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Základné informácie

Názov:

Mestský športový hokejový klub – mládež Prievidza, n. o.

Právna forma:

nezisková organizácia (ďalej len n. o.)

Skrátený názov:

MŠHK mládež – Prievidza, n. o.

Sídlo:

Bojnická cesta 460/32, 971 01 Prievidza

Vznik:

24.05.2011, zakladateľ Ing. Milan Šagát

Telefónny kontakt:

+421 915 752 937 Mgr. Radoslav Vrtiel – športový riaditeľ

e-mail:

mshkmladezpd@gmail.com

IČO:

45735972

DIČ:

2023282635 ( nie sme platci DPH )

Právny základ:
Zákon č. 440/2015 Z. z. - Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle
§8 odst. 1-10 n. o. je športovou organizáciou.
Zákon č. 213/1997 Z. z. Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne
prospešné služby.
Bankové spojenie: SK44 1100 0000 0029 2485 7396 Tatrabanka a. s., Prievidza

Mestský športový hokejový klub – mládež Prievidza, n. o. so sídlom v Prievidzi, Bojnická cesta
460/32, 971 01 Prievidza vznikol rozhodnutím zakladateľa zakladateľskou listinou o založení
neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby zo dňa 24.05.2011, podľa §
5 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich verejno-prospešné
služby. Nezisková organizácia bola zaregistrovaná na Krajskom úrade v Trenčíne pod
č. OVVS/NO/189-6/2011 dňom zápisu 24.05.2011.
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Štatút, charakteristika, činnosti a orgány neziskovej organizácie
Správna rada na svojom zasadnutí 10.07.2020 rozhodla z zmene Štatútu a odo dňa
08.08.2020 sa doplnili všeobecne prospešné služby a doplnili sa podnikateľské činnosti.

Nezisková organizácia bola založená za účelom poskytovania nasledujúcich všeobecne
prospešných služieb v oblasti:
a) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry v oblasti ľadového hokeja,
b) zabezpečenie prípravy a výchovy mládežníckych hokejových družstiev,
c) poskytovanie komplexnej riadiacej, organizačnej, tréningovej a
prevádzkovej činnosti pre žiacke a mládežnícke družstvá ľadového hokeja,
d) príprava a organizovania sústredení pre mládežnícke hokejové družstvá, za účelom
zdokonaľovania sa,
e) poskytovanie komplexnej riadiacej, organizačnej, tréningovej a
prevádzkovej činnosti pre seniorské družstvá ľadového hokeja,
f) vytváranie podmienok na rozvoj športu pre deti a mládež,
g) organizovanie športových podujatí,
h) výchova detí a mládež v oblasti telesnej kultúry – letná príprava,
i) organizovanie kurzov korčuľovania.

Podnikateľské činnosti v zmysle živnostenského oprávnenia č.OU-PD-OZP-2020/163642 č. živnostenského registra: 340-44926.
-

organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky.

Hlavnou činnosťou je
➢ zabezpečovanie tréningov, zápasov detí a mládeže a športových hokejových tried,
➢ zároveň zabezpečujeme dopravu hráčov na zápasy mimo mesta, stravné a ubytovanie,

na turnajoch, ktoré organizujeme v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového
hokeja,
➢ vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry v oblasti ľadového hokeja,
➢ zabezpečenie prípravy a výchovy mládežníckych hokejových družstiev,
➢ poskytovanie komplexnej riadiacej, organizačnej, tréningovej a
prevádzkovej činnosti pre žiacke a mládežnícke družstvá ľadového hokeja.
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Na tieto účely využívame formou prenájmu ľadovú plochu vo vlastníctve Mesta Prievidza.

Obrázok č.1

Obrázok č.2

Obrázok č.2

Úzko spolupracujeme s materskými školami, základnými školami a centrom voľného času
Prievidza.
Podporujeme výchovno-vzdelávací proces v školách a športové aktivity, ktorými prispievame
k zmenšeniu negatívnych vplyvov (COVID-19) na voľný čas detí a mládeže.
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Úlohy
•

snaha o zábavu a radosť detí pri získavaní prvých skúseností z ľadového hokeja,

•

vytvorenie vhodného prostredia a atmosféry z hľadiska zdravia, zábavy a učenia,

•

učiť, rešpektovať svojho súpera, viesť deti k poctivosti a čestnosti,

•

povzbudzovať hráčov k zábave a k učeniu sa nových zručností s
nadväznosťou na hru,

•

viesť hráčov k disciplíne a hygienickým návykom.
Všeobecný cieľ

•

všestranne rozvíjať základné pohybové schopnosti so súčasným
rešpektovaním senzitívnych období vývoja organizmu a neustále rozširovať
pohybový fond (základ) vo všeobecnej príprave – dôraz na rýchlostné a
koordinačné schopnosti,

•

nácvik a zdokonaľovanie základných korčuliarskych zručností,

•

nácvik základných herných činností jednotlivca (zaraďovať priebežne po osvojení
základných korčuliarskych zručností) – vedenie puku, prihrávanie a spracovanie
puku, streľba.

Cieľom športovej prípravy je všestranný pohybový rozvoj žiakov-hráčov.
Využívame k tomu predovšetkým všestranne rozvíjajúci tréning a špecializovaný tréning.
Nakoľko sa jedná o veľmi senzitívne obdobie, vhodné pre rozvoj všetkých rýchlostných
pohybových predpokladov, zručností a návykov korčuliarskej techniky, ohybnosti a
koordinačných pohybových predpokladov, ako aj niektorých silových pohybových
predpokladov, najmä relatívnej sily a explozívnej sily dolných končatín, je cieľom športovej
prípravy rozvíjať rovnomerne všetky pohybové predpoklady pohybovo talentovaných detí.

V kontinuálnej nadväznosti na tréningový proces realizovaný v priebehu jednotlivých
vekových kategórií – ročníkov školskej dochádzky je všeobecným cieľom, aby žiaci
športových tried so zameraním na ľadový hokej zvládli technicko taktickú prípravu.
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Ciele a obsah technicko-taktickej prípravy

Ciele technicko-taktickej prípravy
a) zvládnuť techniku korčuľovania na veku primeranej úrovni,
b) zvládnuť palicovú techniku na veku primeranej úrovni, (spracovanie puku, vedenie a
prihratie puku),
c) zvládnuť rôzne druhy streľby na bránu,
d) zvládnuť vybrané herné činnosti jednotlivca na veku primeranej úrovni.
Obsah technicko-taktickej prípravy
• vykorčuľovanie do protismeru, korčuľovanie vpred, vzad, vykorčuľovanie oblúkov,
• uvoľňovanie sa hráča bez puku (zmenou smeru, zmenou rýchlosti, zmenou smeru a
rýchlosti),
• vedenie puku (v jazde vpred, vzad, obraty, zmenou smeru, zmenou rýchlosti, prihrávkou
o korčuľu),
• uvoľňovanie hráča s pukom (kľučka na bekhendovú stranu, forhendovú stranu, protismerná
kľučka),
• prihrávanie a spracovanie prihrávky po ľade (prihrávanie bekhendovou a forhendovou
stranou), prihrávka ťahom,
• spracovanie prihrávky,
• streľba ťahom (bekhendovou a forhendovou stranou), priklepnutým švihom,
• blafák,
• tečovanie, dorážanie.
Obranné činnosti jednotlivca
• obsadzovanie hráča bez puku,
• obsadzovanie hráča s pukom (napádanie, nakorčuľovanie hráča k súperovi, odoberanie
puku).
Činnosti brankára
• základný brankársky postoj a korčuľovanie (v bránkovisku, v priestore pred bránou, v okolí
bránky),
• chytanie a vyrážanie puku po ľade (hokejkou, nohami, sklzom),
• chytanie a vyrážanie puku nad ľadom (rukami, nohami, hokejkou, telom, sklzom),
• zastavenie puku, rozohrávanie (na krátku vzdialenosť, vypichnutie puku),
• riešenie samostatných nájazdov (vykorčuľovaním, vypichnutím puku, polorozkľakom).
Útočné herné kombinácie
• prihraj a korčuľuj,
• riešenie situácií 2-0,
• pohyb hráčov v obrane a útoku (základný herný tvar, pozície, úlohy hráča).
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Útočné herné systémy
• základy postupného útoku.
Obranné herné systémy
• osobná obrana.
Proces prípravy
a) cvičenia orientovať do miest, kde sa v hre často vyskytujú (nielen na os ihriska),
b) vyžadovať technicky správne vykonanie každej hokejovej činnosti,
c) po vykonanej streľbe nevysadiť, ale sledovať puk, korčuľovať pred bránu so zámerom puk
doklepnúť do brány,
d) hernú situáciu 1 – 1, ktorú nacvičovať v rôznych priestoroch, v tretinách nielen v smere osi
ihriska, kľučky vykonávať na obe strany, organizáciu viesť tak, aby sa hráči striedali v útoku
aj v obrane,
e) pri nácviku kombinácií je dôležité zaraďovať do prípravnej časti tréningovej jednotky herné
činnosti jednotlivca, ktoré sú pre danú kombináciu podstatné,
f) zaraďovať jednoduché cvičenia, aby si hráč uvedomil princíp kombinácie.
Požiadavky na žiakov hráčov – výkonový štandard
Žiak vie, je schopný:
• uvoľniť sa s pukom,
• uvoľniť sa bez puku,
• zvládnuť súčinnosť herného tvaru základy.

KONDIČNÁ PRÍPRAVA
Ciele kondičnej prípravy
a) podporiť prirodzený biologický vývin organizmu,
b) harmonický rozvoj pohybových schopností uplatnením všeobecných prostriedkov,
c) dôraz na rozvoj rýchlostných schopností, rýchlostno-silových a koordinačných schopností,
d) upevniť pohybovo - oporný aparát,
e) osvojiť si techniku uplatňovaných tréningových prostriedkov,
f) zvyšovať odolnosť organizmu voči zaťaženiam rôzneho charakteru.
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Obsah kondičnej prípravy
• rozvoj rýchlostných schopností,
• nešpecifické tréningové prostriedky:
• pohybové hry vyžadujúce opakovane prebehnúť krátke úseky (5 – 15 m)
• bežecké cvičenia – atletická abeceda (nízky a vysoký poklus, bez so zakopávaním, koleso,
skokový beh).

Frekvenčná rýchlosť:
• beh na mieste v šikmej polohe s oporou rúk o stenu,
• beh vo vzpore na bradlách – „bicyklovanie“,
• preskoky švihadla (obojnožne, jednonožne) – za stanovený čas čo najväčší počet odrazov,
• dribling s loptou na mieste – za stanovený čas čo najväčší počet kontaktov,
• behy ponad prekážky (čiary, pásy, latky) položené za sebou,
• behy dopredu, bokom so zmenou smeru (vstúpiť do každej medzery) s dôrazom na
frekvenciu behu,
• behy v úsekoch 20 –30 m s dôrazom na frekvenciu (krátke kroky),
• beh dolu svahom (sklon do 5°).

Akceleračná rýchlosť:
• výbehy z rozličných polôh (sed, drep, kľak, ľah a pod.) do 10 – 15 m,
• štarty z rôznych polôh,
• výbehy po kotúli napred do 10-15m,
• výbehy z drepu a nízkeho štartu.

Cyklická rýchlosť:
• letmé úseky 10 – 20 m,
• stupňované úseky 30 – 50 m,
• opakované úseky 20 – 40m,
• rozložené úseky 30 – 60m. (napr. 10 m rýchlo - 10m zotrvačne – 10 m rýchlo),
• beh do kopca (sklon 15 – 25 st.), úseky 5 – 15 m,
• slalomový beh,
• prekážkové dráhy.
MšHK-mládež Prievidza, n.o.
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Tréningové prostriedky v príprave na ľade
• krátke korčuliarske šprinty do 20 m,
• korčuliarske šprinty z rôznych polôh,
• korčuliarske šprinty so zmenou smeru,
• korčuliarske šprinty z jazdy vzad do jazdy vpred, po obratoch,
• jednoduché herné činnosti jednotlivca a spolupráce maximálnou rýchlosťou (predpoklad
zvládnutá technika),
• rôzne spôsoby korčuľovania so zmenami smeru (maximálnou rýchlosťou),
• zaradenia krátkych úsekov hry v maximálnom tempe,
• hra na malom priestore.

Rozvoj silových schopností- nešpecifické tréningové prostriedky:
• pohybové hry a súťaže s prvkami vrhov a hodov,
• hod plnou loptou rozličným spôsobom 1 kg,
• gymnastické cvičenia rôzneho charakteru s využitím vlastnej hmotnosti alebo hmotnosti
spolucvičenca,
• cvičenia s gumovou šnúrou,
• kruhová forma tréningovej jednotky.

Rozvoj všeobecnej sily dolných končatín - gymnastická lavička:
• zoskok obkročmo – výskok na lavičku,
• sed na lavičku obkročmo, výskok do stoja na lavičke,
• stoj bokom k lavičke, bližšiu nohu položiť na lavičku (na celé chodidlo), vykonať výpon do
výskoku s výmenou nôh do východiskového postavenia na opačnej strane lavičky,
• výskoky z podrepu,
• násobené odrazy – po jednej, z nohy na nohu, obojnož v podrepe „žabáky“ a ich
kombinácie,
• preskoky atletických prekážok jednonož, obojnož, bez medziskoku a s medziskokom,
(rozličná výška prekážok).
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Rozvoj explozívnej sily horných končatín - nešpecifické tréningové prostriedky
• hody jednou a obidvoma rukami s 1 kg plnou loptou (zo stoja, kľaku, ľahu, vo výskoku,
s obratom atď.) na rozličnú vzdialenosť,
• gumovú šnúru zachytiť o priečku rebrín, strom, konár, mierny stoj rozkročný, záklon
(kľak, sed) chrbtom k rebrinám, primeraná vzdialenosť, vzpažiť, uchopiť konce gumovej
šnúry – naťahovať gumovú šnúru dopredu,
• ľah na brucho, vzpažiť, gumovú šnúru uchopiť za konce, záklon gumovú šnúru drží vzadu
partner s primeraným natiahnutím. Položiť vystreté paže na zem s natiahnutím gumovej
šnúry,
• cvičenia vykonať vždy ľavou a pravou rukou,
• akrobatické cvičenia a ich kombinácie na žinenkovom páse,
• doplnkové športové hry.

Rozvoj reakčnej rýchlosti
• dvojica za sebou. A – stoj rozkročný, hádže loptu popod nohy vzad odrazom od zeme, B
loptu chytá,
• stoj výkročný, podrep na prednej nohe, pod kolenom držať loptu obidvoma rukami. Loptu
pustiť, tlesknúť si pred nohou a loptu chytiť prv, než padne na zem,
• dve počtom rovnaké družstvá sa postavia na štartovú čiaru, A vpravo a B vľavo od stredu.
Hráčom sa pridelia čísla, vytvoria sa dvojice. Tréner stojaci za ich chrbtom hodí loptu
dopredu a vyvolá číslo niektorej z dvojíc. Hráči označeného čísla vybiehajú a snažia sa
zmocniť lopty skôr ako súper.

Rozvoj vytrvalostných schopností - aeróbna vytrvalosť
• pohybové hry vytrvalostného charakteru,
• športové hry s upravenými pravidlami (futbal, basketbal, hokej a pod.) 20 – 30 min.,
• striedavá chôdza a beh, úseky 100 až 300 m, celkové trvanie do 6 min.,
• nepretržitý rovnomerný beh (beh na lyžiach, kolieskových korčuliach, bicykli, plávanie,
aerobik a pod.).

Rozvoj koordinačných schopností
• kotúľ vpred, vzad, premet bokom, kotúľ letmo ponad prekážku,
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• výskoky na veľkej gymnastickej trampolíne so zmenami polôh tela,
• preskoky cez prekážky (koza, švédska debna a pod.),
• akrobatické prvky zo skokom z mostíka, trampolíny (skoky letmo),
• doplnkové pohybové a športové hry (stolný tenis, bedminton, tenis a pod.),
• prekážkové dráhy s prekonávaním prekážok rozličným spôsobom.

Rozvoj reakčných schopností
• mierny stoj rozkročný, predpažiť – v rukách lopta, pustiť loptu, vykonať drep a loptu chytiť
prv než spadne na zem. Modifikácie: loptu pustiť, tlesknúť si o stehná, za telom, nad
hlavou, pred a za telom a loptu chytiť,
• stoj rozkročný, podrep, medzi nohami pod telom držať loptu – jednou rukou spredu,
druhou za telom. Loptu pustiť, vymeniť si ruky a loptu chytiť prv, než spadne na zem,
• na zem položiť vystreté švihadlo. Dvojica s postaví chrbtom k sebe nad konce švihadla
(držadlo za telom ). Na signál chytiť švihadlo a potiahnuť skôr ako partner,
• dvojica sed roznožmo čelom k sebe, oprieť sa navzájom chodidlami, paže sa opierajú za
telom,
• na gymnastickú lavičku položiť dve lopty 50 – 60 cm od seba. Dvojica zaujme polohu
strehu, každý 3 – 5 m od svojej lopty na protiľahlých stranách lavičky. Úloha: na signál
zhodiť loptu skôr ako partner.

Rozvoj kinesteticko-diferenciačných schopností
• zoskok z vyvýšeného miesta (40 – 60 cm) od piesku s úlohou doskočiť za vyznačenú čiaru
(vo vzdialenosti 80 – 100 cm), pätami čo najbližšie k nej,
• hádzanie tenisových loptičiek na cieľ (horizontálny, vertikálny),
• žonglovanie s dvomi loptami,
• dribling s dvomi loptami súčasne, striedavo, driblovať jednu loptu a druhú viesť nohou,
• driblovať jednu loptu a druhú si nadhadzovať,
• vyhodiť loptu pred seba do výšky, vykonať kotúľ vpred a loptu chytiť (vykonať sed, kľak, ľah
a pod.).

MšHK-mládež Prievidza, n.o.
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Náš cieľ
a) dodržiavať rozvoj pohybových schopností za rešpektovania ich senzitívnych období,
a) zvládnutie techniky všetkých zaraďovaných atletických a športových disciplín,
b) dôraz klásť na správne držanie tela, vyhnúť sa jednostrannému zaťaženiu,
c) preferovať zaťaženie anaeróbneho charakteru,
d) aeróbne aktivity zaraďovať primerane vekovej kategórii,
e) kondičná príprava nesmie postrádať v obsahovom zameraní pestrosť, všestrannosť
a emocionálnosť,
f) je potrebné vyhnúť sa jednostrannému zaťaženiu.

Stratégia
Za obdobie posledných štyroch rokov, súčasné vedenie športovej organizácie spoločne
s trénermi (s metodickou pomocou SZĽH v Bratislave a v Trenčíne) zvolilo jasnú stratégiu
vývoja mládežníckeho hokeja v Prievidzi, s prihliadnutím na moderné trendy, odbornú
spôsobilosť, technickú podporu a metodiku pri vzdelávaní a príprave detí pre ich športový,
ako aj osobnostný rast. Vedenie je v neustálom kontakte s manažérmi ostatných klubov, s
ktorými rozvíjame spoluprácu a následnú koordináciu postupu uplatnenia našich hráčov do
budúcnosti. Taktiež chceme vyzdvihnúť úzku spoluprácu so SZĽH, pričom aplikujeme
najmodernejšiu metodiku vypracovanú Jukkom Tiikkajom, poradcom SZĽH a pánom
Richardom Pavlikovským, poradcom prezidenta SZĽH/strategický rozvoj, verejná správa,
predsedom komisie SZĽH.
K takejto stratégii nás nič nenúti, sami sme sa zaviazali plniť náročné kritériá nastavené
zväzom, lebo vieme, že to je správna cesta!

Vízia
Víziou MŠHK – mládež Prievidza n. o., je vybudovať silný klub s mládežníckou základňou, kde
sa bude pracovať s vlastnými zverencami tak, aby sa vedeli presadiť aj v silnejších tímoch a
vychovať jednotlivcov schopných osobnostne a športovo konkurovať tým najlepším tímom.

MšHK-mládež Prievidza, n.o.
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Orgány neziskovej organizácie
Orgánmi neziskovej organizácie v zmysle Štatútu n. o. č.IV sú:
a) správna rada
b) riaditeľ
c) revízor
Správna rada
Tabuľka č.1
Bc. Dušan Žember

člen správnej rady

Pavol Mihálik

člen správnej rady

Ing. Dušan Langer

člen správnej rady

Mgr. Juraj Gordan

člen správnej rady

Mgr. Radoslav Vrtiel

podpredseda správnej rady
zvolený 11.11.2021
člen správnej rady

Stanislav Němeček
Ing. Pavol Masarik
Richard Pavlikovský

predseda správnej rady
zvolený 30.12.2021
člen správnej rady/zástupca SZĽH

Riaditeľ neziskovej organizácie
Ing. Milan Drugda
Zvolený na zasadnutí správnej rady zo dňa 25.09.2020.

Riaditeľ neziskovej organizácie, ako štatutárny orgán, okrem iného riadi činnosť n. o., koná v
mene neziskovej organizácie a zastupuje ju navonok.

MšHK-mládež Prievidza, n.o.
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Revízor neziskovej organizácie
Ing. Bianka Pavecová
Zvolená na zasadnutí správnej rady a uznesením zo dňa 13.01.2020.
V zmysle §11 odst.1 písm. a.) a odst.2 písm. d.) Zákona č. 440/2015 Z. z. - Zákon o športe a o
zmene a doplnení niektorých zákonov uvádzame, že kontrolórka spĺňa podmienky uvedené
v citovanom zákone.
Všetci v orgánoch správnej rady a riaditeľ vykonávajú túto činnosť bezodplatne, a bez nároku
na odmenu.
V zmysle §9 odst.5 písm. i.) a písm. j.) Zákona č. 440/2015 Z. z. - Zákon o športe a o zmene a
doplnení niektorých zákonov uvádzame zmeny vykonané v zakladajúcom dokumente.
Zmeny v správnej rade, ktoré nastali počas roka 2021

Dňa 05.09.2021 bolo správnej rade doručené písomné odstúpenie z funkcie člena správnej
rady Ing. Miroslava Zajaca.
Dňa 02.11.2021 bolo správnej rade MŠHK-mládež Prievidza, n.o, poštou doručené písomné
odstúpenie z funkcie člena správnej rady Juraja Kukučku, ktorý zároveň požiadal o výmaz
z registra partnerov verejného sektora a Ing. Róberta Matiaška.
Ing. Róbert Matiaško zároveň odstúpil z funkcie predsedu správnej rady.
Správna rada zobrala na vedomie odstúpenie týchto členov, následne tieto zmeny boli
sprocesované a oznámené Okresnému úradu v Trenčíne na odbor všeobecnej vnútornej
správy s návrhom na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod do registra
mimovládnych neziskových organizácií a návrhom na zápis zmeny Štatútu - Dodatok č. 4
(zmena počtu členov správnej rady).
Zároveň bol dňa 11.11.2021 uznesením na zasadnutí správnej rady zmenený Štatút
neziskovej organizácie v znení Dodatku č.4 účinný od 11.11.2021.
Počet členov správnej rady neziskovej organizácie v zmysle Štatútu a jeho Dodatku č.4 sa
zmenil na osem členov. Ostatné ustanovenia v Štatúte n. o. ostali nezmenené.

Všeobecné údaje o neziskovej organizácií:
Nezisková organizácia má aktivovanú elektronickú schránku cez portál www.slovensko.sk.
Prístup má štatutárny zástupca.
Nezisková organizácia aktualizovala konečných užívateľov výhod a je zaregistrovaná s registri
partnerov verejného sektora.
V zmysle §8 odst.1-2 Zákona č. 440/2015 Z. z. - Zákona o športe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov sme športovou organizáciu, ktorá sa riadi týmto zákonom dodržiava
a riadi sa zákonnými ustanoveniami.
MšHK-mládež Prievidza, n.o.
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Aktuálna organizačná štruktúra neziskovej organizácie:

Správna rada
PREDSEDA
PODPREDSEDA

Ing. Pavol Masarik
Mgr. Radoslav Vrtiel

člen
člen
člen
člen
člen
člen

Mgr. Juraj Gordan
Ing. Dušan Langer
Pavol Mihálik
Bc. Dušan Žember
Stanislav Němeček
Richard Pavlikovský - zástupca SZĽH

Revízor
Riaditeľ

Ing. Bianka Pavecová
Ing. Milan Drugda

Ekonomické oddelenie externá účtovníčka
Právne oddelenie
externý právnik
Marketingové oddelenie
Vedúca oddelenia
člen

Bc. Vlasta Krajčiová
Marcel Kavala

Disciplinárna komisia
Odvolacia komisia
Predseda OK komisie
člen
člen
Predseda DK komisie

Ing. Dušan Langer
Pavol Mihálik

člen
člen

Stanislav Němeček

Športový riaditeľ
Pokladník
Hospodár - skladník

Mgr. Radoslav Vrtiel
Mgr. Radoslav Vrtiel
Mgr. František Tóth

Mgr. Juraj Gordan

MšHK-mládež Prievidza, n.o.
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V zmysle §9 odst.1,2 Zákona č. 440/2015 Z. z. - Zákon o športe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov uvádzame spôsoby financovania športovej organizácie ( hospodárenia)
Spôsoby financovania športovej organizácie:
Informácie o transparentnom hospodárení:
Cieľom je poskytovať transparentné financovanie a nakladanie s prostriedkami z dotácií,
z podielu zaplatenej dane, darov, príspevkov a sponzorského.
Možnosti financovania a sponzoringu
Poskytujeme prehľad najbežnejších spôsobov financovania našej činnosti:
Príspevok za poskytovanie služieb na základe čl.III odst. 1Štatútu n. o.:
Služby uvedené v čl.II Štatútu n. o. sa poskytujú za vopred zmluvne určených a dohodnutých
podmienok všetkým užívateľom v rovnakom rozsahu a kvalite a sú spoplatnené.

Na športovú činnosť MŠHK - mládež Prievidza, n. o. na sezónu 2021/2022stanovila ročný
príspevok, ktorý je možné zaplatiť jednorazovo, polročne, prípadne mesačne.
Príspevky na športovú činnosť sa uhrádzajú v nasledovných sumách:
Kategória Dorast, Kadeti
45,-€/mesiac
Kategória 8.-7.
40,-€/mesiac
Kategória 6.-5.
40,-€/mesiac
Kategória 4.-3.
35,-€/mesiac
Kategória 2.-1.
25,-€/mesiac
Kategória 0.
15,-€/mesiac
(prvý mesiac tréningového procesu sa neuhrádza)súrodenecká zľava je 50 % pre druhého
súrodenca (mladší súrodenec platí polovicu z danej sumy).
Za obdobie mimoriadnej situácie a núdzového stavu v SR v sezóne 2021/2022 aktuálne podľa
situácie sa príspevky znížili o 50% pre rodičov, ktorých ovplyvnila Covid situácia na polovičnú
úhradu príspevku. Povinnosť mali oznámiť túto skutočnosť mailom, aby sa im znížil predpis
príspevku.
Asignácia dane (tzv. 2 % z daní) je právo daňovníka použiť určitú časť ním zaplatenej dane z
príjmov na osobitné účely. Asignácia dane alebo použitie podielu zaplatenej dane na
osobitné účely je upravená v § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
MŠHK - mládež Prievidza n. o., je registrovaným príjemcom podielu zaplatenej dane na rok
2021, 2022 a môže nasledovné príspevky prijímať.
•

2% z dani môžu asignovať fyzické osoby,

•

3% môžu asignovať fyzické osoby, ktoré pracovali dobrovoľníci.

•

1% dane môžu asignovať právnické osoby.

Sponzoring na základe zákona o športe
Výhody a podmienky sponzoringu na základe zákona o športe:
•

sponzoring je daňovo odpočítateľný za podmienky, že sponzor má kladný
hospodársky výsledok v danom roku,

•

rôzne možnosti plnenia propagácie sponzora,

MšHK-mládež Prievidza, n.o.
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•

sponzor má vysporiadané všetky záväzky voči štátu – finančnej správe a
poisťovniam – deklaruje sa prehlásením, netreba potvrdenia,

•

zmluva sa povinne zverejňuje,

•

čerpanie prostriedkov musí športová organizácia deklarovať alebo zverejniť cez
transparentný účet,

•

minimálna časová záťaž na strane sponzora – účtuje sa bežne ako záväzok s
prípadným časovým rozlíšením,

•

vhodné pre podnikateľov a právnické osoby, z dôvodu vypracovania agendy na našej
strane je optimálna suma od 500€.

Darovacia zmluva
•

dar je najjednoduchšia forma pre príjemcu,

•

darovať je možné akékoľvek – aj drobné čiastky,

•

darca si dar nemôže odpočítať z daní avšak na strane príjemcu sa už nemusí
zdaňovať,

•

ak právnická osoba počas roka daruje čiastku najmenej rovnú 0,5% zaplatenej dane,
môže potom z daní poukázať až 2%, inak je to len 1%, preto záleží aj na daroch
právnických osôb, ktoré chcú na konci roka poslať 2%,

•

štandardná darovacia zmluva, alebo bez zmluvy priamym zaslaním na náš účet s
poznámkou “dar”,

•

možnosť určenia použitia prostriedkov z daru (v prípade zmluvy).

Príspevky na športovú činnosť dieťaťa
Jedná sa o novú možnosť financovania na klubovú činnosť detí. V platnosti od 1.1.2020.
•

až do 275 € na rok,

•

príspevok si môžu uplatniť zamestnanci a SZČO,

•

ak pracovný pomer alebo živnosť trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov,

•

ide plne do daňových nákladov zamestnávateľa (SZČO),

•

zamestnanec ani zamestnávateľ neplatia žiadne dane ani odvody,

•

vek dieťaťa najviac 18 rokov v danom kalendárnom roku, uplatňuje sa v celom
kalendárnom roku bez ohľadu na mesiac dovŕšenia,

•

zamestnanec preukáže oprávnené výdavky – potrebné doklady t.j. potvrdenie vystaví
MŠHK-mládež Prievidza, n. o.

Zmluva o reklamnej spolupráci
•

tradičná zmluva používaná najmä pred platnosťou nového zákona o športe,

•

náklady sponzora môžu ísť plne do nákladov,

•

nie je potrebné zverejňovať zmluvu,

•

nie je potrebné deklarovať účel použitia prostriedkov,

•

rôzne možnosti reklamného plnenia alebo eventu, vhodné pre podnikateľské
subjekty.
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V zmysle §9 odst.5 Zákona č. 440/2015 Z. z. - Zákon o športe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov uvádzame prehľad dosiahnutého výsledku hospodárenia.
ROZBOR HOSPODÁRENIA ROK 2021
Z pohľadu Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. môžeme výnosy športovej
organizácie, ktorá je neziskovou organizáciu rozdeliť na dve skupiny:
➢ výnosy, ktoré nie sú predmetom dane §12,§3

odst.2 Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.
alebo sú oslobodené, §9,§13 Zákona o dani
z príjmov č. 595/2003 Z. z.
➢ výnosy, ktoré sú predmetom dane§12 Zákona
o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.
Hospodársky výsledok pred zdanením: účtovný zisk

31 479,58 €

Výnosy 359 868,87 €
Náklady 328 389,29 €
Daň z príjmu PO rok2021

0,00 €

Hospodársky výsledok po zdanení: účtový zisk

31 479,58 €

Prehľad nákladov podľa účtovníctva a syntetických účtov:

MšHK-mládež Prievidza, n.o.
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Prehľad výnosov podľa účtovníctva a syntetických účtov:
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V zmysle §9 odst.5 písm. d.) Zákona č. 440/2015 Z. z. - Zákon o športe a o
zmene a doplnení niektorých zákonov uvádzame prehľad dosiahnutých
výnosoch podľa zdrojov a ich pôvodu.
Nezdaňované výnosy/ hlavná činnosť / stredisko č. 1

Výnosy, ktoré nie sú v n. o. predmetom dane §12 odst.3 Zákona o dani z príjmu
Dary peňažné

1 226,00 €

Dary nepeňažné

3 767,94 €

Podiel 2% asignovaná daň FO a PO

4 383,05 €

SPOLU

9 376,99 €

Výnosy, ktoré sú v n. o. oslobodené od dane §13 Zákona o dani z príjmu
Kurzy korčuľovania

5 416,50 €

Ostatné výnosy/prestupy hráčov

1 200,00 €

Výnos k odpisom

1 250,00 €

Dotácie SZĽH

36 714,00 €

Finančný príspevok SZĽH/Covid

10 000,00 €

Príspevky za poskyt. služieb

67 856,80 €

Príspevok fond na podporu športu

4 450,00 €

Dotácia SZĽH
Dotácia SZĽH spolufinancovanie
odmien trénerov

8 033,29 €
6 250,00 €

Dotácia SZĽH zahraničný hokejista
Dotácia Mesto PD

928,24 €
190 001,05 €

Dotácia SZĽH zabezpečenie zápasov

636,00 €

Dotácia SZĽH talentovaný hokejista

17 756,00 €

SPOLU

350 491,88 €

Výnosy, ktoré sú premetom dane / stredisko č. 2
Neboli výnosy, ktoré by podliehali
zdaneniu.

SPOLU VÝNOSY

MšHK-mládež Prievidza, n.o.
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V zmysle §9 odst.5 písm. f.) Zákona č. 440/2015 Z. z. - Zákon o športe a o
zmene a doplnení niektorých zákonov uvádzame prehľad nákladov.
Nezdaňované náklady/ hlavná činnosť / stredisko č. 1
Drobný hmotný majetok
Notárske poplatky, poštovné, bankové poplatky, kolky
Ostatný materiál
Odpis nevymoži. pohľ.2019,2020

3 119,38 €

Mzdy, odvody
Nepeňažné dary
Inzercia, ostatné služby
Služby- príprava mládežníckych
kategórií
Nájom TSMPD
Doprava
Prenájom ihriska, ľadu

808,40 €
1 133,44 €
783,52 €

684,06 €
58,40 €
4 392,75 €

78 475,00 €
187 634,35 €
16 344,16 €
2 663,30 €

Ostatné ubytovanie, strava
SZĽH štartovné

13 386,05 €
7 563,50 €

ZoDC
Prestupy, discipl.kon.,členské
ZoDC časomiera, rozhodcovia, zdravotník

2 724,00 €
440,00 €

Odpisy
Rezerva na audit, účtovníctvo
Daň z príjmu PO r. 2021

1 860,98 €
2 050,00 €
0,00 € splatná 31.03.2022

SPOLU

4 268,00 €

328 389,29 €

Zdaňované náklady / stredisko č. 2
Neboli náklady, ktoré by podliehali
zdaneniu.

0,00 €
SPOLU

SPOLU NÁKLADY

MšHK-mládež Prievidza, n.o.
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V zmysle §9 odst.5 písm. g.) Zákona č. 440/2015 Z. z. - Zákon o športe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov uvádzame prehľad stav a pohyb majetku a záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov.
Stav a pohyb majetku a záväzkov v EUR a rozdielu majetku a záväzkov.
Ku koncu účtovného obdobia k 31.12.2021 evidujeme nasledovné položky majetku
a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov (ostatné viď príloha č.2 účtovná závierka n. o.
k 31.12.2021)
rok 2020

rok 2021

zmena

AKTÍVA v EUR
Dlhodobý hmotný majetok netto:

19 118,79

17 257,81

- 1 860,98

212,97

323,48

110,51

37 022,00

68 179,01

31 157,01

Pohľadávky v lehote splatnosti:

2 000,00

4 985,19

2 985,19

Pohľadávky po lehote splatnosti:

9 455,00

5 113,75

- 4 341,25

Stav v pokladnici:
Stav bankového účtu:

PASÍVA v EUR
Záväzky z obchodného styku:

8 725,00

10 650,00

1 925,00

0,00

0,00

0,00

Záväzky voči členom - pôžičky klubu: ( r.2015 )

4 200,00

1 800,00

- 2 400,00

Iné záväzky:

3 490,44

1 938,44

- 1 552,00

12 500,00

11 250,00

- 1 250,00

800,00

850,00

50,00

Záväzok DzPPO:

Výnosy bud. období - zost. dotácie na HIM:
Rezervy na audit:
Nevysporiadaný VH min. rokov:
Výsledok hospodárenia:
Drobný hmotný majetok v sume:

9 329,13

37 892,22

28 562,09

28 562,09

31 479,58

2 917,49

12870,55 / v operatívnej evidencii

V roku 2021 sme nevykonávali žiadnu podnikateľskú činnosť, ktorá by podliehala zdaneniu.
Daň z príjmu PO za rok 2021 (15%) 0,00 € splatná do 31.03.2022.

MšHK-mládež Prievidza, n.o.
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Ročná účtovná závierka
Organizácia vedie podvojné účtovníctvo a je vedené externe. Vedie sa v zmysle Opatrenia
Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14.novembera 2007 č. MF SR/24342/2007-74
v znení neskorších predpisov.
Organizácia v účtovníctve plne rešpektuje Zákon NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov.
K 31.12.2021 bola vykonaná fyzická inventúra hmotného majetku a finančných prostriedkov
a neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely.
Športová organizácia má v zmysle §9 odst.3 Zákona č. 440/2015 Z. z. - Zákon o športe a o
zmene a doplnení niektorých účtovné obdobie kalendárny rok od 01.01.2021 do 31.12.2021 .
V zmysle Zákona č. 213/1997 Z. z. Zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby účtovná závierka bola overená nezávislou štatutárnou
audítorkou.
Štatutárna audítorka: Ing. Katarína Matejčeková.
Súčasťou Výročnej správy je účtovná závierka a správa nezávislého audítora.
Výkazy sú zverejnené na portály www.ruz.sk.
Daňové priznanie bolo podané elektronicky do 31.03.2022 prostredníctvom finančnej správy.
Účtovná závierka, poznámky a Výročná správa boli zaslané elektronicky a budú zverejnené v
registri účtovných závierok v jej verejnej časti prostredníctvom finančnej správy.

V zmysle §9 odst.5 písm. h.) Zákona č. 440/2015 Z. z. - Zákon o športe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov uvádzame návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2021.

V zmysle Zákona č. 213/1997 Z. z. Zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby §2 odst.1, zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie
všeobecne prospešných služieb.
Navrhujeme výsledok hospodárenia za rok 2021 - zisk v sume 31 479,58 eur zaúčtovať na
účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Tabuľka č.2
MšHK-mládež Prievidza, n.o.
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Mestský športový hokejový klub - mládež Prievidza, n.o.
Prehľad hospodárenia stredísk - za syntetické účty
1.1.2021 d

31.12.2021

Účet

Názov účtu

501
518
521
524
538
543
547
549
551

Spotreba materiálu
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Ostatné dane a poplatky
Odpis nevymožiteľnej pohľad.
Služby
Iné ostatné náklady
Odpisy dlhodob. NM a HM

602
646
647
663
665
691

Tržby z predaja služieb
Prijaté dary
Osobitné výnosy
Prij. prísp. od fyzických osôb
Príspevky z podielu zapl. dane
Dotácie na prevádzku

Celkom za stredisko: 1

Celkom za
firmu:

Výnosy

Náklady
Hlavná činnosť
NEZDAŇOVANÁ

Hosp. vysl.
ZISK

1191,84
222569,44
800
8,4
34
4392,75
97204,88
327
1860,98
5
3
1
69
4
276

416,50
767,94
200,00
082,80
383,05
018,58

€
€
€
€
€
€

328 389,29 €

359 868,87 €

31 479,58 €

328 389,29 €

359 868,87 €

31 479,58 €

Porovnanie nákladov a výnosov po mesiacoch za rok 2021
Graf č.3

MšHK-mládež Prievidza, n.o.
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V zmysle §9 odst.5 písm. k.) Zákona č. 440/2015 Z. z. - Zákon o športe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov uvádzame ďalšie údaje podľa predpisu športovej organizácie.
Tabuľka č.3

NEDOPLATKY k 31.12.2021
POPLATKY ZA ČINNOSŤ
MŠHK-mládež Prievidza, n. o.
Sezóna
Kategória
2021/2022

Dorast +
Juniori
Kadeti

Sezóna
2020/2021 (iba
rok 2021)

SPOLU

1 080,00 €

495,00 €

1 575,00 €

40,00 €

0,00 €

40,00 €

8.ročník

0,00 €

0,00 €

0,00 €

7.ročník

360,00 €

160,00 €

520,00 €

6.ročník

780,00 €

0,00 €

780,00 €

5.ročník

257,50 €

160,00 €

417,50 €

4.ročník

507,50 €

105,00 €

612,50 €

3.ročník

81,25 €

0,00 €

81,25 €

2.ročník

187,50 €

0,00 €

187,50 €

1.ročník

510,00 €

0,00 €

510,00 €

0.ročník

390,00 €

0,00 €

390,00 €

4 193,75 €

MšHK-mládež Prievidza, n.o.

920,00 € 5 113,75 €
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V zmysle §9 odst.5 písm. a.)a písm b.) Zákona č. 440/2015 Z. z. - Zákon o športe a o zmene a
doplnení niektorých zákonov uvádzame prehľad vykonávaných činností, projektov a prehľad
dosiahnutých výsledkov.

Prehľad činnosti ( športovej ) neziskovej organizácie za rok 2021
Počas štvorročnej spolupráce s vedením Základnej školy na ulici Sama Chalupku sa
nám podarilo udržať projekt športových tried už od prvého ročníka, s úmyslom odbremeniť
rodičov od vozenia detí na tréning v nevýhodnom čase.
Projekt „škôlky“ sme rozbehli pred tromi rokmi na základe výbornej spolupráce s pánom
viceprimátorom Mesta Prievidza a odborom školstva mesta Prievidza. Náš klub zabezpečuje
dopravu, trénerov a celý tréningový proces.
Finančne projekt zabezpečuje Mesto Prievidza. Vďaka projektu „škôlky“ sa nám
podarilo naplniť tretiu, druhú a v súčasnosti aj prvú športovú triedu.
Po štvorročnej snahe vidíme výsledky a v sezóne 2021/2022 sa nám podarilo naplniť
všetky ročníky od 1. HT po 9. HT (kadeti). Súčasne budeme mať aj kategóriu dorastencov.
Kategóriu kadetov sme však žiaľ neotvorili, z dôvodu malého počtu hráčov. Títo hráči boli
presunutí do iných kategórií.
Projekt podporuje a pokladá za vzorový pre všetky ostatné kluby na Slovensku aj
SZĽH, čoho dôkazom je aj vyzdvihnutie MŠHK - mládež Prievidza, n. o. na regionálnom
stretnutí hokejových klubov v Trenčíne. V rámci Trenčianskeho kraja bola naša športová
organizácia hodnotená na najvyššej úrovni.
Tréningový proces riadia profesionálny metodici SZĽH. Pre každý región bol SZĽH
určený garant, ktorý navštevuje kluby a usmerňuje resp. opravuje tréningový proces. Pre náš
región bol týmto garantom určený p. Roman Tvrdoň, bývalý hráč NHL. Náš klub tak spĺňa
všetky parametre kvality metodiky SZĽH a nie je dôvod znepokojovať sa o kvalitu
tréningového procesu nášho klubu.
Športová činnosť - sezóna 2021/2022
Počet detí: 212
Kategórie 2021/2022
DORAST
8. ročník + kadeti spolu
7. ročník
6. ročník
5. ročník
4. ročník
3. ročník
2. ročník
1.ročník
0. ročník

MšHK-mládež Prievidza, n.o.
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Ligové súťaže 2021/2022
1. liga Dorast
Liga starších žiakov
Liga starších žiakov
Liga mladších žiakov
Liga mladších žiakov
Prípravka
Prípravka

skupina Stredovýchod
8. ročník
7. ročník
6. ročník
5. ročník
HP4 stred
HP3 stred

Aktivity:
Športové, výchovno – vzdelávacie aktivity (sústredenia, kempy) sú nevyhnutné na
zdokonaľovanie získaných zručností a prehĺbenie športových aktivít, ktorých absenciu
spôsobila aj situácia súvisiaca s ochorením COVID-19. Počas týchto aktivít bol zabezpečený aj
školský vzdelávací proces a po dohode so Základnou školou Ul. Sama Chalupku v Prievidzi
zabezpečené aj vyučovanie dištančnou formou.
DORAST
DORAST
DORAST
5.-6. ročník
8. ročník
8. ročník
8. ročník
7. ročník
4. ročník
3. ročník
2. ročník

turnaj v Námestove Hotel Altis
turnaj v Piešťanoch
sústredenie v Námestove Hotel Altis
turnaj v Poľsku
sústredenie v Leviciach
sústredenie v Námestove Hotel Altis
sústredenie v Brumove Bylnice - Česká republika
sústredenie v Námestove Hotel Altis
sústredenie vo Zvolene ICE Aréna
sústredenie vo Zvolene ICE Aréna
sústrednie v Námestove Hotel Altis

8. (+kadeti) ročník turnaj v Púchove

MšHK-mládež Prievidza, n.o.

*Obrázok č.1
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Mimoklubové aktivity:
Našou snahou je tiež upevňovať vzťahy s rodičmi, trénermi a deťmi a na to nám slúžia mimo
klubové aktivity napríklad:
január/2021 spoločné korčuľovanie na jazere Kanianka ( *obrázok č.2)
jún/2021
tréningy v lodenici v Novákoch ( bez obrázku)
júl/2021 8.-9. ročník splavovanie rieky Hron na pltiach s rodičmi a trénermi ( *obrázok č.3)
august/2021 posedenie rodičov na chate v Remate a turistika ( *obrázok č.4)
august/2021 7. ročník chata Nitrianske Rudno ( bez obrázku)
*Obrázok č.2

* Obrázok č.3

*Obrázok č.4

*Obrázok č.5
Kategória mladších žiakov sústredenie Zvolen

dištančná výučba

MšHK-mládež Prievidza, n.o.
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*Obrázok č.6

* Obrázok č.7

Kategória mladších žiakov

Kategória mladších žiakov

*Obrázok č.8
Kategória starších žiakov 9. ročník a kadetov ( 9.ročník)

MšHK-mládež Prievidza, n.o.
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*Obrázok č.9

*Obrázok č.10

*V zmysle GDPR, v karte hráča bod 5 a bod 6 máme (udelený ) podpísaný súhlas s uverejnením fotografických záznamov.
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V zmysle §6 odst.1-10 a §7 odst. 1-7, Zákona č. 440/2015 Z. z. - Zákon o športe a o zmene a
doplnení niektorých zákonov uvádzame počet športových odborníkov v športovej organizácií,
ktorí zabezpečujú vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry v oblasti ľadového hokeja
v zmysle štatútu n. o.
Potvrdzujeme, že všetci športoví odborníci spĺňajú podmienky uvedené v zákone.
Počet športových odborníkov v sezóne 2021/2022:
Šéftréner
Vedúci tréner mládeže
4x hlavný tréner
6x pomocný tréner
Tréner brankárov

Bc. Dušan Žember
Mgr. Pavel Takáč
Bc. Marek Kaniansky, Miroslav Sivý, Bc. Ramón Kerata
Ladislav Boroš
Peter Fantura, Ing. Miroslav Rychňavský,
Ing. Drugda Milan,
Adam Kohút, Roman Kotrík, Ján Gajda
Štefan Paták

Oprávnenia a licencie športových odborníkov v sezóne 2021/2022:
Mgr. Pavel Takáč
licencia A+
Bc. Dušan Žember
licencia A
Bc. Ramón Kerata
licencia A
Ladislav Boroš
licencia B
Miroslav Sivý
licencia B
Bc. Marek Kaniansky
licencia D
Štefan Paták
licencia D
_______________________________________________________
Ing. Milan Drugda
licencia D ( riaditeľ n. o.)
Peter Fantura (ZoDC)
licencia D ( dobrovoľník)
Ing. Miroslav Rychňavský (ZoDC)
licencia D ( dobrovoľník)

Školenia:
Školenie v roku 2021 Kurz prvej pomoci absolvovali:
Bc. Dušan Žember
Bc. Ramón Kerata
Bc. Marek Kaniansky
Ladislav Boroš
Mgr. Pavel Takáč

MšHK-mládež Prievidza, n.o.
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Prehľad dosiahnutých výsledkov v sezóne 2021/2022:
DORAST
DORAST
5.-6. ročník

turnaj v Námestove
turnaj v Piešťanoch
turnaj v Poľsku

2. a 3. miesto (mali sme tam dve družstvá)
4. miesto
10. miesto

DORAST
8. ročník
8. ročník
8. ročník
7. ročník
4. ročník
3. ročník
2. ročník

sústredenie v Námestove Hotel Altis
sústredenie v Leviciach
sústredenie v Námestove Hotel Altis
sústredenie v Brumove Bylnice - Česká republika
sústredenie v Námestove Hotel Altis
sústredenie vo Zvolene ICE Aréna
sústredenie vo Zvolene ICE Aréna
sústredenie v Námestove Hotel Altis

Výsledky tímov nemáme, pretože súťaže neboli dohrané kvôli pandémii Covid 19.
Dosiahnuté úspechy:
V roku 2021 sa nám podarilo umiestniť na striedavý štart niekoľkých našich zverencov.
1 hráč z kategórie dorast hrá na striedavom štarte v Martine ,
2 hráči hrajú z kategórie dorast hrajú na striedavom štarte v Nitre,
1 hráč z kategórie dorast hrá na striedavom štarte v Trnave,
2 hráči z kategórie 8. ročník hrajú na striedavom štarte v Partizánskom,
1 hráč z kategórie kadet hrá na striedavom štarte v Partizánskom.
Dobrovoľníci:
Na zabezpečenie vzdelávania, výchovy a rozvoj telesnej kultúry v oblasti ľadového hokeja
v zmysle štatútu n. o. sa podieľajú aj dobrovoľníci, ktorí pre neziskovú organizáciu pracujú
dobrovoľne a bez nároku na odmenu v počte 6 dobrovoľníkov.
Ďalej sa ako dobrovoľníci podieľajú na rozvoji telesnej kultúry na zápasoch a turnajoch
časomerači v časomiere, rozhodcovia a zdravotníci.

Plán činnosti ( športovej ) neziskovej organizácie na rok 2022
Medzi priority, n. o. je aj naďalej všestranne rozvíjať základné pohybové schopnosti detí
a mládeže so súčasným rešpektovaním senzitívnych období vývoja organizmu a neustále
rozširovať pohybový fond (základ) vo všeobecnej príprave dôraz na rýchlostné a koordinačné
schopnosti detí.

MšHK-mládež Prievidza, n.o.
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Sezóna 2022/2023
V sezóne 2022/2023 plánujeme otvoriť tieto kategórie:

Obrázok č.9

vzor dresu hráča Prievidze

DORAST
KADETI
8. ročník
7. ročník
6. ročník
5. ročník
4. ročník
3. ročník
2. ročník
1.ročník
0. ročník

Ciele v roku 2022:
• otvoriť kategóriu kadetov,
• zvýšiť hráčsku základňu, prilákať nové deti do športovej organizácie,
• sústrediť sa na náborovú činnosť,
• motivačné programy pre deti,
• pokračovať v korčuliarskom programe pre predškolákov,
• novú sezónu začať aktívne bez prerušenia,
• absolvovať všetky ligové súťaže,
• pokračovať v programe sústredení a mimokubových akcii.
Počet detí: zvýšiť minimálne na cca 250

MšHK-mládež Prievidza, n.o.
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Náborová činnosť
Prečo si deti vyberajú ľadový hokej?
Dnešné deti majú na výber, ako chcú tráviť svoj voľný čas a aké aktivity chcú vykonávať. Patrí
tam aj šport, a preto zväz SZĽH a kluby v jednotlivých regiónoch musia byť aktívny v hľadaní
nových hokejistov/tiek. Ak pochopíme túto časť, môžeme zaznamenať významný rozvoj
hokeja v kluboch.

Dôvody sa dajú zhrnúť do štyroch kategórií zoradených podľa dôležitosti:
1. Príslušnosť a popularita k vybranému športu
Deti chcú nadviazať a udržiavať úzke vzťahy so svojimi spoluhráčmi a trénermi. Chcú byť
uznávané svojimi spoluhráčmi a chcú sa hokejom baviť.
Radi:
•
•
•

nadväzujú priateľstvá a sú súčasťou tímu,
hrajú so spoluhráčmi,
sa stretávajú s tímom spoločne aj mimo ľadu.

2. Vnímanie hokeja ako atraktívnej športovej hry
Majú radi rýchlosť a súťaživosť, ktorú hokej poskytuje.
Majú radi:
•
•
•

vzrušenie z hry a jej rýchlosť,
pocit z hry,
pocit vážnosti, keď majú oblečenú hokejovú výstroj.

3. Chcú byť v hokeji výnimočný
Chcú excelovať, chcú majstrovsky ovládať hokejovú hru a chcú byť dobrými hráčmi.
Chcú:
•
•
•

zlepšovať svoje schopnosti,
naučiť sa novým zručnostiam,
byť najlepšími.

4. Úspech v športe
Deti radi prijímajú uznanie a obdiv za svoje výkony. Chcú získavať ocenenia a chcú, aby ich
okolie poznalo ako hokejových hráčov.
Radi:
•
•
•

víťazia,
majú uznanie a pocit, že sú dobrí,
získavajú trofeje.

MšHK-mládež Prievidza, n.o.
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Bolo dokázané, že do 12-teho roku veku dieťaťa rodičia, dokonca i starí rodičia sú tí, ktorí
určujú aktivitu dieťaťa, na ktorej sa zúčastňuje. V prípade dievčat má však matka posledné
slovo.
Nábor detí do klubu
Viesť hokejový klub je náročná skúsenosť plná výziev a činnosť náboru nových členov
predstavuje jednu z najťažších úloh, ktorej funkcionári športovej organizácie čelia.
Hlavnou úlohou náborového programu je identifikácia klubu – dať o sebe vedieť a využitie
všetkých možností na propagovanie vlastného hokejového programu, ktorý pomôže
k zvýšeniu počtu členov v klube.
Skúsenosť ukázala, že pri nábore neexistuje jediná najlepšia cesta, ale existuje možnosť, že
jedna alebo viaceré môžu byť pre klub lepšie ako ostatné. Dôležitou stratégiou ako pritiahnuť
nových členov, je mať na výber z viacerých možností.

Dôvod - cieľ náboru detí je:
• väčší počet hráčov,
• výchova detí mládeže k zodpovednosti a povinnostiam,
• väčší počet dobrovoľníkov,
• viac finančných prostredkov potrebných na fungovanie,
• lepší a kvalitnejší hokej.
Ľadový hokej je:
• fyzicky veľmi náročný šport,
• rýchle štarty, obraty,
• časté zmeny smeru pohybu,
• náhle zastavenia,
• osobné súboje, kontakty s protihráčom a rýchlou a premenlivou hernou činnosťou s
pukom i bez neho,
• pohyb na korčuliach je multidimenzionálny, deje sa vo všetkých rovinách pohybu
umožňujúci pohyblivosťou kĺbov,
• svalová činnosť preto zahŕňa všetky režimy práce svalov – izokinetický i izometrický.
Utváranie postojov a motivácie žiakov
• najvšeobecnejším cieľom v športe je dosahovanie úspechov v súťažiach,
• vzbudzovať záujem o telesné zdokonaľovanie,
• ovplyvňovať postoje k športovému dianiu (tréning, súperi a pod.),
• regulovať medziosobné vzťahy v tíme,
• rozvíjať špecifické schopnosti,
• utvárať potrebné návyky (hygienické, režim dňa a pod.),
• všestranne ovplyvňovať vlastnosti osobnosti, predovšetkým charakter,
• utváranie postojov a motivácie je závislé v značnej miere od trénera.
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Najbežnejšími motivačnými podnetmi tréningu sú:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zvyk (v rámci zabehaného denného režimu),
príjemnosť (funkčná slasť z činnosti),
autorita trénera (viera, strach, závislosť na ňom),
očakávanie, že tréning sa neskôr vyplatí,
povinnosť (napr. v rámci zmluvy s klubom, školou a pod.),
sociálne podnety (partia, zábava a pod.),
vyššie spoločenské pohnútky (vzťah k súťaži, reprezentácii),
najmä u mládeži akceptovať hru, potláčať monotóniu, využiť sklon k romantike,
rešpektovanie príkladov, neuplatňovať „dospelé“ tréningy,
rešpektovať princípy mentálnej hygieny, rešpektovať postupnosť podnety - napätie –
únava, zotavenie – superkompenzačný efekt,
potlačovať averziu k tréningu (nie je to nutné zlo a nie je to ani rehoľa),
stimulácia tréningovej aktivity na základe adekvátnych odmien,
informovanosť o zdatnosti hráča ako vnútorný podnet pre sebazdokonaľovanie,
stabilizovať presvedčenie, že kvalitný tréning je hlavnou determinantou úspechu.

Partneri klubu:
Mesto Prievidza
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Informácia ohľadom COVID-19
Corona vírus, ktorý sa rozšíril do celého sveta má vplyv aj na činnosť neziskovej organizácie.
Došlo k utlmeniu činnosti od 12.3.2020 a ťažko sa dá odhadnúť, do kedy bude trvať tento
mimoriadny stav v súvislosti s vírusom Covid-19. Počas roku 2021 bola tréningová činnosť
obmedzená podľa Covid situácie.
Vo februári 2022 sa opatrenia postupne začali rušiť a tréningový proces sa rozbehol.
Počas sezóny deti trénovali na ľadovej ploche, keď to nebolo z dôvodu Covidu umožnené, tak
kategórie mali individuálny tréningový proces.
Tréningová činnosť, športové podujatia vrátane súťaží a ligové zápasy boli dočasne
obmedzené vo všetkých kategóriách podľa výskytu Covid 19 v jednotlivých regiónoch a podľa
zdravotného stavu hráčov.
Snahou štatutárneho zástupcu a členov správnej rady je, aby celý tréningový proces
pokračoval bez prerušenia počas celej sezóny a pokračovalo sa v ligových súťažiach.
Športovci v jednotlivých kategóriách sa s trénermi vzdelávali on-line cez rôzne mobilné
aplikácie. Tréneri sa snažili, aby deti mali stále pravidelný pohyb a formou športových výziev
ich motivovali k ešte lepším športovým výsledkom a k nestrateniu návykov, ktoré počas
aktívnej sezóny nadobudli.
K naplneniu týchto plánov nám výrazne pomáha aj zväz SZĽH, ktorý nám prispieva na
fungovanie klubu formou poskytovania dotácií.
Vzhľadom na to, že sa trénovalo priebežne aj on-line cez mobilné aplikácie a zákonným
zástupcom sa zmenila z dôvodu Covidu finančná situácia, sme dali rodičom možnosť uhrádzať
príspevky za poskytované služby v polovičnej výške. Túto možnosť využilo len málo rodičov.
Väčšina rodičov uhrádzalo príspevky v plnej výške.
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ZÁVER
S ohľadom na slávnu tradíciu tohto športu, ktorú rozvíjali generácie vynikajúcich slovenských
hokejistov a hokejových činovníkov, týmto deklarujeme trvalý záujem a záväzok zhodnocovať
a zveľaďovať ich posolstvo, v záujme rozvoja ľadového hokeja v našom regióne.
Výsledky diagnostiky kondičných schopností hráčov v mládežníckej kategórii ukazujú, že v
kolektívnych športoch je potrebná individualizácia kondičného tréningu na základe efektívnej
diagnostiky kondičných schopností hráčov.
Musíme predchádzať zdravotnému poškodeniu pohybového aparátu, silovej dysbalancii
správnym zameraním kondičného tréningu na základe efektívnej diagnostiky kondičných
schopností hráčov.
Chceme rozvíjať a zlepšovať percepčné, psychomotorické a kinesteticko diferenciačné
schopnosti hráčov modernými tréningovými a diagnostickými prostriedkami.
„Dovoľte mi touto cestou poďakovať všetkým tým, ktorí nám počas celej sezóny pomáhali.
Boli to hlavne naši tréneri, ľudia vo vedení klubu, ľudia z časomiery, ktorí vždy odviedli vysoko
profesionálnu prácu, organizátori zápasov, zdravotníci, lekári, rozhodcovia, vedúci družstiev,
administrátori facebookovej stránky, všetci ktorí nám veľmi pomohli, ale v neposlednom rade
ste to Vy rodičia, ktorí dennodenne podporujete svoje deti v tom, čo ich baví.“
Ing. Milan Drugda- riaditeľ n. o.
Ďakujeme Vám!
Verím, že sa nám spoločne podarí aj v nasledujúcej sezóne pokračovať v rozvoji hokeja nielen
v našom meste, ale aj v rámci celého Slovenska.
MOTTO KLUBU:
Vyhlasujeme, že ľadový hokej budeme rozvíjať tak, aby ho spoločnosť, deti a rodičia
vnímali ako symbol vlastenectva, telesnej kultúry, zdravého životného štýlu, úspechu,
čestnosti a priateľstva!

VAŠE VÍŤAZSTVO JE NÁŠ CIEĽ!
Predseda správnej rady:

Ing. Pavol Masarik

v.r...............................

Riaditeľ neziskovej organizácie:

Ing. Milan Drugda

v.r...............................

Prílohy:
1) Správa nezávislej štatutárnej audítorky z overenia účtovnej závierky a výročnej správy
k 31.12.2021.
2) Účtovná závierka neziskovej organizácie k 31.12.2021.
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