
Zápisnica 

 

Rady športového rozvoja SZĽH dňa 11.02.2020 o 11:00 na sekretariáte SZĽH 

 

Zápisnicu vyhotovila: J. Grandtnerová, doplnil a upravil J.Filc 

 

Prítomní: J. Filc, I. Andrejkovič, V. Čacho, M. Štrbák, R. Sýkora, J. Grandtnerová 

Prítomný na bode 1: M. Šatan 

Prítomný od bodu 3: I. Guryča 

 
1. Návrh na podporu juniorských a dorasteneckých družstiev - zmeny a doplnky 

 

Ján Filc zhrnul a prebral pripomienky Komisie mládeže k materiálu „Pracovný návrh 

podpory súťaží junior a dorast“ a reakcie jeho predkladateľov. 

Skonštatoval, že absentuje počet hráčov, tým konkurenčné prostredie, vyššie vekové 

kategórie sa prispôsobujú nižším, čo je spôsobené vysokým počtom ostaršených hráčov.  

Martin Štrbák skonštatoval, že sú schválené maximálne 4 ostaršenia v extralige do-

rastu, v 1. lige je to zatiaľ 8. 

Ján Filc ďalej navrhol vytvoriť systémovú podporu na obdobie 3 rokov v podobe čias-

točne mandátnych trénerov pre kategórie dorastu a juniorov, ktorých mzda by bola zložená zo 

mzdy od klubu a zo mzdy zo SZĽH a tak by bolo možné efektívnejšie riadiť a kontrolovať prácu 

trénerov na kluboch. 

Rada sa zhodla na potrebe testovania hráčov aj počas letných kempov prostredníc-

tvom TPM. To však ešte stále nie je technicky kompletne nachystané tak, aby toto testovanie 

malo aj výpovednú hodnotu o kvalite hráča v testovanom momente. Nie sú k dispozícii elek-

tronické karty hráča, ktoré je potreba naplniť najneskôr do konca sezóny tak, aby bolo možné 

hráčov následne otestovať.  Za dôležité považuje Rada, aby bolo možné v rámci testovania vy-

tvoriť škály (priemer, podpriemer, nadpriemer) a farebne zobrazovať a rozlišovať tieto para-

metre tak, aby bolo z výsledkov jednoznačne jasné, ako ktorý hráč v danom momente podáva 

výkon a v čom sa konkrétne potrebuje zlepšiť. 

Miroslav Šatan navrhol pre tento účel nastaviť Mariánovi Cisárovi túto úlohu ako prio-

ritnú.  

Ján Filc sa vyjadril ku kritériám na splnenie všetkých podmienok na získanie finančnej 

podpory pre kluby, ktoré považuje za príliš prísne nastavené. Navrhol zmierniť posudzovanie 

a to udelením alikvótnej čiastky z finančnej podpory, podľa splnených a nesplnených kritérií 

klubmi. 

Ján Filc ďalej považuje za veľmi potrebné špecifikovať personálne zloženie realizačných 

tímov, zadefinovať spôsob vzdelávania a kompetencie v realizačných tímoch. Vyjadril sa k me-

todickému zabezpečeniu a uviedol, že sa aktuálne pracuje na seminároch a workshopoch pre 

trénerov. 

Ján Filc vyslovil potrebu dodávať hokejky  v najvyššom počte pre juniorov a dorasten-

cov, keďže počet zlomených hokejok, nároky na ich kvalitu a tým i cenu rastú exponecionálne  

s ratúcim vekom hokejistov. Ak v kategórii kadetov spotrebuje hráč v priemere 3 - 4 hokejky 

vhodnote cca 100 EUR/ks za sezónu, v kategórii dorast a najmä junior je to niekoľko násobne 



viac a je to jedna z významných príčin málo efektívneho zakončenia našimi hokejistami ale pri 

súčasných cenách kvalitných hokejok i vážny finančný náklad. Máme za to, že stimulovať hrá-

čov kadetov jednou hokejkou na sezónu by bolo pekné gesto SZĽH, ale pomôcť riešiť vážny 

problém v kategóriách dorast a junior čiastočným pokrytím nákladov spotreby hokejok je 

v rámci dôvodov pre nami navrhovanú podporu dôležitejšie.   

Miroslav Šatan navrhuje udeľovať hokejky na základe výsledkov z testovania. 

Rada sa uzniesla na potrebe klubmi určiť šéftrénera, ktorý bude podliehať povinnosti 

vzdelávať sa a vzdelávať ostatných trénerov na klube. 

 

 

2. Príprava návrhov na zmeny a doplnenie realizačných teamov juniorských reprezentácií SR 

15, 16, 17 a 18 na sezónu 2020/21 

Ján Filc navrhol vytvoriť si 2 - 3 alternatívy, akým spôsobom a ktoré funkcie v realizač-

ných tímoch profesionalizovať a aké aktivity by mala osoba vo funkcii v rámci realizačného 

tímu zabezpečovať pre Slovenský zväz ľadového hokeja.  

Poukázal na potrebu v tímoch a nielen v nich kombinovať ľudí z novej a staršej hokejo-

vej éry. Je to spôsob vhodný pre spájanie sa v hokeji a zároveň jeden zo spôsobov ako formovať 

slovenskú hokejovú identitu. Spojiť dobré staré s neodlúčiteľným novým. 

Téma bude prerokovaná 13.02. na stretnutí s trénermi príslušných reprezentácií. 

 

3. Príprava návrhov súťaží na súťažný ročník 2020/21 

 

Ján Filc poukázal na príliš nahustenú súťaž dorastencov, pre ktorú nie je priestor na iné 

hokejové aktivity, napríklad výcvikové kempy a navrhuje znížiť počet zápasov, znížiť náročnosť 

na cestovanie podobne, ako je to v kategórii juniorov. Zároveň spomenul rozhodnutie Miro-

slava Šatana  o odohrávaní všetkých zápasov v tejto kategórii počas víkendov, aby sa hráči 

mohli plne venovať štúdiu počas školského týždňa. 

Igor Guryča spomenul možné negatívne ohlasy z klubov na takýto krok, vidí technický 

problém  v tom, akým spôsobom znížiť počet zápasov v kategórii dorastencov. Uznal však, že 

52 zápasov od začiatku sezóny do konca februára je veľa a poznamenal, že je v pláne elimino-

vať tento počet na nižší. 

Igor Guryča navrhol zrušiť kategóriu kadetov, čo spôsobí predĺženie veku prípravky 

a podporí tak možnosť „nechať deti hrať sa“ dlhšie a nebyť tak skoro orientovaný na výsledky 

zápasov. 

Ján Filc sa zhoduje  s návrhom zrušiť kategóriu kadetov od sezóny 2021/2022. 

Igor Guryča ďalej navrhol skrátiť play off  v kategórii juniorov, keďže trvá až 6 týždňov. Návrhy 

a spôsoby sú hotové, sú k dispozícii, vypracované Petrom Kúdelkom. 

 

 

4. Informácia o priebehu a výsledkoch výberového konania 

 

Rada v krátkosti informovala o priebehu výberového konania na pozíciu Regionálnych 

inštruktorov a na odozvy z klubov. Uzhodla sa, že negatívne reakcie od niektorých nevybraných 

uchádzačov o túto pozíciu neboli na konštruktívnom základe, vychádzali zo subjektívneho po-

hľadu na výber. 



 

5. Rôzne   

     

 

 

 

   


