
Zápis č. 70 zo zasadnutia Predsedníctva SZPH dňa 12.04.2017 

 
 

Prítomní:  Pastorová, Mankovecká , Orolin, Čavoš, Strapková, Dugovič, Parajka, Petráš, 

Neprítomní: Jakabová,  

Hostia: Taligová, Fondrková, 

 

 

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. 

 

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. 

 

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 

 

Z.č. 69: 

Poďakovať Jakubovi Mejzlikovi za školenie. 

Zodp.: Sekretariát 

 
Zápis č. 69 

 
7. Turnaj ON 

 

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/


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. 

Tréneri: 

Chlapci:  Matej Boho a Tomáš Romanec. 

Dievčatá: Martin Čavoš 

Na turnaj sa pripravia tričká. 

Za: 8 

 
8. Rôzne 

 

1. EHF 

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

Cyprus 

 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 

 

5. Rôzne 

 
 Pozvánky na: 

 Croatia Indoor Cup 2018. 5.-7. januára 

 Požiadavka na zakúpenie vysielačiek pre rozhodcov 

Za: 6 

Ú: zistiť cenové ponuky 

Zodp.: Sekretariát 

 

2. Interliga 
 

M. Mankovecká informovala, že klub KPH HOKO Zl. Moravce sa prihlásil do interligy aj v tejto 

sezóne. Kluby: 

 

1. HC WIENER NEUDORF 

2. HG Modling 

3. HC Graz 

4. HC MORAVSKE TOPLICE 

  

 



3. Účasť oddielov na PEM 

 

Klub KPH Rača sa zúčastní EuroHockey Club Challenge II, na Gibraltári v termíne 1-4 Júna 2017 
 

  Skupina A     Skupina B 

1 Servette HC (SUI)   2 HAHK Mladost (CRO) 

4 KPH Raca (SVK)   3 Gaziantep Polis Gucu SK (TUR) 

5 Ardas Rudamina (LTU)   6 Highway HC (TUR) 

8 Grammarians HC (GIB)   7 Clube Futebol União de Lamas (POR) 

 

 

4. Schválenie trénerov mužov a žien 
 

Návrh na trénera žien Martin Čavoš. 

Za: 7 

Zdržal sa: 1 

Sekretariát oslovil možných kandidátov Mareka Machúta, ktorý sa ospravedlnil a Adama 

Amtmanskeho, ktorý neodpovedal. Z toho dôvodu predseda trénerskej komisie M. Parajka osloví 

trénerov z Rakúska.  
 

 

5 . Rôzne 

 

1. EHF 
 Umpiring Supporting National Growth (SNG) initiatives 

Termín prihlásenia: 14.4.2017  

 Officials Seminar (Judges), to take place in Breda, The Netherlands 25th – 27th 

August 2017, prihlásená D. Zavodska,  

2. FIH 
 WL 2018/2019 termín prihlásenia do 12.5.2017 – bod sa presúva do budúceho Predsedníctva. 

3. KŠZ 
 pozvánka na poradu o budúcnosti  Domu športu v Bratislave na Junáckej č. 6. Schôdzka sa 

uskutoční v utorok 4. apríla 2017 o 13,00 hod. v aule DŠ 

Zastupovať nás budú predsedníčka Ľudmila Pastorová a Lucia Taligová. 

 pozvánku s programom XV.  valného zhromaždenia KŠZ SR, ktoré sa uskutoční  v stredu 26. 

apríla 2017  od 13,00 hod. v aule Domu športu 

Termín na zaslanie delegátov 18.4.2017 

 kontakt na audítora: EKORDA, s. r. o.,  Ružinovská 3,  821 02 Bratislava 2, pani Oraušová 

4. SOV 
 udeľovania cien fair play v športe,  zaslanie návrhov na udelenie ocenení KFP SOV za rok 

2016 v nasledovných kategóriách : 

a) Za celoživotné  pôsobenie v duchu fair play 

b) Za aktívne šírenie a propagáciu myšlienok fair play   

c) Za príkladný čin v duchu fair play 

Termín: 31.7.2017 

 Dotazník o medzinárodných aktivitách národnej športovej organizácie 

             Termín: 28.4.2017 

 



5. Rôzne 
 Požiadavka na nákup brankárskych chráničov pre brankárov na ON 

 KPH Rača - vyrážačky, chránič hrude 

 KPH HOKO – prilba 

 Za: 5 

 Zdržal sa: 2 

 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. 

 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 

 Údržba trávika – najvýhodnejšia ponuka od firmy RGL, Koniarovce, predpokladaný termín 

údržby júl 2017 

Za: 7,  

 Pani Dinušová jubileum 29.4.2017  

Ú: Kúpiť darčekový kôš, pozvať na budúce Predsedníctvo. 

Zodp.: Sekretariát 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PRÍLOHY: 

 

Pozvánka na zasadanie Predsedníctva SZPH 

 

Zapísala: Ing. Mariana Mankovecká 


