akonáhle ich dostaneme z EHF budeme ju informovať. 

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/


 Young leader školenie pre mladých do 25 rokov.  

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

Zodp.: Sekretariát 

Do programu sme prihlásili Dadu Šutovskú a Ondreja Bittera. 

3. Rôzne 

 

 Zistiť na meste či potrebujeme povolenie na odpílenie konára. 

Ú: Musíme poslať žiadosť s fotodokumentáciou. 

Zodp.: Sekretariát 

 

  

2. Hospodárenie 

 
Predsedníčka informovala, že bola podpísaná Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu. 

Na rok 2017 nám boli poskytnuté finančné prostriedky v sume 188 664€. Tieto finančné 

prostriedky sú účelovo viazané na: 

 

a) šport mládeže s jeho príslušnosťou, a to pomerne medzi športové kluby podľa počtu 

aktívnych športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev 

do 23 rokov v kolektívnych športoch (bežné transfery)   minimálne v sume 28 299 eur  

 

Rozdelenie financií na kluby sa bude realizovať 3x a to za súťažné obdobie v pozemnom 

hokeji jeseň, jar a za halovú časť. Finančné prostriedky budú rozdelené podľa schváleného 

kľúča P SZPH. 

Za: 8 

 

b) rozvoj talentovaných športovcov (bežné transfery)    minimálne v sume 37 732 eur  

c) športová reprezentácia (bežné transfery)     minimálne v sume 47 166 eur  

d) výdavky na správu a prevádzku (bežné transfery)    maximálne v sume 28 299 

eur 

 

 

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 

 

3. Zhodnotenie HME U 21 2017 
Písomná správa hlavného trénera bola prílohou zápisu.  

 

 

4. Príprava rozhodcovského a trénerského seminára 
Ľ. Kamendy pripraví seminár pre rozhodcov, termín sa upresní keď budeme vedieť termíny 

trénerského vzdelávania organizovaného cez FTVŠ. 



 

5. Rôzne 

 
1. KŠZ 

 

 Výkonný výbor KŠZ SR rozhodol o zvolaní riadneho VZ KŠZ SR v zmysle svojich stanov na 

26.4.2017, ktorého obsahom bude štandardný program (hodnotenie činnosti za uplynulé 

obdobie, čerpanie rozpočtu KŠZ SR za r. 2016, návrh rozpočtu na r. 2017, zameranie činnosti 

KŠZ SR na ďalšie obdobie). Na programe bude aj voľba prezidenta a nových 8 členov VV 

KŠZ SR na štvorročné obdobie. Z toho dôvodu vyzýva svoje členské zväzy, aby navrhli 

svojich kandidátov na uvoľnené posty do 15.3.2017 po schválení vo svojich príslušných 

orgánoch (s krátkou charakteristikou kandidáta). 

 

Kandidátov nenavrhujeme. Na voľbách sa môžu zúčastniť za SZPH 2 kandidáti. 

 

2. MŠ SR 

 

 Pozvánka na stretnutie k oprávneným výdavkom,  

Termín stretnutia: 14 a 15.2.2017 od 13:00 – 17:00 

Termín na prihlásenie: 9.2.2017 

Zastupovať nás bude M. Mankovecká a Ľ. Pastorová 

 V rámci každoročného zisťovania štatistických údajov o centrách talentovanej mládeže nás 

prosia o zabezpečenie údajov za CTM, ktoré fungujú pod našim športovým zväzom. 

Termín zaslania: 11.2.2017 

Ú: Vyplniť štatistické údaje.  

Zodp.: Sekretariát 

 

3. Rôzne 

 

 Objednané medajle pre U10, U12 a U16 hala 2016/2017, 

 Michal Margolien sa nezúčastnil na HME U21, nakoľko sa mu nedokončili papiere a nemohol 

opustiť USA, náhradného rozhodcu sme nemali. 

 Pozvánky na turnaje: 

 WHC klub pri Lille 

 Prague Grand prix 2017 

 Falcon-Kids-Cup on 29/30th April 2017 

 International indoor hockey festival Gospic 

            Ú: Poslať pozvánky na kluby. 

            Zodp.: Sekretariát 

 Návrhy trénera reprezentácie žien U 21  

 v termíne 30.3.-2.4.2017 by zorganizovať kondičné sústredenie.  Uskutočnilo by sa to 

v okolí Javorníkov na Kysuciach pod dohľadom kondičného trénera. Predpokladané 

náklady na osobu sú +- 33 Eur/osoba s plnou penziou na jednu noc. Náklady na 

kondičného trénera navrhuje rozdeliť na polovicu s KPH Rača. 

Podľa slov M. Čavoša náklady na trénera predstavujú náklady za ubytovanie 

a cestovné. 

Za: 8 

 Návrh aby mal riaditeľ turnaja povinne zabezpečenú lekárničku na turnajoch v hale. 

ŠTK pripomenie klubom, že ak sú organizátormi turnaja musia mať zabezpečené 

základné vybavenie lekárničky.  

 Návrh zosúladiť kolá mužskej a ženskej zložky s kolami kategórií mládeže. 

K tomuto bodu sa vrátime keď dostaneme rozlosovanie ČL. 



 P. Romanec požiadal o schválenie dvoch sád šatňových plechových skríň, ktoré má možnosť 

zohnať bezplatne. 

Predsedníctvo súhlasí za podmienky podpísania darovacej zmluvy. 

Za: 8 

 Žiadosť o preloženie kola U 12 z 12.2.na 11.3. ŠK Šenkvice z dôvodu účasti na HPEM v 

Budapešti. 

Za: 8 

 Žiadosť P. Romanca o príspevok na propagáciu pozemného hokeja v forme akcii na ihrisku 

SZPH. 

P SZPH rozhodlo, že podporí prezentáciu pozemného hokeja na akcii ŠPORTUJÚCE  

MESTO. Na základe požiadaviek bude pre klub rezervovaný národný štadión v deň akcie. Zväz 

poskytne reklamnými predmetmi a tiež uhradí náklady za reklamné prospekty. Taktiež  bude 

poskytnuté zväzové oblečenie prezentujúcim osobám počas akcie. 

Za: 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PRÍLOHY: 

 

Pozvánka na zasadanie Predsedníctva SZPH 

 

Zapísala: Ing. Mariana Mankovecká 


