
Zápis č. 74 zo zasadnutia Predsedníctva SZPH dňa 05.10.2017 

 
 

Prítomní:  Pastorová, Mankovecká , Hoštáková, Jakabová, , Parajka, Čavoš, Dugovič 

Neprítomní: Orolín ,   

Hostia: Romanec Michal, Romanec Tomáš, Skala, Hruška 

 

 

1. Kontrola zápisu č. 73 
 

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. 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.  

Z.č. 73: Osloviť spoločnosť EKODORA, že máme záujem o vykonanie auditu podľa cenovej 

ponuky: 

  

  cena/hod 
počet 
hodín 

cena celkom 
za UZ 

audítor 66 6 396 

Asistent A 40 14 560 

spolu   20 956 

 

 

 

Vypracovanie výročnej správy, ktorá tiež musí byť overená audítorom je určená cena 200,- EUR 

plus DPH. Celková cena 1.390€ 

 

 

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. 

Z.č. 73: Obe reprezentácie odohrali zápas 5.10.2017 na NŠ PR. Ženy remizovali 0:0 a muži 

vyhali 8:0 

 

 

Zápis č. 72 
 

4. Rôzne 

 
 Návrh na zakúpenie bránok 6 ks. 

Ú: zistiť cenové ponuky 

Zodp.: Sekretariát 

Z.č. 72: bránky sú kúpené 

Z.č. 73: P SZPH sa dohodlo, že nebude obmedzovať používanie novo zakúpených bránok ale 

bránky na NŠ PR v Rači sa budú po zápasoch a tréningoch umiestňovať pri striedačky. 

 

Zápis č. 73 

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.   

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


    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. 

 

Z.č. 73: Zuzana Hoštáková, zašle návrh stanoviska na vyjadrenie P SZPH. 

 

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 

Z.č. 73: Post trénera ženskej reprezentácie prijal Martin Čavoš. Pri mužskej reprezentácii sú dvaja 

kandidáti a to Frank Geers (NED) a Nikola Hanžek (CRO). Obom trénerom sa zašle plán prípravy 

a podmienky spolupráce. Na základe ich vyjadrenia sa P SZPH dohode „per rollam“. 

  

6. Rôzne 
 

3. MŠ 

 

 Stretnutie k zverejňovaniu 31.8. 

- Zástupcovia členov orgánov 

- Zoznam členov 

- Zoznam talent. Mládeže 

- Disciplinárny poriadok 

- Zápisnice podľa zákona, vzor MŠ 

Z.č. 73: Zuzana Hoštáková upraví disciplinárny poriadok. 

 
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 

 
6. Rôzne 

 Ukradnutá sieť – návrh kúpiť dve siete 

Za: 6  

Z.č. 73: Siete budú dodané 6.10.2017, prevezme ich M. Čavoš. 
 

 

 

2. Predloženie návrhu rozlosovania a zabezpečenie halovej sezóny 

2017/2018 

   
Zuzana Jakabová predložila návrh rozlosovania za ŠTK v ktorom boli zohľadnené požiadavky 

klubov na účasti na turnajoch. Predbežná termínová listina na rezerváciu športových hál, bola 

klubom zaslaná dňa 18.09.2017. Tie boli vyzvané aby na predbežné termíny zabezpečili haly, 

prípadne zaslali návrh iných voľných termínov, aby sa dalo vytvoriť rozlosovanie. Na tento 

podnet reagoval klub KPH HOKO a Martin Mýtny z klubu KPH Rača, ktorý poslal dva termíny 



pre mládež do 14 rokov. Ostatní na výzvu nereagovali Aj to bol jeden z dôvodov prečo sa 

termínová listina musela viackrát prerábať. 

O situácii ohľadne zabezpečenia hál informovala sekretárka. Zhodnotila ťažkú situáciu 

zabezpečovania hál v BA pre ligové zápasy seniorských kategórií ako aj pre reprezentačné 

účely. Prevádzkovateľov hál kontaktovala už v júny. Z dôvodu zrušenia prevádzok viacerých 

hál v BA majú prevádzkovatelia plný stav počas celého roka, alebo nás do haly nepustia z bližšie 

nešpecifikovaného dôvodu. Prevádzkovateľ hál Mladosť, Elán a Dom športu nám odporučil 

ozvať sa v  septembri kedy už bude vedieť voľné termíny, nakoľko prednosť majú kluby 

a reprezentácie, ktoré využívajú haly celoročne.  Ponúknuté termíny, ktoré nám zaslali 

v septembri boli len v dopoludňajších hodinách počas týždňa. Z toho dôvodu hľadala sekretárka 

vyhovujúce haly v okolí BA, najbližšie sa podarila zohnať vyhovujúca hala v Galante.  Počas 

zasadnutia M. Čavoš povedal, že zohnal halu na víkend 18-19.11.2017 v hale Slovnaft vo 

Vlčom hrdle. Sekretariát zašle objednávku a M. Čavoš zabezpečí prevoz mantinelov do hál. 

 

 

3. Zabezpečenie prípravy mužov a žien na HME – plán prípravy 

 
 Plány prípravy dodajú reprezentačný tréneri dodatočne na schválenie P SZPH. Predbežne sa schválilo 

zakúpenie: 

 

 letenky na Cyprus na HME mužov, 
 repezentačné oblečenie na HME žien, 
 200 ks halových loptičiek, 

 Stojany na fľašky, 

 Ochranné masky, suspenzori a rukavice na obranný roh. 

  

Za: 7 

 

 

4. Čerpanie finančných príspevkov klubov 

 
Sekretárka informovala o priebežnom čerpaní finančných prostriedkov. Klubom KPH Rača a KPH 

HOKO Zlaté Moravce boli refundované dve čiastky z troch na ktoré bol príspevok rozdelení. Klub ŠK 

Šenkvice refundoval prvú časť a klub HC Nová Dubnica refundáciu nezaslal. Výšku nároku na tretiu 

časť príspevku bola predložená na zasadnutí P SZPH a bude zaslaná klubom. 

 

 

5. Rôzne 

 
1. EHF 

 dotazník Education and Development Programmes and Events across Holland in Amsterdam 

or Breda,  

Ú: preposlať účastníkom 

 EuroHockey Indoor Championship ( M ) III treba zaslať dotazníky do 15.11.2017 

2. MŠ 

 Dotazník k ON, termín zaslania 20.10.2017. 

 

3. SOV 

  výzva ku grantovému projektu „Juniorský tím SOV“ Ukáž sa!, nominácia do 3.10.2017, 

nenominovali sme 

 



4. Rôzne 

 pozvánka na halový turnaj CUP KARTAL, 24.11.-26.11, Budapešť, rozhodcu, alebo 15€ 

zápas, pozvánka poslaná na kluby a trénerom  

 Romanec  žiada preplatenie vešiakov do ženskej šatne 44,65 € 

Ú: Dopracovať do ekonomickej smernice, že výdaje do 100€ nemusí schvaľovať P SZPH. 

Zodp.: Sekretariát 

Za: 7 

 Žiadosť od Mýtneho : Vianočný večierok pre veteránov Rače v termíne: 16.12. 2017. 

Za: 7 

 Prihlásenie mužov a žien na turnaj Pragochema, treba objednať hotel, predbežne je 15 

dvojposteľových izieb a 2 jednotky (masér, šofér) 

 Standard Single Room 76 EUR 

 Standard Double Room 76 EUR 

 

 Croatia Cup Hotel Buncic 

 bed & breakfast half board full board 

 - Double bedroom 29.00 € 37.00 € 44.00 € (per person) 

 - Single bedroom 33.00 € 41.00 € 48.00 € 

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

 Ceny platia ak zaplatíme do 30.11.2017 a objednáme izby do 10.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PRÍLOHY: 

 

Pozvánka na zasadanie Predsedníctva SZPH 

 

Zapísala: Ing. Mariana Mankovecká 


