
ZÁPISNICA  
ZO ZASADNUTIA RADY ZAKLADAJÚCICH ČLENOV ZDRUŽENIA 

 

HK HAVRANI Piešťany 
 

združenie:   HK HAVRANI Piešťany 
so sídlom:   Hlboká 92, 921 01 Piešťany, Slovenská republika 
IČO:    42 401 917 
registrácia: Register občianskych združení vedený Ministerstvom vnútra SR, 

rozhodnutie VVS/1-900/90-452 94 zo dňa 23.12.2014 
 
 (ďalej ako „Združenie“) 
 
miesto a čas konania: sídlo Združenia,  

dňa 22.8.2017, 17.00 hod.  a dňa 23.8.2017 o 17:30 hod. 
 
Prítomní členovia Rady zakladajúcich členov: 

1. Lukáš Moravčík, predseda Združenia a zakladajúci člen Združenia 
2. Jaroslav Lušňák, zakladajúci člen Združenia, športový manažér 
3. Peter Bohuš, zakladajúci člen Združenia, generálny manažér 
4. Radoslav Kolník, zakladajúci člen Združenia, šéftréner 

 
Pozvaní hostia: 

5. Michal Čuridlo, manažér pre komunikáciu 
6. Matej Valo, generálny sekretár 

 
 



Program rokovania:    
1. Otvorenie rokovania Rady zakladajúcich členov Združenia 

a. schválenie programu rokovania 
b. určenie predsedu rokovania 
c. určenie zapisovateľa zápisnice  
d. určenie overovateľov zápisnice 

2. Žiadosť o prijatie za individuálneho člena HK HAVRANI Piešťany 
3. Interný predpis: Rodičovské podúčty jednotlivých kategórií 
4. Interný predpis: Etický kódex hokejového klubu HK HAVRANI - rodičia    
5. Marketing – náborové akcie, náborové video 
6. Memoriál Michala Augustína – situačná správa o príprave turnaja  
7. Rozpočet – príjmy: prehľad úhrad rodičovských poplatkov 
8. Zápasové dresy 
9. Webová stránka www.hkhavrani.sk  
10. Rôzne 
11. Ukončenie rokovania Rady zakladajúcich členov Združenia 

  



Zápis z rokovania Rady Združenia 
 

K bodu č. 1:  Otvorenie rokovania Rady zakladajúcich členov Združenia: 
Predseda Združenia Lukáš Moravčík otvoril rokovanie Rady zakladajúcich členov Združenia (ďalej Rada 
Združenia) a poveril vedením rokovania Petra Bohuša. Za zapisovateľa zápisnice navrhol prítomného 
Michala Čuridla. Za overovateľa zápisnice Lukáša Moravčíka. 
 
K bodu č. 1 bolo jednomyseľne – 100% hlasmi všetkých členov Rady zakladajúcich členov Združenia  

prijatý návrh Predsedu Združenia a za predsedu rokovania Rady bol schválený Peter 
Bohuš, za zapisovateľa zápisnice Michal Čuridlo a overovateľa zápisnice Lukáša Moravčíka. 

 
K bodu č. 2:  Žiadosť o prijatie za individuálneho člena HK HAVRANI Piešťany 
Michal Čuridlo predložil Rade na schválenie Žiadosť o prijatie za individuálneho člena HK HAVRANI 
Piešťany. Vzor žiadosti je súčasťou zápisu z rokovania Rady Združenia ako príloha č. 1.  
Predseda Združenia Lukáš Moravčík požiadal Petra Bohuša o spracovanie interného predpisu, ktorý 
bude pojednávať o systéme zliav u partnerov HK HAVRANI po predložení preukazu individuálneho 
člena HK HAVRANI Piešťany a to najneskôr do najbližšieho rokovania Rady Združenia.  
Predseda Združenia Lukáš Moravčík požiadal Mateja Vala o prípravu stretnutia individuálnych členov 
Združenia za účelom voľby Dozornej rady a hlavného kontrolóra Združenia a to najneskôr v mesiaci 
september 2017.  
 
K bodu č. 2 bolo jednomyseľne – 100% hlasmi všetkých členov Rady zakladajúcich členov Združenia  

prijatý návrh vzoru Žiadosti o prijatie za individuálneho člena HK HAVRANI Piešťany;  
bolo jednomyseľne – 100% hlasmi všetkých členov Rady zakladajúcich členov Združenia   
prijaté uznesenie ohľadne spracovania interného predpisu pojednávajúci o systéme zliav 
pre individuálnych členov Združenia a to najneskôr do najbližšieho rokovania Rady 
Združenia, ako aj uznesenie ohľadne prípravy stretnutia individuálnych členov Združenia 
za účelom voľby Dozornej rady Združenia a hlavného kontrolóra Združenia a to najneskôr 
v mesiaci september. 

 
K bodu č. 3:  Interný predpis: Rodičovské podúčty jednotlivých kategórií: 
Peter Bohuš predložil Rade na prekovanie a schválenie interný predpis pojednávajúci o rodičovských 
podúčtoch v jednotlivých kategóriách ako interný predpis č. 042017. Peter Bohuš zároveň navrhol, aby 



Matej Valo následne tento umiestnil na webové sídlo klubu. Interný predpis č. 042017 je súčasťou 
zápisu z rokovania Rady Združenia ako príloha č. 2.  
 
K bodu č. 4 bolo jednomyseľne – 100% hlasmi všetkých členov Rady zakladajúcich členov Združenia  

schválený Interný predpis č. 042017 - Rodičovské podúčty jednotlivých kategórií. 
 
 K bodu č. 4:  Interný predpis: Etický kódex hokejového klubu HK HAVRANI - rodičia: 
Peter Bohuš predložil Rade na prekovanie a schválenie interný predpis Etického kódexu hokejového 
klubu HK HAVRANI určený pre rodičov, rodinných príslušníkov hráčov a fanúšikov klubu ako interný 
predpis č. 052017. Peter Bohuš zároveň navrhol, aby Matej Valo následne tento umiestnil na webové 
sídlo klubu. Interný predpis č. 052017 je súčasťou zápisu z rokovania Rady Združenia ako príloha č. 3.  
 
K bodu č. 5 bolo jednomyseľne – 100% hlasmi všetkých členov Rady zakladajúcich členov Združenia  

schválený Interný predpis č. 052017 - Etický kódex hokejového klubu HK HAVRANI - 
rodičia. 

 
K bodu č. 5:  Marketing – náborové akcie, náborové video: 
Michal Čuridlo predložil Rade na prekovanie  návrh  náborovej kampane jeseň 2017. Súčasťou plánu je 
aj odsúhlasenie grafických podkladov: návrh náborového stanu, plagátu, a video spotu. 
 
K bodu č. 6:  Memoriál Michala Augustína – situačná správa o príprave turnaja: 
Dňa 26.8.2017 sa uskutoční jubilejný 15. ročník turnaja pod názvom Memoriál Michala Augustína, ako 
spomienka na tragicky zosnulého M. Augustína, na ktorého počesť sa memoriál hráva. Turnaja sa 
zúčastnia 4 mužstvá a to HK Havrani Piešťany, Uherský Ostroh, Ružinov Bratislava, HK Rimavská sobota. 
Vedúci organizačného výboru je Matej Valo. Propozície turnaja sú súčasťou zápisu ako príloha č. 4. 
 
K bodu č. 7:  Rozpočet – príjmy: prehľad úhrad rodičovských poplatkov: 
Celkový výška nedoplatkov z rodičovských príspevkov za predchádzajúcu sezónu 2016/2017 a mesiac 
máj 2017, jún 2017 a august 2017 (sezóna 2017/2018) predstavuje výšku 6.608 Eur.  Generálny 
manažér vyslovil nespokojnosť v disciplínou úhrad rodičovských poplatkov a požiadal šéftrénera 
o zabezpečenie komunikácie s rodičmi cez vedúcich mužstiev. Začiatkom septembra generálny 
sekretár Matej Valo zorganizuje stretnutie vedúcich mužstiev, na ktorom sa prerokujú dôvody 
nedoplatkov v každom ročníku a prijmú sa závery ďalšieho postupu v prípade omeškania úhrad 
rodičovských poplatkov.  



Prehľad nedoplatkov ku dátumu - vrátane sezóny 16/17 21.8.2017 
P012 -           223 €  
P3 -           301 €  
P4 -           900 €  
5.HT -           413 €  
6.HT -           913 €  
7.HT, 8.HT -        1 163 €  
KADETI -           220 €  
DORAST -        2 674 €  
SPOLU -        6 608 €  

 
Prehľad nedoplatkov z rodičovských príspevkov za predchádzajúcu sezónu 2016/2017 a mesiac máj, 
jún a august 2017 (sezóna 2017/2018) je uvedený v prílohe č. 5, ktorá tvorí súčasť zápisnice. Povinnosť 
mať uhradené rodičovské poplatky vyplýva z internej smernice č. 022017 schválenej Radou Združenia 
v súlade so stanovami Združenia. Rada Združenia si vyhradzuje právo neumožniť nastúpiť hráčovi na 
ľad v prípade evidovania rodičovského poplatku.  
 
K bodu č. 8:  Zápasové dresy: 
Lukáš Moravčík predložil Rade Združenia návrh na zakúpenie zápasových dresov a štulpní pre 
Predprípravku P012 (1 sada modrých dresov) a pre Prípravku P34 (žltá a modrá sada dresov). Zároveň 
pre potreby klubu sa objednajú tričká s logom Havrana v počte 90 ks. Tieto budú určené pre trénerov, 
realizačný tým, odmeny pre hráča mesiaca, odmeny pre hráčov za prospech v škole a na náborových 
akciách klubu.  
 
K bodu č. 9:  Webová stránka www.hkhavrani.sk: 
Michal Čuridlo informoval Radu Združenia o prácach na druhej fáze webovej stránky 
www.hkhavrani.sk, ktorá bude rozšírená o celú radu nových funkcionalít, ako napr. interný portál pre 
individuálnych členov Združenia a pod. Stránka bude spustená v mesiaci október.  
 
K bodu č. 10:  Rôzne: 

a) Brúsenie korčúľ: 
Šéftréner Radoslav Kolník informoval Radu o možnosti brúsenia korčúľ nasledovne: korčule sa 
v priebehu stredy odovzdajú do predajne L-sporting. Korčule sa budú brúsiť vo štvrtok 
a v poobedňajších hodinách sa môžu vyzdvihnúť priamo v predajni. Náklady spojené 
s brúsením idú za klubom HK HAVRANI Piešťany. 

b) Rozpis ľadu na mesiac september: 
Generálny sekretár Matej Valo predstavil Rade Združenia koncept rozdelenia ľadu počas 
týždňa tak, aby boli tréningy pokiaľ možno v pevne definovaných termínoch. Na najbližšom 
rokovaní Rady predstaví finálnu verziu návrhu. Na zasadnutí boli prijaté pripomienky zo strany 
šéftrénera Radoslava Kolníka.  



K bodu i. 11: ukonienie rokovania Radv zakladai{cich Elenov Zdruienia:

Predseda rokovania Rady Zdruienia ukondil rokovanie zo zasadnutia a stanovil termin najbliiSieho
rokovania Rady Zdruienia na 5.9,2Ot7 o 17:00 hod. v priestoroch zasadadky na zimnom Stadi6ne
Easton 416na.

Predseda rokovania Rady

Michal€uridlo

Zapisovatef zdpisnice

Overovatef z5pisnice



 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha č. 1  

Žiadosť o prijatie za individuálneho člena HK HAVRANI Piešťany 
  



meno a priezvisko: ……………………………………………….  dátum narodenia:……………………………………….  
 
trvalé bydlisko: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
telefonický kontakt:………………………………………  email:………………………………………………………………...  
 

HK HAVRANI Piešťany  
Predsedovi občianskeho združenia  

Hlboká 92  
921 01 Piešťany  

 
V ________________, dňa __________  

 
 
 
Vec: Žiadosť o prijatie za individuálneho člena HK HAVRANI Piešťany  
 
Týmto žiadam o moje prijatie za individuálneho člena občianskeho združenia HK HAVRANI Piešťany. 
Prehlasujem, že pred podaním tejto žiadosti som sa riadne oboznámil so Stanovami občianskeho 
združenia HK HAVRANI Piešťany, s týmito súhlasím, zaväzujem sa ich dodržiavať a chcem aktívne 
prispievať a podieľať sa na aktivitách HK HAVRANI Piešťany.  
 
Zároveň uvádzam, že pred podaním tejto žiadosti som na bankový účet HK HAVRANI Piešťany vedený v 
UniCredit Bank, a.s., IBAN: SK3411110000001317256009, BIC: UNCRSKBX uhradil členský príspevok na 
rok 2017 vo výške 1,- EURO.  
 
V zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím 
so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v tejto žiadosti ako aj v iných 
dokumentoch ktoré predložím HK HAVRANI Piešťany a ktoré súvisia v mojim členstvom v HK HAVRANI 
Piešťany.  
 
Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov, ako aj moja žiadosť o 
členstvo v HK HAVRANI Piešťany, je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Súhlas je daný na 
dobu neurčitú.  
 
S pozdravom,  
 
 
 
____________________________________________  
meno priezvisko, podpis  
 
 
 
_____________________________________________ 
zastúpený zákonným zástupcom (uviesť meno priezvisko)  
(uvedie sa iba v prípade žiadateľa mladšieho ako 18 r.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2 

Interný predpis č. 042017 - Rodičovské podúčty jednotlivých kategórií 

  



INTERNV PREDPIS

HK HAVRANI Pie5t'any a. z.

f ntern'i predpis i.042017

Rodifovsk6 podriEty jednotliv'ich kateg6rii

Ing. Peter Bohu5, generdlny manai6r

Ing. LukiiS Moravdik, predseda Zdruienia

Rod iiovsk6 pod f ity jed notlivrfch kateg6rii

Hokejov'i klub HK HAVRANI Pie5{any o. z. (d'alej HK HAVRANI, resp. Zdruienie) umoifiuje kaid6mu
roiniku hriidskej kateg6rie HK HAVRANI (d'alej Rodnik) vyworit' si klubov'i rodnikov'i finandn'i podriiet.
Finandn6 prostriedky poslan6 na klubov'i bankov'i ridet (eislo tidtu: SK3411110000001377256009,
BANKA: UniCredit Bank, a.s., BIC: UNCRSKBX) pod Specidlnym variabilnrim symbolom (d'alejVS) budrl
rozdelen6 nasledovnfm sp6sobom:

- 25% pre potreby HK HAVRAN l: podiel vo rniSke 25o/o z celkovej pripisanej sumy (pod Specidlnym
VS) na ridet Zdruienia bude automaticky odrdtan'i z pripisanej rniSky finandn6ho objemu a o jej
pouiiti bude rozhodovat Rada Tdruienia ako najvy5Si v'ikonn'i orgdn Zdruienia; Dozornd rada,
resp. kaZd'i individudlny dlen md moinosf vyiiada{ si dokladovanie pouZitia trichto finandn'ich
prostriedkov Zd ruienim.

- 75% pre potreby Rodnika: podiel vo v'i5ke 75% z celkovej pripisanej sumy (pod Speciiilnym VS)
na (det Zdruienia bude automaticky prirdtan'i ku finandn'im prostriedkom evidovanfm na
rodidovskom pod0dte Zdruienia. O pouiiti finandn'ich prostriedkov Rodnika budri rozhodovat'
zdkonn'i zdstupcovia hrddov s tfm, ie ridel pouiitia musi byt chvdlenri nadpolovidnou vddSinou
zdkonnrich zdstupcov vietk'ich hrddov a o tomto hlasovani musi byt vyhotovend zdpisnica
a tdto predloiend Rade Zdruienia v pfsomnej forme. Kaid'i hrdd md prdvo na jeden hlas
zdkonn6ho zdstupcu. Prilohou zdpisnice musi byt' prezendnd listina hlasujrlcich. Vzor zdpisu
z hlasovania ako aj prezendnd listina je sridast'ou tohto intern6ho predpisu ako priloha d. 1.

Evidenciu v'i5ky finaninrich prostriedkov kaZd6ho rodnika spravuje generdlny sekretdr Zdruienia a tx
za mesiac (ku 22 dfiu mesiaca) posiela prehl'ad vriSky t'ichto finantn'ich prostriedkov veddcim muZstiev
a tr6nerovi dan6ho Rodnika.

Prlkaz na tihradu na ridel chvdlen'i nadpolovidnou vddiinou zdkonn'ich zdstupcov rodidov podpisuje
Statutir Zdruienia a vedrici muistva dan6ho roEnfka. Ved0ci muistva Rodnika zdrovefi odovzdd
generdlnemu sekretdrovi Zdruienia daioui doklad potvrdzuj0ci pouiitie finandn'ich prostriedkov.



 
Bankové a platobné údaje: 
Číslo účtu:    SK3411110000001317256009  
BANKA:    UniCredit Bank, a.s.  

BIC: UNCRSKBX 
 
Variabilný symbol: 

- Predprípravka 012:  03042017 
- Prípravka 3,4:   04042017 
- 5.HT:    05042017 
- 6.HT:    06042017 
- 7.HT:    07042017 
- 8.HT:    08042017 
- Kadeti:    09042017 
- Dorast:   10042017 

 
 
Poznámka:   Meno a priezvisko zákonného zástupcu 
 
  



Príloha č. 1  
 

ZÁPISNICA  
z hlasovania zákonných zástupcov hráčov o použití finančných 

prostriedkov ročníka z rodičovského podúčtu 

 

HK HAVRANI Piešťany 
 

Zákonný zástupcovia hokejového klubu HK HAVRANI Piešťany o. z. ročníka (*) :  
� Preprípravka P012 
� Prípravka P34 
� Mladší žiaci – 5. HT 
� Mladší žiaci – 6. HT 
� Starší žiaci – 7. HT 
� Starší žiaci – 8. HT 
� Kadeti 
� Dorast 

(*) zaškrtnite políčko Vášho ročníka 
 

Sídlo Združenia:  Hlboká 92, 921 01 Piešťany, Slovenská republika 
IČO:    42 401 917 
registrácia: Register občianskych združení vedený Ministerstvom vnútra SR, 

rozhodnutie VVS/1-900/90-452 94 zo dňa 23.12.2014 
 
  
 
miesto a čas konania: .................................................  

dňa ..........................................  
 



 

Prezenčná listina: 

 

Meno a priezvisko hráča    Meno a priezvisko zákonného zástupcu 

1. .......................................   ............................................................... 
2. .......................................   ............................................................... 
3. .......................................   ............................................................... 
4. .......................................   ............................................................... 
5. .......................................   ............................................................... 
6. .......................................   ............................................................... 
7. .......................................   ............................................................... 
8. .......................................   ............................................................... 
9. .......................................   ............................................................... 
10. .......................................   ............................................................... 
11. .......................................   ............................................................... 
12. .......................................   ............................................................... 
13. .......................................   ............................................................... 
14. .......................................   ............................................................... 
15. .......................................   ............................................................... 
16. .......................................   ............................................................... 
17. .......................................   ............................................................... 
18. .......................................   ............................................................... 
19. .......................................   ............................................................... 
20. .......................................   ............................................................... 

 

Pozvaní hostia: 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 
 



 

Zápis z rokovania  
 

Bod č. 1: Otvorenie rokovania zákonných zástupcov hráčov: 
Vedúci mužstva / tréner mužstva (*) otvoril rokovanie zákonných zástupcov hráčov  
a poveril  
• vedením rokovania   ..............................................................  

a navrhol 
• za zapisovateľa zápisnice   ...............................................................  
• za overovateľa zápisnice  ............................................................... 

 
K bodu č. 1 bolo ...........% hlasmi všetkých zákonných zástupcov prijatý návrh vedúceho mužstva / 

trénera Ročníka a za predsedu rokovania Rady bol schválený ......................................, za 
zapisovateľa zápisnice ...................................... a overovateľa zápisnice 
....................................... 

 
(*) nehodiace zaškrtnite  
 
Bod č. 2: Návrh na využitie finančných prostriedkov ročníka: 
Predseda rokovania predložil návrh na využitie finančných prostriedkov na účel: 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................  

V celkovej výške finančných prostriedkov: ............................................................................ EUR s DPH 
 
K bodu č. 2 bolo ...........% hlasmi všetkých zákonných zástupcov prijatý návrh vedúceho rokovania na 

využitie finančných prostriedkov na navrhovaný účel a to v termíne do .............................  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 3 

Interný predpis č. 052017 - Etický kódex hokejového klubu HK HAVRANI - rodičia 

  



INTERNY PREDPIS

HK HAVRANI Pie5t'any o.z.

f ntern'i predpis E. O52OL7

Etickri k6dex hokejovdho klubu HK HAVRANI PieSt'any - rodiEia

Ing. Peter Bohui, generdlny manai6r 19.8.20t7

lng. Lukdi Moravdik, predseda Zdrulenia

Etickrf k6dex hokejovdho klubu HK HAVRANI Pie5t'any - roditia

Etickti k6dex pre rodidov, rodinn'ich prisluSnikov, fanriSikov a priaznivcov hokejov6ho klubu pomenfva
spolodn6 hodnoty, ktonich napliovanie by malo vies{ k rozvoju klubu, mlddeinickeho a juniorsk6ho
hokeja. Hlavn'im zdmerom Etick6ho k6dexu rodida je upozornit' na negativne dopady neslu5n6ho
sprdvania sa rodidov podas zdpasov, turnajov a v tr6ningovom procese. Malo by viest' k spokojnosti
partnerov, flenov zdruZenia, fanriSikov i zamestnancov klubu pri prdci, ktord spoiiva vo vlichove
mlad'ich hr6dov a rozvoji ladov6ho hokeja v PieSfanoch. Sme presveddeni, ie Sport a vlichova mlad'ich
Sportovcov sri neoddelitelhou a d6leiitou sridastou rozvoja zdravej obdianskej spolodnosti.

My rodiEia:

1. nebudeme zasahovat podas trdningov do trdningov6ho procesu, napr. pokrikmi na vlastn6
dieta, cudzie deti, pripadne tr6nera;

2. zddrazfiujeme detom d6leiitost dobr6ho prospechu a sprdvania sa v Skole ako d6leiitrl sriiast'
komplexnej pripravy Sportovca pre jeho sprdvny osobnostnyi rozvoj;

3. nebudeme zasahovat' podas turnajov a zdpasov do hry pokrikmi na vlastn6 dieta, cudzie deti a
to do majrl robit', kde maj0 hraf, komu maj0 prihrat' a pod. nechdme na tr6nera;

4. ddvame prednost' dlhodob6mu a zdrav6mu Sportov6mu vlivoju dietata pred vlastn'imi
ambiciami a cielmi; umoifiujeme svojim detom vykondvat'aj in6 aktivity a uvedomujeme si ako
velmi d6leiitd je regenerdcia a zdrav'i iivotn'i Stril;

5. nendtime deti do Sportov'ich vrikonov proti ich v6li, uvedomujeme si, Ze deti by mali Sportovat
pre svoje vlastn6 poteienie, hra je urdend pre deti, nie pre rodiiov;

6. pri ziipasoch sluine fandime a aktfvne povzbudzujeme s d6razom na uplatfiovanie pravidiel
fair play; chceme, aby naSe deti hraliako tim a sme sivedomi, aby sme aj my rodiiia vystupovali
jednotne;

7. zd6razfiujeme vplyv poctiv6ho tr6ningu na vfkon dietat'a v zdpase;
8. nikdy nezasahujeme do kompetencii tr6nera pri tr6ningu a zdpase; nevstupujeme do

priestorov striedadiek a kabin; nevynucujeme si zaradenie svojho diet'ata do zostavy a podas
tr6ningu sa zdriiavame na tribilne;

9. pokial'mdme v'ihrady, rieiime ich v prvom rade s hlavn'im tr6nerom a potom s vedenim klubu;
10. sluSne sa vyjadrujeme a nepouZfvame vulgarizmy.



 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha č. 4 

MEMORIÁL MICHALA AUGUSTÍNA - KADETI  - Propozície 
  



	

	

	

	

	

MEMORIÁL	MICHALA	AUGUSTÍNA	-	KADETI	
Zimný	štadión	Easton	Aréna	PIEŠŤANY	

	

Dátum:		 	 	 	 26.8.2017	

Miesto	konania:														 	 Zimný	štadión	Easton	Aréna	Piešťany	

Usporiadateľ:						 	 	 HK	Havrani	Piešťany	

Vedúci	organizačného	výboru:			 Matej	Valo,	sekretár	klubu	(sekretar@hkhavrani.sk,	0907	140	809)	

Zástupca	organizačného	výboru:				 Róbert	Parádi,	tréner	kadetov	 		

Účastníci:					 4	mužstvá	-	HK	Havrani	Piešťany,	Uherský	Ostroh,	Ružinov	
Bratislava,	HK	Rimavská	sobota	

ŠTK:																										 	 	 Jaroslav	Vrábel	+	vedúci	zúčastnených	mužstiev	

Lekár,	časomiera	a	rozhodcovia:		 zabezpečí	organizátor	zo	štartovného	

Štartujúci:																								 hráči	narodení	od	1.1.2002	a	mladší	(pri	dievčatách	platí	výnimka	
podľa	pravidiel	SZĽH)	

Štartovné:																			 150	EUR	/	mužstvo	(prenájom	ľadu,	rozhodcovia,	časomiera,	
zdravotníci,	medaile,	ocenenia)	

Podmienky	účasti	:					 zloženie	štartovného,	súpiska	družstva	s	dátumom	narodenia	
a	číslami	hráčov	

Organizátor	si	v	prípade	potreby	vyhradzuje	právo	vyžiadať	preukaz	poistenca	prípadne	OP	(pri	hráčoch	
starších	ako	15	rokov),	pre	potreby	overenia	dátumu	narodenia	hráča	

Ceny:	 poháre	a	medaile	zabezpečí	organizátor		

Strava:			 samostatne	alebo	treba	predom	dohodnúť	

Športovo-technické	ustanovenia	

1. Hrá	sa	podľa	pravidiel	SZĽH.	
2. Hracia	doba	3	x	15	minút	čistého	času	(rolba	po	2.tretine)	
3. Hrací	systém	každý	s	každým	(3	zápasy	pre	každé	mužstvo)	
4. Tresty	2,	5,	10	minút.	
5. Hráč	,	ktorý	dostane	v	zápase	trest	5+DKZ	nemôže	nastúpiť	na	nasledujúci	zápas	na	turnaji	
6. Hráč,	ktorý	dostaten	v	zápase	trest	v	hre,	nemôže	nastúpiť	na	zostávajúce	zápasy	svojho	tímu	na	

turnaji	
7. Úprava	ľadovej	plochy	po	každom	zápase,	rozcvička	5	minút	pred	zápasom.	

	

	



	
O	poradí	rozhoduje:		 	 1.počet	bodov	
																																							 	 2.	vzájomný	zápas	
																																							 	 3.	rozdiel	skóre	
																																							 	 4.	vyšší	počet	dosiahnutých	gólov	
																																							 	 5.	nižší	počet	obdržaných		gólov	
																																							 	 6.	samostatné	nájazdy	
	
Dresy:		 	 každý	tím	musí	priniesť	2	sady	dresov	–	svetlé/tmavé		
	
	

	
Rozpis	zápasov:		
	

1. 07:30	-	09:00	 	 Piešťany	–	Uh.Ostroh	
2. 09:10	-	09:15		 	 zahájenie	turnaja								
3. 09:15	-	10:45	 	 HKM	Rimavská	Sobota	-	Ružinov	BA							 		
4. 11:00	-	12:30										 Piešťany	–	HKM	Rimavská	Sobota								
5. 12:45	-	14:15	 	 Ružinov	BA	–	Uh.Ostroh	
6. 14:30	-	16:00	 	 Ružinov	BA		–	Piešťany	
7. 16:15	-	17:45	 	 Uh.Ostroh	–	HKM	Rimavská	Sobota								
8. 17:45	–	18:00		 	 ukončenie	turnaja	–	vyhlásenie		

	
	

	



 
 
 
 
 
 

 
 

Príloha č. 5  

Prehľad nedoplatkov z rodičovských príspevkov za predchádzajúcu sezónu 2016/2017 a mesiac 
máj, jún 2017 (sezóna 2017/2018) 

 



Základná výška poplatku 220,00 €        20,00 €                                    
Výpis z dátumu 21.8.2017 ročný mesačný

223,30 €-        

Benko Martin 160 €             160 €             -  €              
Bohuš Tomáš 160 €             160 €             -  €              
Dolník Sebastián 160 €             160 €             -  €              
Dolník Tobias 160 €             160 €             -  €              
Hajíček Leo 140 €             160 €             20,00 €          
Chippa Marcus 140 €             160 €             20,00 €          
Chudá Karolína 160 €             160 €             -  €              
Klučár Patrik 140 €             160 €             20,00 €          
Košinár Jakub 120 €             160 €             40,00 €          
Letaši Ján 140 €             160 €             20,00 €          
Letaši Michaela 180 €             160 €             20,00 €-          
Michalec Alan 159 €             160 €             1,00 €            
Mišík Krištof 160 €             160 €             0,45 €            
Mišík Michal 213 €             210 €             3,30 €-            
Mitošinka Maxim 160 €             160 €             -  €              
Mokoš Jakub 121 €             160 €             39,00 €          
Moravčík Lukáš -  €              160 €             160,00 €        
Moťovský Timotej -  €              -  €              -  €              nebude chodiť
Olianka Jakub 220 €             160 €             60,00 €-          
Olianka Matej 220 €             160 €             60,00 €-          
Polačik Marko 140 €             160 €             20,00 €          
Ručkay Martin 120 €             160 €             40,00 €          
Rusko Peter -  €              160 €             160,00 €        
Strečanský Ronald 160 €             160 €             -  €              
Švihorík Miroslav 80 €               160 €             80,00 €          
Telenický Jakub 160 €             160 €             -  €              
Učen Thomas -  €              -  €              -  €              asistent trénera (P012)
Vavrík Alex 220 €             160 €             60,00 €-          
Vlha Lukáš 160 €             160 €             -  €              
Tomašek Samuel 180 €             160 €             20,00 €-          od augusta
Janiga Marco 120 €             160 €             40,00 €          od augusta
doplniť -  €              
doplniť -  €              
doplniť -  €              
doplniť -  €              
doplniť -  €              
doplniť -  €              
doplniť -  €              
doplniť -  €              
doplniť -  €              
doplniť -  €              
doplniť -  €              
doplniť -  €              
doplniť -  €              

Má byť 
zostatok ku 

danému 
mesiacu

Priezvisko, meno Poznámka

P012

 Rozdiel (iba 
nedoplatky)   Zostatok 

úhrad ku 
danému 
mesiacu 



Základná výška poplatku 385,00 €        35,00 €                                    
Výpis z dátumu 21.8.2017 ročný mesačný

301,25 €-        

Angelovi č Matúš 236 €             210 €             26,25 €-          vedúci mužstva 
Blašková Lívia -  €              -  €              -  €              asistent trénera P34

Buchman Artur 385 €             280 €             105,00 €-        
Damaškovi č Adrián 415 €             280 €             135,00 €-        
Feranec Tadeáš 280 €             280 €             -  €              
Hudec Lukáš 280 €             280 €             -  €              
Jamrich Tobias 70 €-               280 €             350,00 €        
Jedlička Tomáš 280 €             280 €             -  €              
Krištofovi č Teodor 315 €             280 €             35,00 €-          
Masarovič Matúš 280 €             280 €             -  €              
Pogran Tadeáš 276 €             280 €             4,00 €            
Schedling Michal 240 €             280 €             40,00 €          
Todorovičová Vivienne 80 €               -  €              -  €              

P3

Priezvisko, meno

Má byť 
zostatok ku 

danému 
mesiacu

Poznámka

 Rozdiel (iba 
nedoplatky)   Zostatok 

úhrad ku 
danému 
mesiacu 



Základná výška poplatku 385,00 €        35,00 €                                    
Výpis z dátumu 21.8.2017 ročný mesačný

900,00 €-        

Belica Timotej 315 €             280 €             35,00 €-          
Habda Leo 280 €             280 €             -  €              

Kaluža Nicolas 475 €             280 €             195,00 €-        
Kohút Kristián 315 €             280 €             35,00 €-          
Kopál Matej 385 €             280 €             105,00 €-        
Nemec Dávid 405 €             280 €             125,00 €-        
Niepel Martin 315 €             280 €             35,00 €-          
Pavlík Lukáš 315 €             280 €             35,00 €-          
Poláček Martin 405 €             280 €             125,00 €-        
Sedláček Jakub 385 €             280 €             105,00 €-        
Strapatý Patrik 385 €             280 €             105,00 €-        

P4

Priezvisko, meno

Má byť 
zostatok ku 

danému 
mesiacu

Poznámka

 Rozdiel (iba 
nedoplatky)   Zostatok 

úhrad ku 
danému 
mesiacu 



Základná výška poplatku 550,00 €        50,00 €                                    
Výpis z dátumu 21.8.2017 ročný mesačný

412,50 €-        

Sučič Sebastián 450 €             400 €             50,00 €-          
Smetana Adam 313 €             300 €             12,50 €-          vedúci mužstva 
Klein Michal 450 €             400 €             50,00 €-          
Trokan Sebastián 400 €             400 €             -  €              
Balek Tobias 500 €             400 €             100,00 €-        
Mihalovi č Adam 450 €             400 €             50,00 €-          
Močko Simon 400 €             400 €             -  €              
Beňák Simon 450 €             400 €             50,00 €-          
Jaroška Samuel -  €              -  €              -  €              výchovné
Ondria Daniel 400 €             400 €             -  €              
Škrabák Kristián 400 €             400 €             -  €              
Duriš Branislav 450 €             400 €             50,00 €-          
Imriška Samuel 450 €             400 €             50,00 €-          

5.HT

Priezvisko, meno

Má byť 
zostatok ku 

danému 
mesiacu

Poznámka

 Rozdiel (iba 
nedoplatky)   Zostatok 

úhrad ku 
danému 
mesiacu 



Základná výška poplatku 550,00 €        50,00 €                                    
Výpis z dátumu 21.8.2017 ročný mesačný

913,00 €-        

Blaška Dávid 550 €             438 €             112,50 €-        
Ferkodi č Luca 550 €             400 €             150,00 €-        
Holka Dávid 400 €             400 €             -  €              
Klapica Andrej 338 €             300 €             37,50 €-          súrodenec / vedúci mužstva
Konček Tobias 350 €             400 €             50,00 €          
Kopál Jakub 550 €             400 €             150,00 €-        
Kubala Matúš 593 €             400 €             193,00 €-        
Maruna Ondrej 450 €             400 €             50,00 €-          
Nesteš Samuel 400 €             400 €             -  €              
Pastorek Patrik 470 €             400 €             70,00 €-          
Skaličan Marek 400 €             400 €             -  €              
Takáč Ivan 400 €             400 €             -  €              
Vavro Roman 550 €             400 €             150,00 €-        

6.HT

Priezvisko, meno

Má byť 
zostatok ku 

danému 
mesiacu

Poznámka

 Rozdiel (iba 
nedoplatky)   Zostatok 

úhrad ku 
danému 
mesiacu 



Základná výška poplatku 550,00 €        50,00 €                                    
Výpis z dátumu 21.8.2017 ročný mesačný

1 162,50 €-     

Adamčík Samuel 490 €             263 €             227,00 €-        7. HT
Bíly Alex -  €              -  €              -  €              7. HT 
Grznárová Sarah 450 €             400 €             50,00 €-          7. HT
Ilončiak Timotej 400 €             400 €             -  €              7. HT
Jurica Matej -  €              400 €             400,00 €        7. HT
Kolárik Dávid 350 €             400 €             50,00 €          7. HT
Končír Andrej 400 €             400 €             -  €              7. HT
Líška Lukáš 338 €             300 €             38,00 €-          7. HT - súrodenec 
Masár Matej 450 €             400 €             50,00 €-          7. HT
Moravčík Jakub 338 €             300 €             37,50 €-          7. HT - vedúci mužstva
Neuner Filip 410 €             400 €             10,00 €-          7. HT
Putera Róbert 288 €             300 €             12,50 €          7. HT - súrodenec
Rabatin Rastislav 400 €             400 €             -  €              7. HT
Turan Nikolas 900 €             400 €             500,00 €-        7. HT
Vlha Matúš 300 €             300 €             -  €              7. HT - súrodenec P012
Baracka Dávid 450 €             400 €             50,00 €-          8. HT
Ferkodi č Max 550 €             400 €             150,00 €-        8. HT
Gono Max 350 €             400 €             50,00 €          8. HT
Hussein Ali 150 €             400 €             250,00 €        8. HT
Klapicová Kristína 338 €             300 €             37,50 €-          8. HT - súrodenec
Kopún Jakub 350 €             400 €             50,00 €          8. HT
Prištic Marco 313 €             300 €             12,50 €-          8. HT - vedúci mužstva (kadeti)
Sapák Maximilián 400 €             400 €             -  €              8. HT
Ščepko Patrik 400 €             400 €             -  €              8. HT

7.HT, 8.HT

Priezvisko, meno

Má byť 
zostatok ku 

danému 
mesiacu

Poznámka

 Rozdiel (iba 
nedoplatky)   Zostatok 

úhrad ku 
danému 
mesiacu 



Základná výška poplatku 605,00 €        55,00 €                                    
Výpis z dátumu 21.8.2017 ročný mesačný

220,00 €-        

Duriš Martin 495 €             440 €             55,00 €-          
Chmelo Alexander 307 €             440 €             133,00 €        
Mikóczi Alan 365 €             440 €             75,00 €          
Oslej Jakub 495 €             440 €             55,00 €-          
Keprt Eduard 495 €             440 €             55,00 €-          
Samuhel Dávid 495 €             440 €             55,00 €-          

KADETI

Priezvisko, meno

Má byť 
zostatok ku 

danému 
mesiacu

Poznámka

 Rozdiel (iba 
nedoplatky)   Zostatok 

úhrad ku 
danému 
mesiacu 



Základná výška poplatku 605,00 €        55,00 €                                    
Výpis z dátumu 21.8.2017 ročný mesačný

2 673,73 €-     

Beňačka Andrej 495 €             440 €             55,00 €-          
Boor Michal 495 €             440 €             55,00 €-          
Less Roman 605 €             440 €             165,00 €-        
Matečný Matúš 440 €             440 €             -  €              
Urban Viktor 605 €             440 €             165,00 €-        
Vacula Dávid 440 €             440 €             -  €              
Varačka Adam 385 €             440 €             55,00 €          
Vavro Matej 605 €             440 €             165,00 €-        
Zámečník  Peter 198 €             440 €             242,00 €        
Zubek Damian 371 €             330 €             41,15 €-          súrodenec 
Adamčík Stanislav 374 €             289 €             85,18 €-          
Bliš ťan Dominik 605 €             440 €             165,00 €-        
Danylenko Vikor 495 €             440 €             55,00 €-          
Konečný Michal 445 €             440 €             5,00 €-            
Juraj Martin 740 €             440 €             300,00 €-        
Kolník Matej 660 €             440 €             220,00 €-        skončil
Líška Miroslav 371 €             330 €             41,25 €-          súrodenec 
Putera Martin 372 €             330 €             41,50 €-          súrodenec 
Macháč Šimon 718 €             440 €             278,00 €-        
Sandtner Adam 495 €             440 €             55,00 €-          
Vrábel Tomáš 605 €             440 €             165,00 €-        
Zubek Kristián 371 €             330 €             41,15 €-          súrodenec 
Kalnický Adam 495 €             440 €             55,00 €-          
Mačica  Tomáš 440 €             440 €             -  €              
Opatovský Šimon 550 €             440 €             110,00 €-        
Rychtárik Adam 508 €             330 €             177,75 €-        súrodenec 
Rychtárik Matej 508 €             330 €             177,75 €-        súrodenec 
Hagara Denis -  €              -  €              -  €              výchovné DUKLA TRENČÍN
Valo Jakub 440 €             440 €             -  €              
Kleinová Klaudia 495 €             440 €             55,00 €-          

DORAST

Priezvisko, meno

Má byť 
zostatok ku 

danému 
mesiacu

Poznámka

 Rozdiel (iba 
nedoplatky)   Zostatok 

úhrad ku 
danému 
mesiacu 


