
VYHLÁSENIE 
riaditeľa klubu a všetkých členov správnej rady MŠHK - mládež Prievidza. 

 
Vážení rodičia a priaznivci hokeja, 
 

v ostatnom čase sa začali šíriť prostredníctvom niekoľkých jednotlivcov, ktorí oznámili založenie nového občianskeho 
združenia HKM Prievidza, poplašné správy o údajnom zlom fungovaní súčasného klubu MŠHK – mládež Prievidza. Dôvodom je 
údajne nezvládnutý proces metodiky a realizácie prípravy mladých, nádejných hokejistov od nultého ročníka až po 3. ročník 
a nejasnosti vo financovaní klubu. Predstavitelia nového OZ prichádzajú s víziou „pokrokovej metodiky“ tréningového procesu 
a celkového vedenia mládežníckeho hokeja v Prievidzi. Nikdy však tieto návrhy a myšlienky neprezentovali ako ústnou, tak ani 
písomnou formou či už členom správnej rady, alebo hokejovým odborníkom. Tieto predstavy začali prezentovať rodičom detí až 
po mesiacoch tajných príprav a rokovaní poza chrbát trénerov a správnej rady. Taktiež tvrdia, že nedostali potrebné informácie od 
vedenia klubu. Nehovoria však, že nikdy nekonkretizovali či už ústne, alebo písomne, o aký druh informácií im ide. Vedenie 
považuje konanie predstaviteľov nového OZ za neseriózne a v konečnom dôsledku za mimoriadne škodlivé pre ďalší nerušený 
priebeh a rozvoj prípravy hokejových nádejí v našom meste. 
 

Apelujeme na všetkých rodičov, aby bez zbytočných emócii vyhodnotili všetky informácie a neuverili všetkým tým 
polopravdám až klamstvám !  

 
Dovoľte nám, aby sme Vám v prvej reakcii touto formou prezentovali prácu a výsledky súčasného vedenia klubu 

a trénerov, ako aj výsledky spolupráce s vedením ZŠ Sama Chalupku. 
 
Za obdobie posledných štyroch rokov, odkedy riadime klub MŠHK – mládež Prievidza, súčasné vedenie klubu 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 klubu 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 - 
Rozvojové centrum Hokej región Trenčín ( sme zakladajúci člen tohto združenia, ktoré je pilotný a vzorový projekt pre celé 
Slovensko ! ), ktorí svojou odbornosťou a skúsenosťami v hokeji pomáhajú napredovaniu nášho klubu tak, aby sme sa 
v budúcnosti mohli pýšiť z úspechov našich zverencov v ich športovom ako aj osobnom živote K takejto stratégii nás nič nenúti – 
sami sme sa zaviazali plniť náročné kritériá nastavené zväzom, lebo vieme, že to je správna cesta.   
  

V roku 2016 sme prevzali klub v zlej finančnej kondícií (dlh v spoločnosti SAD a.s. Prievidza, nevyplatené mzdy 
trénerov, pokuta za chránenú dielňu...). Všetky dlhy sme vyrovnali a začali pracovať na bezproblémovom fungovaní klubu. 
Najdôležitejšie pre začiatok bolo urovnať vzťahy s trénermi a vytvoriť im ideálne podmienky na trénovanie a ich individuálne 
vzdelávanie tak, aby dokázali zabezpečiť kvalitný tréningový proces pre všetky deti v našom klube. 

Vyrovnať finančné dlhy v klube a nastaviť systém fungovania všetkého, čo sa v minulosti zanedbalo, bolo prioritou pre 
ďalšiu prácu a napredovanie. Dnes s hrdosťou vieme povedať, že sa nám podarilo vytvoriť fungujúci klub, ktorý má vyrovnaný 
rozpočet, pričom môžeme plnohodnotne odmeniť prácu trénerov a vieme pracovať na dosiahnutí čo najlepších výsledkov. 

Vývoj MŠHK - mládež Prievidza v číslach:  

MŠHK - mládež PD 2016 2017 2018 2019 
Počet detí cca 130 cca 150 cca 170 cca 190 
Počet kategórií 5 5 6 10 
Počet hl. trénerov 3 3 4 4 
Počet asistentov 5 9 10 11 
Počet tréningov 21 21 26 28 
Počet šport. tried 5 5 7 8 

   

Počas trojročnej spolupráce s vedením Základnej školy Sama Chalupku sa nám podarilo rozbehnúť historicky prvýkrát 
projekt športových tried už od prvého ročníka, s úmyslom odbremeniť rodičov od vozenia detí na tréning v nevýhodnom čase. 
Nikdy v minulosti sa nestalo, aby prváci resp. druháci, či tretiaci mali vlastnú šatňu! Dnes ju majú. Spolu s vedením školy S. 
Chalupku sme zabezpečili vychovávateľky, ktoré vodia deti zo školy na zimný štadión. Pani vychovávateľka Martincová, ktorá 
pomáha aj pri obliekaní detí, je platená našim klubom. 

 Projekt „škôlky“  sme rozbehli pred dvomi rokmi na základe výbornej spolupráce s pánom viceprimátorom Mesta 
Prievidza Ľ. Jelačičom 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 zaplniť tretiu, druhú a v súčasnosti aj 
prvú športovú triedu. Po našej trojročnej snahe vidíme výsledky a budúci rok v sezóne 2020/2021  sa nám podarí  naplniť všetky 



ročníky od 1. HT po 9. HT. Súčasne budeme mať aj kategóriu dorastencov a kadetov. Tento projekt podporuje a pokladá za 
vzorový pre všetky ostatné kluby na Slovensku aj SZĽH, čoho dôkazom je aj vyzdvihnutie nášho klubu MŠHK - mládež 
Prievidza na regionálnom stretnutí hokejových klubov v Trenčíne. V rámci Trenčianskeho kraja bol náš klub hodnotený 
na najvyššej úrovni spoločne s takým slávnym klubom akým je Dukla Trenčín. 

Tréningový proces riadia profesionálni 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 na mieste sa znepokojovať o kvalitu tréningového 
procesu nášho klubu. 

Predminulý rok sa nám podarilo vybudovať telocvičňu čisto z vlastných resp. sponzorských peňazí (cca 10.000€). 
Takisto sme zriadili miestnosť prvej pomoci, ktorú sme vybavili najdôležitejšími pomôckami po konzultáciách s odborníkmi na 
lekársku starostlivosť a prvú pomoc. V súčasnosti prebieha budovanie posilňovne, ktorá by mala byť dokončená do konca tohto 
roku. Projekt „strelnica“ ( investícia cca. 27 000 EUR ) trvá už takmer dva roky  hlavne z  dôvodu zbytočných administratívnych 
komplikácii. V tomto čase sa strelnica dokončuje a rozširuje,  celková plocha strelnice bude až 70m2. Budeme druhý klub 
s takýmto zariadením  na Slovensku.  Podotýkame,  že rodičov to nestálo ani cent a prácu vykonali členovia vedenia 
svojpomocne. 

Momentálnou víziou MŠHK – mládež Prievidza 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. A raz ( keď už nebudeme musieť robiť nábor detí, ale  deti si 
budeme vyberať, tak ako vo veľkých kluboch), dosiahnuť úspech aj na úrovni jednotlivých družstiev. 

Považujeme za potrebné vyjadriť sa k nepravdivým informáciám ohľadne platenia príspevkov. Klub podlieha zákonu 
o neziskových organizáciách, ale nadriadený je mu zákon č. 440/2015 Z. z. o športe, v zmysle ktorého „Športová organizácia, 
ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov, vyberá od osôb s jej príslušnosťou podľa § 3 písm. k) prvého až šiesteho bodu 
ročný príspevok na svoju športovú činnosť;....“  Z tohto vyplýva, že náš klub legálne vyberá  príspevok na svoju športovú 
činnosť. Rodičia neplatia za tréning, ale za poskytovanú športovú činnosť! Preto nie je namieste hovoriť, aby sa príspevok 
vyberal iba vtedy, keď sa trénuje. Je to  solidárny ročný príspevok pre celý klub,  pretože  klub funguje celý rok. Kto chce platiť 
jednotlivo za tréning má možnosť v komerčných organizáciách  – ale za diametrálne odlišné sumy !    

Rozpočet MŠHK – mládež Prievidza:  
Príjmy  klubu tvoria:  

- dotácie zo SZĽH (použitie dotácií je každoročne viackrát kontrolované pracovníkmi SZĽH a vždy bolo 
skonštatované, že dotácie sa používajú a účtujú v zmysle zákona) 

- dotácie z mesta Prievidza (použitie aj týchto dotácii je dvakrát ročne kontrolované pracovníkmi mesta a rovnako ako 
u dotáciách zo SZĽH bolo vždy skonštatované, že dotácie sa používajú a účtujú v zmysle zákona) 

- rodičovské príspevky 
- sponzorské príspevky a dary 

             
  Výdaje klubu tvoria:  

- mzdy trénerov a asistentov 
- štartovné, doprava na zápasy 
- odmeny pre obsluhu časomiery, štatistika, usporiadateľa, zapisovateľa, hlásateľa a zdravotnú službu 
- náklady na rozhodcov, tréningové pomôcky 
Konkrétne číselné údaje budú prezentované pre všetkých na najbližšom celoročníkovom rodičovskom združení. 

Na záver nám dovoľte zdôrazniť, že  všetci členovia vedenia  pracujú pre klub  bezodplatne  - zadarmo a za svoje 
deti platia príspevky v plnej výške.  

Vedenie klubu MŠHK – mládež Prievidza pripravuje celoročníkové rodičovské združenie, na ktorom  sa bude 
prezentovať celkové fungovanie klubu. Po schválení termínu Vás  všetkých srdečne pozývame. 

Prajeme Vám príjemné a pokojné vianočné sviatky a úspešný štart do Nového roku 2020! 

 
 

Mgr. Juraj Gordan                 Mgr. Radoslav Vrtiel               Július Pasovský                     Pavol Mihálik 
                 riaditeľ klubu                     predseda správnej rady       podpredseda správnej rady      člen správnej rady 
 

 
 

                 Róbert Ivaška                        Ing. Dušan Langer               Ing. Milan Drugda              Bc. Dušan Žember 
              člen správnej rady                    člen správnej rady                člen správnej rady              člen správnej rady 


