
Zápis č. 73 zo zasadnutia Predsedníctva SZPH dňa 07.09.2017 

 
 

Prítomní:  Pastorová, Mankovecká , Hoštáková, Jakabová, Orolín, Parajka 

Neprítomní: Dugovič, Petráš, Čavoš 

Hostia:  

 

 

1. Kontrola zápisu č. 72 
 

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 streamovanie 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 

Z. č. 72: Nakoľko nie je obmedzenie počtu zariadení navrhneme klubom možnosť streamovania 

zápasov. Záujemcovia musia mať mobil nie starší ako 2 roky. Zväz pošle aktivačné kódy na 

sportvideos365.  Zodpovedný za obsah a spracovanie stránky bude Matej Orolín. 

Ú: Napísať na kluby. 

Zodp.: Sekretariát 

 

Zápis č. 67 

 

4. Príprava trénerského seminára cez FTVŠ 
 

M. Mankovecká informovala o zabezpečení školiteľky špeciálnej časti, ktorou je Karolina Križenecká 

zo ČSPH. Dokumenty 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/ 

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/


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 

 

Z.č. 72: Licenciu Trénera 1. kvalifikačného stupňa získalo 13násť trénerov: 

Igor Mišovič, Ľuboš Mišovič, Marek Petráš, Martin Čavoš, Mariana Mankovekcá, Martin Mýtny, Matej 

Boho, Matej Jelačič, Michal Pivko, Natália Fondrková, Romanec Tomáš, Romanec Michal, Zuzana 

Jakabová. 

 

Zápis č. 69 

 
5. Rôzne 

 
 Požiadavka na zakúpenie vysielačiek pre rozhodcov 

Za: 6 

Ú: zistiť cenové ponuky 

Zodp.: Sekretariát 

Z.č. 72: vysielačky sú kúpené 

 

 

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 

 
Z.č. 72: Preveriť, ktorý zákon je nadradený, zákon o účtovníctve alebo zákon o športe.  

 

5. Rôzne 
 

 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. 

 

Z.č. 72: Návrh odohrať zápasy 5-6.10.2017. Mužskú zložku zorganizuje Matúš Parajka a ženy 

Martin Čavoš. 

 

 

 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. 

 

Z.č. 72: Na Amsterdam Eurohockey Championshops Camp sa zúčastnili tréneri Natália 

Fondrková a Matej Boho. Dozerajúcou osobou bola Dominika Závodská. Vybranými 

účastníkmi boli Šarlota Medviková (KPH Rača), Benjamin Vaš (KPH Rača), Lenka Horáčková 

(ŠK Šenkvice), Martina Šurinová (KPH HOKO Zlaté Moravce) a Katarína Uherková (HC Nová 

Dubnica). 

 

Zápis č. 72 

 
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. 

 

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 

Z. č.: 72: Požiadavka o dodatočné prihlásenie bola EHF schválená. 

 



 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 

Z. č.: 72:  

Ú: napísať mail 

Zodp.: Sekretariát 

 Návrh na zakúpenie bránok 6 ks. 

Ú: zistiť cenové ponuky 

Zodp.: Sekretariát 

Z.č. 72: bránky sú kúpené 

 

 

2. Zhodnotenie ME mužov 
  

Tréner Matúš Parajka zhodnotil priebeh majstrovstiev. Správu si môžete prečítať na 

http://szph.sk/2017/08/16/eurohockey-championships-iii/. Tomáš a Michal  Romanec dva dni pred 

cestou oznámili mailom že sa majstrovstiev nezúčastnia. Matej Krampl odohral prvý zápas 

a odcestoval domov nakoľko bol voľný deň ale späť sa už nevrátil. 

    P SZPH jednoznačne odsúdilo počínanie hore uvedených reprezentantov, o čom budú títo 

informovaní zaslaním písomného stanoviska Predsedníctva SZPH a Disciplinárnej komisie.   

  

    Za: 4, Zdržal sa: 1, Proti: 1: Zuzana Hoštáková navrhla vylúčiť reprezentantov z reprezentácie. 

 

Stanovisko bude zverejnené na webovej stránke a zašle sa dotknutým reprezentantom a na vedomie 

realizačnému tímu a reprezentantom, ktorí sa ME zúčastnili. 

 

 

3. Určenie trénerov na HME žien a mužov 
        

Za trénera žien bol navrhnutý Martin Čavoš a mužov Matúš Parajka, ktorý súhlasil ale vyjadril sa, 

že v prípade ak by bol tréner zo zahraničia bude mu robiť asistenta. 

Ú: Napísať M. Čavošovi či súhlasí s návrhom. Osloviť opätovne zahraničných trénerov, ktorých nám 

odporučil P. Troníček a požiadať Karolínu Križeneckú o kontakt na ďalších možných trénerov. 

Zodp.: Sekretariát 

  

 

 

4. ČL a Interliga 2017/2018 

  
Sezónu 2017/2018 v českej lige budú hrať kluby KPH Rača muži a ŠK Šenkvice. Klub KPH HOKO 

vyzve kluby z minulého ročníka či majú záujem pokračovať v novej sezóne. V prípade záujmu si 

dohodne jednotlivá zápasy. 

 

 

5. Krúžky na školách 

 
Nakoľko počas leta P SZPH nezasadá riešili sa záležitosti ohľadne krúžkov mailovou komunikáciou. 

P SZPH rozhodlo, že zabezpečí vybavenie krúžkov nasledovným športovým materiálom: 

Hokejky, loptičky, brankársky set, rozlišováky, kuželky. Dodatočne sa dohodlo zakúpiť vak a set, 

ktorý sa skladá z rebríku a kruhov. 

Z dôvodu, že kluby nevedeli vekové rozhranie detí v krúžkoch, P SZPH sa dohodlo, že hokejové 

vybavenie sa objedná až keď bude jasné aké veľkostí jednotlivé krúžky potrebujú. 

http://szph.sk/2017/08/16/eurohockey-championships-iii/


Ú: spísať pravidlá vedenia krúžku, ktoré sa po schválení P SZPH zašlú na kluby. 

Zodp.: Sekretariát 

 

 

6. Rôzne 
 

1. EHF 

 
 Nominácie rozhodcov indoor 

- Margolien - Indoor Men's EuroHockey Indoor Championship III @ Nicosia (CYP) 12 to 

14/1/18 

- René Vaš - Indoor Men's EuroHockey Indoor Club Challenge I @ Prague (CZE), 16 to 

18/2/18 

- Mariana Mankovecká - 23rd to 25th February 2018 Indoor Women's EuroHockey Indoor Club 

Challenge I @ Murska Sobota (SLO) 

- Zuzana Strapková - 20th to 21st January 2018 Indoor Women's EuroHockey Championship III 

@ Puconci (SLO) 

Zuzana Hoštáková a Mariana Mankovecká odmietli účasť z pracovných dôvodov. Požiadať 

EHF o pridelenie rozhodcov. 

 updated regulations – poslať klubom, ktoré idú na pohár 

 
2. FIH 

 Hodnotenie rohodcov, Kamendy, Pivko 

 
3. MŠ 

 Hlavný kontrolór – Ladislav Križan 0905/279 839 (odporúča Fischlerová MŠ) 

 Stretnutie hlavných kontrolórov 13.9. na MŠ 

 Stretnutie k zverejňovaniu 31.8. 

- Zástupcovia členov orgánov 

- Zoznam členov 

- Zoznam talent. Mládeže 

- Disciplinárny poriadok 

- Zápisnice podľa zákona, vzor MŠ 

 Do 28.9. zaslať žiadosť o príspevok uznanému športu na rok 2018 

 
4. KŠZ 

 Kronika športu – obnovenie vydávanie - spracovanie päťročného obdobia (2013 – 2017) 

v živote nášho športu. 

Ú: Pozrieť v predchádzajúcich vydaniach spracovanie článkov a pripraviť článok. 

Zodp.: Sekretariát 

 

5. SOV 

 Dotazník pre rozvoj športovej infraštruktúry, termín 30.9.2017 

 
6. Rôzne 

 Elbia – zmena držiteľa domény – stanovená cena na 11€ bez DPH 

 NŠC týždeň športu – plánované športové aktivity v 09/2017 je možné registrovať na ich 

stránke a tak sa zapojiť do celoeurópskej kampane. 

 ZHNTS – Slovinsko HME ženy rozlosovanie 

 6.9.2017 Rača prezentácia hokeja na ihrisku 



 KPH Rača - organizuje pre svojich vedúcich krúžkov pri základných školách , ktoré chce od 

septembra zriadiť seminár, ak má niekto záujem môže sa zúčastniť, termín 15.9. od 10:00 – 

16:00. 

 Ukradnutá sieť – návrh kúpiť dve siete 

Za: 6  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PRÍLOHY: 

 

Pozvánka na zasadanie Predsedníctva SZPH 

Ospravedlnenie k neúčasti reprezentantov na ME 2017 

 

 

Zapísala: Ing. Mariana Mankovecká 


