
Zápisnica 
 
Rady športového rozvoja 14.novembra o 10:00 na sekretariáte SZĽH 
 
Prítomní: J. Filc, M. Šatan, I. Guryča, I. Andrejkovič, R. Sýkora, V. Čacho, M. Štrbák, D. Kosová, 
Ri. Pavlikovský, , M. Handzuš, J. Grandtnerová 
Ospravedlnený: J. Jaško  
 
Zápisnicu vyhotovila: Mgr. Janka Grandtnerová, Manažérka ľudských zdrojov SZĽH 
 
 

1. Informácia o stave pripravenosti TPM – M. Cisár 

Marián Cisár informoval, že TPM sa začalo využívať v auguste, následne prichádzali 
pripomienky trénerov k systému, ktoré sa postupne zapracovávajú – je prerobený celý 
kalendár – rezervácie ľadu. 

Všetky pripomienky k TPM musia mať písomnú formu a tréneri ich majú posielať 
prostredníctvom inštruktorov alebo cez tpm@ 
Marián Cisár pripravuje jednostranové príručky pre trénerov k TPM. Systém komunikácie 
smeruje cez inštruktorov k trénerom. 
Marián Cisár s Igorom Andrejkovičom zastrešujú veci obsahové (predtým mal na starosti túto 
oblasť Jukka Tiikkaja) 

 
Firma Stengl má ideu robiť školenie k TPM  - konferenciu pre 200 trénerov, avšak 

Marián Cisár a Igor Andrejkovič nepovažujú tento krok za vhodný. 
 

Ján Filc poukázal na dôležitosť rezervácií ľadov cez TPM kvôli streamovaniu. Treba 
správne odkomunikovať trénerom, že nejde o kontrolu „z hora“, ale o sebakontrolu. 
Diana Kosová poukázala na skutočnosť, že kluby majú podpísané v zmluvách, že sú povinní 
pracovať  s kamerovým systémom – odsúhlasené kongresom 2017. 
 

Ján Filc ďalej navrhol, aby sa v TPM evidoval profesionálny záznam z turnajov 
reprezentačných družstiev SR, aby boli k dispozícii tak, aby sa spätne dalo k akcii vrátiť – 
„denník/hodnotenie repre akcie“ - zadať následne Firme Stengl na zapracovanie. 
Miroslav Šatan navrhol vytvoriť aj aktuálny zoznam aktívnych trénerov aj s ich históriou 
podobne, ako je vytvorená záložka s históriou hráča – v IS. 
Diana Kosová oznámila, že v TPM táto možnosť je, bude nutné vyžiadať súhlas GDPR od 
trénerov. S udeľovaním nových licencií následne budú automaticky súhlas s GDPR podpisovať. 
 

Keďže týmto bude nasledovať stretnutie k nastaveniu TPM, treba dohodnúť termín 
(cca 4 ľudia). 

Diana Kosová ďalej oboznámila účastníkov zasadnutia, že 31.12. je posledný termín, do 
ktorého je možné využiť zmluvu so spoločnosťou Stengl na úpravy v dodatky v TPMl servis 
a reklamácie budú naďalej možné. 
 
Úloha pre Mariána Cisára: vypracovať návrh akým spôsobom najlepšie pripraviť workshopy 
pre trénerov. 



 
 
 

2. Odpočet úloh jednotlivých oddelení (viď zápisnica a dodatok k zápisnici zo 

zasadnutia Rady 22.10.2019)-riaditelia oddelení, predseda Komisie mládeže 

Igor Andrejkovič skonštatoval, že už prebehli Školenia trénerov na licenciu C – 70% 
ukončených, od februára sa začne so školeniami na licenciu B. 

Roman Sýkora zhodnotil „trojáčkové“ turnaje, jednodňové výcvikové tábory U15, 
popísal ako prebiehali – výstupy z testovania následne tréneri zadali do TPM. Súčasťou 
výcvikového tábora  je seminár pre trénerov, na ktorom je vysvetlené testovanie a zadávanie 
do TPM so spätnou väzbou na záver od trénerov na celý proces a TPM. 
V apríli sa bude konať výcvikový tábor na 4 dni, ktorý bude plniť funkciu výberu hráčov na 
budúcoročnú  SR16. 
 

Ján Filc bude informovať o plnení úloh súvisiacich s ďalším vzdelávanímtrénerov 
v samostatnom bode. 

 
Miroslav Šatan oznámil, že SZĽH plánuje zorganizovať odborný seminár pre trénerov – 

Školenie skautov, aby v jeho výsledku boli tréneri odborne zaškolení ako správne 
hodnotiť/bodovať hráčov.  
 

Diana Kosová informovala o možnosti využiť formát „Learn to play“ aj v najbližšom 
období, najneskôr do 30.03.2020 (deadline na využitie finančných prostriedkov z dotácie na 
tento program). K realizácii by malo dôjsť najvhodnejšie po asociačnej prestávke. Pre trénerov 
trénujúcich deti do vekovej kategórie U10 je to nadstavba k vzdelávaniu, ktoré už majú za 
sebou.  Vízia k programu „Learn to play“ je jeho realizácia s pomocou zo zahraničia maximálne 
na 2-3 roky, zaškolenie našich ľudí a inštruktorov, ktorí postupne budú dostávať tieto znalosti 
ďalej ďalším trénerom. 

Ján Filc súhlasil s programom „Learn to play“, ale za podmienky finančnej podpory  
vzdelávania trénerov na všetkých trénerských stupňoch, aby nedochádzalo k nepomeru 
v dotáciách. 

Miroslav Šatan potvrdil výborné ohlasy na tento program. Navrhol osloviť šikovných 
ľudí, ktorí sa na „Learn to play“ už zúčastnili a absolvovali ho, aby sa aj teraz zúčastnili 
a následne sa tak mohli stať  inštruktormi pre prácu s deťmi v tejto kategórii. 
Jedným z navrhovaných miest najvhodnejších na realizáciu je Námestovo. 

 

Igor Guryča sa vyjadril k pomerne vyššiemu počtu kontumácií, a navrhol, aby 
administratívne pochybenie klubu bolo následne sankcionované finančne (musí schváliť 
kongres), zväz nemá inú možnosť ako postihnúť takéto pochybenia. 

Výška sankcie má byť stanovená v smernici vždy pre príslušnú súťaž odstupňovaním 
bezpodmienečne, keďže aj sankcie tvoria príjem zväzu. Výkonný výbor nemá sankcie 
odpúšťať! 

 

3. Informácia o priebehu novembrových akcií juniorských reprezentačných 

družstiev SR 16, 17 a 18 – V. Čacho 



Viliam Čacho zhodnotil výcvikové tábory a „trojáčkové turnaje“ pozitívne, keďže na 
takýchto akciách je možnosť pozrieť si veľa hráčov, „neunikne ani jeden hráč“ v procese 
plánovania jednotlivých reprezentácií. 

Výcvikové tábory pre U16 zostávajú rovnako nastavené, nie je čas a priestor na 
zvyšovanie ich počtu. 

Viliam Čacho ďalej poukázal na potrebu tzv.  „prednominačky“ v TPM, keďže chodia 
neskoro. Dal návrh na presné stanovenie pravidiel pri nahlasovaní nominácií, a to 14 dní do 
akcie je tréner povinný poslať nominácie a najneskôr do 10 dní musí odísť nominačka na 
príslušné kluby. 

Ján Filc poukázal na nutnosť oponentúry k nomináciám, aby sa na nich nevyskytovali 
hráči z iných ako transparentných dôvodov – predreprezentačné komisie.  

Miroslav Šatan poznamenal, že takáto kontrola môže vzbudzovať pocit, že zodpovední 
tréneri nemajú dôveru za svoj výber, návrh by mal ísť na trénerskú radu z repre trénerov 14 
dní vopred v kategóriách 18 a nižšie. 

 

4. Informácia o priebehu regionálnych výberov SR 15 – R. Sýkora 

Roman Sýkora zhodnotil „trojáčkové“ turnaje, jednodňové výcvikové tábory U15, 
popísal ako prebiehali – výstupy následne tréneri zadali do TPM. Súčasťou výcvikového tábora  
je seminár pre trénerov, na ktorom je vysvetlené testovanie a zadávanie do TPM so spätnou 
väzbou na záver od trénerov na celý proces a TPM. 

Na základe skúseností z poslednej akcie SR15 v Bielorusku požiadal, aby sa do budúcna 
podobná akcia organizovala letecky, keďže to vyjde zhruba rovnako, len treba objednať 
letenky dopredu dlhšiu dobu, nie je nutné vybavovať víza v prípade dopravy letecky. 
 
 

5. Informácia o príprave zmeny spôsobu predlžovania trénerských licencií – J. Filc, 

I. Andrejkovič  

Ján Filc predostrel návrh na zmenu systému vzdelávania trénerov z centralizovaného 
na kreditový (zbieranie kreditov smerujúce k jednotlivým licenciám). 

Ďalej uviedol, že prebehlo stretnutie so zástupcami FTVŠ UK, na ktorom sa 
prejednávala zmena a upravenie sylabov pre vzdelávanie trénerov.  

Má plánované stretnutie so zástupcami ostatných športových zväzov zodpovedných za 
vzdelávanie, na ktorom majú byť dohodnuté postupy  negociácie - Možnosť vzdelávať trénerov 
obsahovo na VŠ úrovni, ale nie na obdobie až 4 rokov (ako vyplýva zo zákona), keďže pre 
trénerov nie je potrebný titul Bc., potrebujú výhradne licenciu. Preto chceme dosiahnuť, aby 
mali tréneri možnosť študovať diaľkovo len 2 roky a mohli sa popritom naplno venovať 
trénovaniu. 

 
6. Návrh na finančnú dotáciu juniorských a dorasteneckých družstiev - J. Filc 

Ján Filc dal návrh na spolufinancovanie družstiev v juniorských a dorasteneckých 
ligách z prostriedkov SZĽH s podmienkou: „Povinnosť klubu v extra lige mať zaregistrované 
družstvo dorastu alebo juniorov“. 



Bola vyslovená potreba aktívne diskutovať o zmenách v spôsobe financovania 
v hokeji zo zväzových zdrojov (história hráča,...) tak, aby boli uspokojovávané kluby 
vychovávajúce juniorov.  

Cieľ – kvalita hráča 21. storočia. 
 

 
7. Návrhy na zmeny a doplnky poriadkov a predpisov na dohodovacie konanie – 

riaditelia oddelení, predseda Komisie mládeže 

 
Igor Guryča navrhol, aby po schválení kongresom bolo uzatváranie hráčskych zmlúv do 

18 rokov nepovinné, keďže nič nevyžadujú a ani neponúkajú a sú len administratívnou záťažou 
pre zväz. Pokiaľ ale klub zmluvu uzatvorí, ale nenahrá do IS SZĽH akoby ju vôbec nemal. 
 

Odoznel aj návrh z Liba academy na zrušenie žiackych 4 a zmenu na len 2 kategórie. 
 

Miroslav Šatan navrhol neumožňovať až 8 ostaršení, aby sa neznižovala úroveň hokeja. 
 
Igor Guryča poznamenal, že vekové kategórie sú viazané na rozpočet – potreba súťaže 

nastaviť cez odborné komisie zväzu. 
 
Michal Handzuš navrhol zorganizovať stretnutie metodického a súťažného oddelenia, 

aby sa nastavili návrhy tak, aby kopírovali názory oboch strán (čo sa dá/nedá a prečo). 
 

Ján Filc navrhol zrušenie odrátavania bodov pri 2. kontumácii – nutné schválenie 
kongresom. 

 
Na návrh pani Hosťoveckej – zmeniť vekové kategórie v prípravkách a žiakoch zo súčasného 
školského veku na kalendárny vek, z ktorého vyplýva potreba pripraviť argumentáciu na 
hlasovanie a následne na kongres tak, aby bolo ponúknuté čo najlepšie riešenie aj s ohľadom 
na vplyv a dopad na všetky ostatné zmeny z toho vyplývajúce.  M.Šatan navrhol usporiadať 
k danej problematike celoslovenskú konferenciu v termíne 18.11.2019 v Banskej Bystrici. 

 
 
 
 

 
8. Rôzne  

 
Igor Andrejkovič sa vyjadril k smernici o získavaní a uplatnení trénerských licencií. Je 

potrebné smernicu aktualizovať v zmysle novej organizačnej štruktúry, zmeny a doplnenie 
špecifikácií licencií, vzhľadom na to, že dnes majú tréneri problém získať A licenciu – 
nahrádzame B*, plus zmeny tak, aby nemohol dostať B licenciu rovno študent po ukončení 
športovej školy. 

 



Ján Filc predložil návrh smernice pre vyplácanie  honorárov lektorov, ktorý predloží po 
konzultácii s riaditeľom ekonomického oddelenia na Výkonný výbor na schválenie. 

 
Riachard Pavlikovský vyjadril prosbu o vyriešenie prestupových poriadkov v súvislosti 

s nástupom hokejových akadémií, z čoho vyplýva potreba vymyslieť ako motivovať kluby 
v regiónoch, aby boli ochotné posunúť hráčov do akadémií. 

Ján Filc poukázal na potrebu vzniku fondu, ktorý bude slúžiť na úhradu výchovného 
materským klubom v prípade prestupu a hosťovania do HA. 

Viliam Čacho dal návrh, aby každý kadet mal zmluvu maximálne na jednu sezónu. 
Michal Handzuš spomenul možnosť motivácie aj prostredníctvom histórie hráča. 
 
Úloha pre Richarda Pavlikovského: vypracovať čo najskôr v spolupráci Radoslavom 

Peciarom „Štatút akadémie“. 
 
Miroslav Šatan poukázal na nevyhnutnosť vymenovať realizačné tímy juniorských 

reprezentácií SR pre nadchádzajúcu sezónu najneskôr v marci . 
 
 

9. Najbližšie zasadnutie Rady športového rozvoja sa bude konať v utorok 

26.11.2019. 


