
Zápisnica 

Rady športového rozvoja SZĽH dňa 26.11.2019 o 11:00 na sekretariáte SZĽH 

Zápisnicu vyhotovila: J. Grandtnerová, doplnil a upravil J.Filc 
 
Prítomní: J. Filc, I. Guryča, I. Andrejkovič, V. Čacho, M. Štrbák, J. Grandtnerová 

Ospravedlnení: R. Sýkora, J. Jaško 

 
1. Kontrola úloh 

Úloha M. Cisára – Seminár trénerov a spôsob jeho prípravy bude v riešení začiatkom 

roka 2020. Termín: do 31.01.2020 

V. Čacho uviedol, že Trénerská rada reprezentačných trénerov bola kvôli 

zaneprázdnenosti jej členov presunutá na 29.11., prípadne 02.12.  

Úloha pre V. Čacha – vytvoriť kalendár stretnutí Oddelenia juniorských reprezentácií  

na obdobie január-máj 2020. Termín 10.12.2019 

Na základe aktuálnej situácie v juniorských reprezentáciách pripraví V. Čacho 

v spolupráci s I.Andrejkovičom a J.Filcom návrh na vyvtvorenie skupín odborníkov pre 

mentálny tréning,, kondičných trénerov a skill koučov, ktorí budú systémovo pôsobiť 

pri juniorských reprezentačných družstvách a pri vzdelávaní a ďalšom vzdelávaní 

trénerov ako i pri príprave metodických materiálov pre potreby trénerov v kluboch. 

Termín 31.01.2020  

J. Filc poznamenal, že príkladom nesystémového prístupu je mentálny kouč, p.Maroš 

Stanislav, ktorý momentálne pôsobí pri SR18. Jeho pozíciu do konca sezóny 2019-20 

spresní J.Filc po dohode s gen.sekretárom, prípadne púrezidentom SZĽH.  Termín 

02.12.2019 

I. Andrejkovič - príprava akreditovaných seminárov vedúcich k predlžovaniu licencií 

bude v riešení v januári 2020. Termín 31.01.2020 

J. Filc - Návrh na finančnú podporu družstiev dorastu a juniorov – návrh bol len na 

úrovni ideového zámeru. Bude nevyhnutné pripraviť kompletný návrh s jasne 

stanovenými kritériami ktoré umožnia sledovanie efektivity vynaložených prostriedkov 

na základe ktorých sa budú kluby uchádzať o dotácie. (napr.: počet hráčov, profil 

trénera,...)  

Pozn.:I. Guryča – navrhuje rozdeliť financie aj podľa toho či ide o extraligu (zameraná 

na kvalitu) alebo o prvú liga (zameraná na počty hráčov),  



1. materiálnu pomoc – hokejky z mimoriadnej dotácie MŠVVŠ.  I. Guryča – v 

budúcnosti nezamerať výlučne na hokejky 

2. podpora cez spolufinancovanie trénerov, v pomere 50:50,  

3. priame financie smerované na hráčov prostredníctvom zmlúv talentovanýcjh 

športovcov  

Bude potrebné nájsť zdroje, nie z MS 2019, ale v systéme. Systémové riešenie 

hľadať v objektívnejších kritériách zohľadňujúcich nielen históriu hráča – 

zásluhová časť, ale i mieru potrieb tých klubov, ktoré vytvárajú podmienky pre 

ďalší rozvoj hráčov v kategóriach dorast a junior. 

4. J Filc podporuje myšlienku nájsť financovanie zohľadňujúce zásluhy aj potreby. 

5. V. Čacho nesúhlasí s návrhom I. Guryču, účelovo viazať na rozpočet financie 

odobraté z histórie hráča. 

6. Úloha pre všetkých členov – navrhnúť  kritériá na dotácie do klubov 

a zakomponovať ich v čo najkratšom čase formou zdieľaného dokumentu do 

10.12. – po kongrese – V. Čacho dá k dispozícii svoj existujúci dokument na 

zdieľanie pre všetkých členov Rady. Rada športového rozvoja navrhne VV SZĽH 

ucelené riešenie.  Termín 15.01.2020 

 

      Informácie o priebehu konferencie zástupcov klubov k návrhu prechodu žiackych 

vekových kategórií zo školského na kalendárny vek, stanoviská 

. 

J. Filc – informoval o priebehu Kongresu v B. Bystrici. Z priebehu disusie nebolo jasné, 

aké stanovisko k návrhu zmeny kluby na Kongrese zaujmú. Podľa jeho názoru 

argumenty zo strany navrhovateľa neboli dostatočné a ak má u zmene prísť, bude 

potrebné na ňu dlhšiu a intenzívnu prípravu. 

Guryča – navrhol dve súťaže, jednu s klubmi majúcimi družstvá  vo vekových 

kategóriách „Uxx“ a druhú s družstvami podľa školského veku hráčov - ponúknuť 

alternatívy v žiackych súťažiach tak, aby si vedeli kluby z nich vybrať, ktorú z dvoch 

súťaží majú záujem hrať.  

Návrh bude schvaľovať Kongres SZĽH 05.12 

2. Informácia o priebehu dohodovacieho konania zástupcov klubov ku zmenám 

v predpisoch a smerniciach  

J. Filc – navrhol obmedziť počty hosťovaní a striedavých štartov a nastaviť regulácie,  



I. Guryča - Súťažné oddelenie spolu s komisiou mládeže predloží návrhy v priebehu 

budúcich mesiacov na zabránenie zneužívania striedavých štartov. Termín 20.02.2020 

 

 

3. Informácia o rokovaní so zástupcami zväzov športových hier o spoločnom postupe 

pri organizácii externého štúdia trénerov 

J.Filc a I Andrejkovič informovali o priebehu pracovného stretnutia  so zástupcami 

SBA, SZH,SVF a STZ. Zameraného na skrátenie externého štúdia trénerov na 

dosiahnutie Licencie A na dva roky (zo súčasných 4 rokov) 

 J.Filc na základe pripomienok a doplnení upraví návrh a predloží ho na rokovaní s 

vedením FTVŠ Termín 04.12.2019 

              Rôzne 

               J.Filc informoval o pripravovaných zmenách v pracovnej náplni Regionálnych                

inštruktorov, ktorých efektivita práce je predmetom pochybností a kritiky vo viacerých 

regiónoch SR. Na základe zvýšených nárokov na ich kvalifikáciu súvisiaci s ich poslaním 

a akceptáciou v kluboch je potrebné doplniť zmluvnú náplň práce, čo nie je možné urobiť 

dodatkami k existujúcim mandátnym zmluvám.  

J.Filc navrhuje v spolupráci s Oddelením ľudských zdrojov vypovedať všetky zmluvy 

Regionálnych inštruktorov k 31.1.2020 a urobiť nové výberové konanie do 20.01.2020, pre 

ktoré vytvorí Oddelenie rozvoja regiónov a klubov kritériá.  Tieto kroky podliehajú schváleniu 

VV SZĽH. Termín 18.12.2019 

4. Predpokladané stretnutie členov Rady športového rozvoja je 10.12., spresnenie 

podľa potrie vyplývajúcich z Kongresu a pracovného vyťaženia. 

 

     

 

 

 

   


