
Zápis č. 69 zo zasadnutia Predsedníctva SZPH dňa 02.03.2017 

 
 

Prítomní:  Pastorová, Mankovecká , Jakabová , Orolin, Čavoš, Strapková, 

Neprítomní: Dugovič, Parajka, Petráš 

Hostia:  

 

 

1. Kontrola zápisu č. 68 
 

 

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 

 

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-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. 

 
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.

  

5. Rôzne 
 

3. Rôzne 

 

 Zistiť na meste či potrebujeme povolenie na odpílenie konára. 

Ú: Musíme poslať žiadosť s fotodokumentáciou. 

Zodp.: Sekretariát 

 

Zápis č. 68 

 

4. Príprava rozhodcovského seminára 
 

Ľ. Kamendy pripraví seminár pre rozhodcov, termín sa upresní keď budeme vedieť termíny trénerského 

vzdelávania organizovaného cez FTVŠ. 

Ú: poslať termíny Ľ. Kamendymu 

Zodp: Sekretariát 

 
5. Rôzne 
 

3. Rôzne 

 

 Návrhy trénera reprezentácie žien U 21  

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

K tomuto bodu sa vrátime keď dostaneme rozlosovanie ČL. 

 

2. Rozpočet na rok 2017 
 

Schválenie novej ekonomickej smernice o cestovných náhradách pre rok 2017. Cestovná náhrada za 

km sa stanovuje na 0,183€ na km.  

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/


Za: 6 

 

Finančný príspevok na šport mládeže  do 23 rokov pre kluby, sa bude vypočítavať 3x do roka za 

súťažné obdobie v pozemnom hokeji jeseň, jar a za halovú časť. Podmienky čerpania a pravidlá 

vyplácania finančného príspevku zašle sekretariát na kluby. 

 

 

 

3. Predloženie návrhu rozlosovania a zabezpečenie jarnej časti súťaže 

 

Členka ŠTK Zuzana Jakabová prezentovala prípravu rozlosovania iba ústne, nakoľko ešte neboli 

termíny českej ligy, takže nemohla vypracovať finálnu verziu. 
 

 

 

4. Vyhodnotenie halovej sezóny 
 

Členka ŠTK Zuzana Jakabová vyhodnotila halovú sezónu okrem kategórie U 12, ktorá nebola po 

dohodnutej prekládke kola ukončená.  

Ú: zaslať na kluby vyhodnotenie 

Zodp: ŠTK 
 

 

5. Telefonická konferencia s trénerom P. Troníčkom 

 
Tréner zhodnotil turnaj HME U21 mužov a zároveň oznámil, že nebude môcť pokračovať v trénovaní 

reprezentácie, nakoľko prijal ponuku od českého zväzu za hlavného trénera mužskej reprezentácie. 

Z toho dôvodu by sa nemohol obom venovať naplno. 

 

 

6. Schválenie trénerov mužov a žien 

 
Bod sa prekladá na budúce predsedníctvo. Sekretariát medzičasom osloví možných kandidátov Mareka 

Machúta, Adama Amtmanskeho. 

 

 

7. Turnaj ON 

 
Turnaj sa uskutoční v termíne od 29.04 do 01.05.2017. Treba osloviť možných kandidátov na trénerov 

dievčat a chlapcov a to menovite Fondrkovú, Boha, Petráša Mareka, Jelačiča, Mišoviča Igora. 

 

 

8. Rôzne 

 

1. EHF 

 
 12-14 January 2018 the EuroHockey Indoor Championship III (Men) sa budú konať v Nicosia, 

Cyprus 

 EuroHockey Indoor Club Championships 2018 Men & Women 

M: 16-18.2.2018 Šenkvice (Challenge I, CZE, HUN, POR, SLO, SVK, TUR, UKR, WAL) 

      Ž: 23.-25.2.2018 BA (Challenge I, BUL, ITA, POR, SLO, SWE, WAL plus further entries.) 

Termín prihlásenia: 15.4.2017 



Ú: osloviť kluby či majú záujem 

Zodp.: Sekretariát 

 EuroHockey Indoor Junior Championships M /W 

M: 11-13.1.2019  Championship II ( CZE, NOR, POR, SLO, SVK, UKR, WAL +  1 further 

entry) 

  

W: 18.-20.1.2019 Championship II (TUR + futher entries) 

 

Mužov prihlásiť, ženy nie 

 Za: 6 

       

 EuroHockey III for Men and Women which to be held in Sveti Ivan Zelina from 30th July to 

5th August 2017 

Zaslať QUESTIONNAI do 31.3.2017 

Ubytovanie: 

 “Hotel Buncic” *** (cca 16 km) 

bed & breakfast   half board     full board 

- Double bedroom      35.00 €        43.00 €   50.00 € (per person) 

- Single bedroom        41.00 €        49.00 €   56.00 € 

- City tax and insurance extra paid - 1.10 € (per person/day) 

 Hotel Phoenix” **** (cca 26 km) 

bed & breakfast   half board     full board 

                - Double bedroom      43.00 €        54.00 €      64.00 € (per person) 

                - Single bedroom        66.00 €        77.00 €       87.00 € 

   - City tax and insurance extra paid - 1.10 € (per person/day), registration - 0,53 € (per   

person/once) 

 2017 Development Survey – treba vyplniť do 30.5.2017. 

Zodp.: Sekretariát 

 Draft plánu C4E semináru (účasť potvrdila Natalia, Boho sa z pracovných dôvodov nezúčastní) 

 

2. FIH 

 
 Predpisy k saknkciám k hokejovým zápasom, turanjom udalostiam, ktoré musai byť 

sankciované v súlade s týmimo predpismi. 

 

3. MŠ SR 

 
 Pozvanie na stretnutie k posúdeniu stanov z MŠ. 

Termín: 2.3.2017 o 14:30, zastupovala nás M. Mankovecká 

 

Na základe listu k posúdeniu stanov, boli na stretnutí odprezentované úpravy, podľa 

požiadaviek hlavného kontrolóra vyplývajúce z novely zákona o športe. Všetky úpravy boli 

prekonzultované a schválené až na kľúč delegátov konferencie, ktorý bude upravený podľa ich 

odporúčania. Na základe týchto úprav musia byť opätovne schválené stanovy konfereciou do 

30.4.2017.  

 

Ú: napísať klubom termín Konferenie, ktorá sa bude konať 12.4.2017 o 17:00 hod. v priestoroch 

národného štadiónu Ing. Pavla Rosu v Rači. 

 

 s novelou zákona o športe účinnou od 1. januára 2017 povinnosť športových odborníkov - 

PODNIKATEĽOV : 

 a) PROSTREDNÍCTVOM OKRESNÉHO ÚRADU (JEDNOTNÉ KONTAKTNÉ MIESTO, 

po starom „ŽIVNOSTENSKÝ ÚRAD“), alebo 



 b) zaslaním priamo na ministerstvo na formulároch, ktoré sa posielajú elektronicky na adresu 

ziadosti.sport@minedu.sk, a zároveň sa vytlačené a podpísané posielajú na adresu ministerstva 

 

5. Rôzne 

 
 Požiadavka KPH Rača: 

 Rezeváciu štadiónu na: 

-  akciu športový deň v Rači 07.05.2017,  neplánovala zápasy klubových zložiek, 

- otvorenie jarnej časti sezóny dňa 08.04.2017 

 Pozvánky na: 

 Croatia Indoor Cup 2018. 5.-7. januára 

 Pozvánka na United World Games, v Klagenfurte,Rakúsko, 22-25.6.2017 

Ú: Napísať klubom aby nahlásili akých turnajov v jednotlivých kategóriách sa chcú zúčastniť. 

 Požiadavka na zakúpenie vysielačiek pre rozhodcov 

Za: 6 

Ú: zistiť cenové ponuky 

Zodp.: Sekretariát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PRÍLOHY: 

 

Pozvánka na zasadanie Predsedníctva SZPH 

Rozdelenie financií 1. časť 

 

Zapísala: Ing. Mariana Mankovecká 


