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Vážení členovia,
priatelia
a sympatizanti
hokejového klubu HK
HAVRANI Piešťany.

Hokejový klub HK HAVRANI Piešťany má za
sebou ďalší rok športového pôsobenia a tak
mi dovoľte, aby som zrekapituloval uplynulé
obdobie a sezónu 2018/2019 z pohľadu
našich aktivít za účelom rozvoja športu,
hokeja a v neposlednom rade pre nás
dôležitého osobnostného rozvoja detí
v našom klube. Tak ako pominulú sezónu
sme sa aj tento rok zamerali na viacero
aktivít, ktoré sme naplánovali na začiatku
sezóny. Letnú prípravu sme absolvovali
podľa
stanoveného
harmonogramu
s čiastočným využitím priestorov zimného
štadióna a hlavne v priestoroch telocviční
a športovísk, ktoré sme si prenajímali od
prevádzkovateľov týchto zariadení. Letnú
prípravu ukončili naši najmenší sústredením
spolu s rodičmi na Duchonke. Tento spôsob
stmeľovania kolektívu vnímame ako veľmi
dôležitú súčasť mládežníckeho športu.
Opäť sme boli viditeľní počas otvorenia
kúpeľnej sezóny. Ohlasy na našu účasť
a prejav nášho klubu boli obrovské. Havrani
sa tiež zúčastnili unikátnej akcie Prechádzka
rozprávkovým parkom organizovaný MC
ÚSMEV. Tentokrát ako súčasť Asociácie
športových klubov Piešťany. Spolu s
ostatnými klubmi z Piešťan sme vytvorili
skvelú športovú atmosféru a veríme, že tým
obohatili už tak zaujímavú akciu určenú pre
deti. Prípravkári sa zúčastnili futbalového
turnaja v Hornej Strede. Futbalovo sme
pokračovali aj začiatkom septembra. V
krásnu slnečnú septembrovú sobotu sme
spolu s výbornou partiou ľudí odohrali v
príjemnom prostredí futbalový turnaj, ktorý
po skvelých výkonoch tesne vyhrali
RODIČIA pred vedením klubu (druhé
miesto) a trénermi (tretie mieste). Mužstvo

trénerov bolo oslabené o trénerov
brankárov, ktorí sa venovali v rámci
brankárskemu kempu našim brankárom.
Do tohto kempu sme prizvali aj brankárov z
hokejového klubu v Novom Meste nad
Váhom a ich brankárskeho trénera. V troch
dňoch brankári absolvovali 4 špeciálne
tréningové jednotky na ľade, 4 tréningové
jednotky na suchu a prednášky s použitím
videotechniky zamerané na rôzne témy.
Aktívnou účasťou na rôznych aktivitách
sme pokračovali a zopakovali si účasť na
Športových hrách, ktoré sa konali v
mestskom parku. Atmosféra bola výborná.
Uvedomujeme
si
neustálu
potrebu
aktívneho náboru detí v predškolskom
a rannom školskom veku. Postupne sme
navštívili v mesiaci september všetky
základné školy v Piešťanoch a jeho blízkom
okolí. Nábormi sme pokračovali aj na ľade,
a to nielen akciou v spolu organizácii so
SZĽH – DETI NA HOKEJ, ale aj pokračovaním
hokejovej škôlky HAVRÁNOK. Začiatkom
roka 2019 sme si otestovali nový projekt pod
názvom Škôlky na ľad, ktorý sa stretol pre
nás až so šokujúco pozitívnou odozvou
nielen zo strany rodičov, ale najmä zo strany
materských škôl. Cieľom nášho klubu je mať
zabezpečené všetky vekové kategórie od
predprípravky až po dorast, resp. juniorov,
ktorí hrávajú na základe zmluvy medzi HK
HAVRANI a ŠHK 37 pod jeho hlavičkou.
Po športovej stránke hodnotíme sezónu
pozitívne, i keď výsledkovo sme možno
čakali viac. Uvedomujeme si, že nás stále
čaká veľa práce, neustále musíme
napredovať a sledovať nové trendy. Pri
nástupe do vedenia klubu, sme si ako
členovia výkonného výboru stanovili ciele
na najbližších 5 rokov a tie sa snažíme
každým rokom viac a viac napĺňať. Cieľom
je dosiahnutie extraligovej kvality dorastu
najneskôr do 5 rokov. S týmto si však
uvedomujeme vzdelávanie našich hráčov
nielen po športovej stránke, ale aj po
mentálnej a osobnostnej. Spolupracujeme
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so
športovým
psychológom
Petrom
Kuračkom,
ako
i s medzinárodne
uznávaným fyzioterapeutom a osobným
trénerom RNDr. Mgr. Csabom Csoltim, MPH,
ktorý vzdeláva našich trénerov. Trénerov
rovnako motivujeme neustále sa vzdelávať
a posúvať svoje vedomosti. Naše skúsenosti
a vedomosti
porovnávame za účasti
zástupcov
SZĽH
na
pravidelných
stretnutiach s inými klubmi, a to hlavne
s klubmi v rámci VÚC Trnava, resp. s klubmi
DUKLA Trenčín, Nitra a Trnava. V spolupráci
so SZĽH sa nám podarilo zorganizovať
unikátny diskusný večer s hokejovými
zlatými chlapcami na čele s Mirom
Šatanom. Sme síce malý klub s relatívne
malou členskou základňou, avšak vidíme
v našom meste potenciál rozvoja nielen
hokeja, ale najmä zvýšenia počtu detí
a mládeže, ktoré sa budú venovať športu.
Aktívne sa zapájame do spoločenského
diania a otvárame otázky podpory športu,
vytvorenia
koncepcie
jeho
rozvoja
a v neposlednom
rade
spolupráce
športových klubov. Stali sme sa aktívnou
súčasťou a zakladajúcim členom Asociácie
športových klubov Piešťany (ďalej AŠK PN),
ktorý momentálne združuje 19 klubov
z Piešťan. AŠK PN združila kluby za
jednotným
spoločným
cieľom
systematickým rozvojom športu. V rámci
neho
pracujeme
spoločne
na
strategických
dokumentoch
rozvoja,
definovaní potrieb finančnej aj nefinančnej
podpory a spravodlivom spôsobe jej
prerozdeľovania.
Asociácia
pomáha
klubom v poskytovaní pridanej hodnoty
formou plánovania a organizovania
seminárov pre trénerov, pre rodičov, pre
športovcov, ktoré prinášajú odlišný pohľad
na svet športu. Trénerom pomáha lepšie
viesť športovcov, rodičom dáva návod ako
efektívne podporovať svoje deti. Sme preto
veľmi radi, že sme aktívnym členom
a kreujeme šport v našom meste.
Počas celého roka sa aktívne venujeme
náborovým akciám v radoch najmenších,
pretože dostatočný počet
detí
je

základným kameňom úspechu klubu. Dnes
môžeme tvrdiť, že tento náš cieľ sa nám
postupne darí napĺňať. Na druhej strane
nám stále ostávajú ciele, na ktorých
musíme
zapracovať,
a to:
neustále
skvalitňovanie
tréningového
procesu
využívaním nových poznatkov a pomôcok,
získanie aktívnej podpory zo strany
dobrovoľníkov, zo strany samosprávy
a najmä z pohľadu stabilizovania počtu
hráčov vo vyšších ročníkoch. Cieľom nášho
klubu je mať zabezpečené všetky vekové
kategórie od predprípravky až po dorast,
resp. juniorov s ktorými dokážeme čo
najlepšie reprezentovať náš klub a naše
mesto.
Dovoľte mi touto cestou poďakovať
všetkým tým, ktorí nám počas celej sezóny
pomáhali, boli to hlavne naši tréneri, ľudia
vo vedení klubu, spoločnosť ŠHK37 Piešťany,
ľudia z časomiery, ktorí vždy odviedli vysoko
profesionálnu prácu, organizátori zápasov,
zdravotníci, generálny sekretár klubu
Marián Seitler a generálny manažér klubu
Michal Peško. V neposlednom rade patrí
veľká vďaka rozhodcom, partnerom klubu,
ktorí nám veľmi pomohli, ale hlavne Vám
rodičia, ktorí dennodenne podporujete
svoje deti v tom, čo ich baví. Verím, že sa
nám spoločne podarí aj v nasledujúcej
sezóne pokračovať v rozvoji hokeja nielen
v našom meste, ale aj v rámci celého
Slovenska.

Ing. Lukáš Moravčík
Prezident klubu
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Vážení rodičia a ostatní
nadšenci piešťanského
hokeja!

V občianskom združení HK Havrani sa
snažíme o komplexnú výchovu detí či už zo
športovej, alebo z ľudskej stránky v každej
jednej vekovej kategórii. Deti sú formované
k súťaživosti v duchu fair play. Všetci tréneri
vedení ako športoví odborníci, pestujú u
detí popri športovom raste aj "človečinu".
V predprípravke kladieme dôraz v
tréningoch na detskú hravosť, kde deti
získavajú svoje prvé hokejové zručnosti a
návyky formou súťaživosti. Je pre nás veľký
záväzok do budúcna, že deti sa tešia na
každý ďalší tréning, na svojich spoluhráčov
a
trénerov.
Mladých
hokejistov
pripravujeme na plynulý prechod do
prípravky 3+4. Tam si deti zdokonaľujú
naučené zručnosti, pravidelne hrávajú
zväzové turnaje, na ktorých sa porovnávajú
s chlapcami z iných miest. Dosiahnuté
dobré výsledky tešia, avšak nie sú prvoradé.
Mladší a starší žiaci hrávajú svoje súťaže
takisto pod hlavičkou zväzu v rámci
západného Slovenska. V tréningu každá
kategória samozrejme pracuje podľa
najnovších poznatkov zväzovej metodiky.
Veľmi pekné výsledky sa podarili v tejto
sezóne šiestakom pod vedením pána
trénera Haringa, kde sa dokázali bez
problémov rovnať hokejovým baštám ako
Trenčín, Nitra, Skalica...

Dorastenci sú osobitná kategória, kde sa
ukáže, ktorí chlapci by mohli potenciálne v
budúcnosti hokej považovať za svoje
živobytie, alebo koníček. Najlepším a
výkonnostne zdatným sme umožnili hrať a
skúsiť najvyššiu súťaž v republike. S ostatnými
sme vytvorili výbornú partiu, kde sme
dokázali hrať vyrovnané zápasy s každým
súperom. Výsledky takisto nehrali prím.
V každom ročníku sa pracovalo súbežne s
metodikou SZĽH, samozrejme prispôsobené
konkrétnym výkonnostným potrebám detí v
daných ročníkoch. Prevládala hravosť a
súťaživosť. V každej forme tréningu.
V našich cieľoch a našej ceste budeme
pokračovať aj naďalej, aj preto citlivo
hľadáme a dosádzame do klubových
štruktúr
ľudí
s
podobnou-rovnakou
filozofiou. Uvedomujeme si, že v dnešnej
dobe je práca s ľuďmi nesmierne náročná,
ale nebojíme sa jej. Robíme ju radi a s
nadšením.

Mgr. Radoslav Kolník
Šéftréner klubu
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KĽÚČOVÉ UDALOSTI A AKCIE ORGANIZOVANÉ
HK HAVRANI PIEŠŤANY V SEZÓNE 2018/2019
SÚSTREDENIE NA DUCHONKE - Najmenší
HAVRANI
ukončili
letnú
prípravu
sústredením na Duchonke.

PRECHÁDZKA ROZPRÁVKOVÝM PARKOM
2018 - Havrani sa opäť po roku zúčastnili
unikátnej akcie Prechádzka rozprávkovým
parkom
organizovanej
MC
ÚSMEV.
Tentokrát ako súčasť Asociácie športových
klubov Piešťany. Takto spolu s ostatnými
klubmi vytvorili skvelú športovú atmosféru a
veríme, že sme obohatili už tak zaujímavú
akciu určenú pre deti.

OTVORENIE KÚPEĽNEJ SEZÓNY 2018
Otvorenie kúpeľnej sezóny v Piešťanoch
2018 - naši Havrani boli pri tom.

V našom stanovišti si deti mohli vyskúšať
svoje hokejové a strelecké zručnosti
s hokejkou pod dohľadom skúsených
trénerov.

PRÍPRAVKA, FUTBALOVÝ TURNAJ - HORNÁ
STREDA - Naši najmenší sa zúčastnili
futbalového turnaja o pohár starostu obce.

MEMORIÁL MICHALA AUGUSTÍNA
- Na
turnaji sa zúčastnili dorastenecké mužstvá
HK HAVRANI, Nové Zámky, Ružinov a
Uherský
Ostroh.
Novovzniknutý
tím
dorastencov nakoniec obsadil po prehre s
Ružinovom 0:4, výhre s Novými Zámkami 5:4
a prehre 4:7 s Uherským Ostrohom konečné
3. miesto.
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ŠPORTOVÉ HRY PIEŠŤANY 2018 - HK HAVRANI
Piešťany opäť po roku podporili svojou
účasťou Športové hry 2018, ktoré sa konali
8.9.2018 v mestskom parku. Atmosféra bola
výborná.

BRANKÁRSKY KEMP HK HAVRANI Brankársky kemp pre všetkých brankárov
Havranov. Do kempu sme prizvali aj
brankárov z hokejového klubu v Novom
Meste nad Váhom a ich brankárskeho
trénera. Brankári boli rozdelení do 3 skupín
na základe vekovej kategórie. V troch
dňoch brankári absolvovali 4 špeciálne
tréningové jednotky na ľade, 4 tréningové
jednotky na suchu a prednášky s použitím
videotechniky zamerané na rôzne témy.
NÁBOR NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH
V septembri
sme
odštartovali
prvú
náborovú fázu absolvovaním návštev
všetkých základných škôl v Piešťanoch.

ZLATÍ HOKEJOVÍ CHLAPCI - V spolupráci
s AŠK PN sme zorganizovali diskusiu so

zlatými chlapcami na čele s legendou
Mirom Šatanom.

HOKEJOVÁ ŠKÔLKA HAVRÁNOK - Od
novembra oficiálne zahájená Hokejová
škôlka HAVRÁNOK, ktorá sa konala
pravidelne každý víkend počas verejného
korčuľovania na Zimnom štadióne v
Piešťanoch.

DETI NA HOKEJ (SZĽH) - Hokejový klub HK
HAVRANI Piešťany v spolupráci a pod
záštitou Slovenského zväzu ľadového
hokeja zorganizovali akciu DETI NA HOKEJ.
ZBIERANIE ODPADKOV V OKOLÍ ZŠ - Hráči
prípravky vyzbierali množstvo odpadu
v okolí zimného štadióna.

HAVRANI ROZHÝBU AJ ŠKÔLKAROV Odštartovali sme ďalší z náborových
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projektov zameraných tentokrát na deti
v predškolskom veku. Do projektu sa zapojili
všetky materské školy z Piešťan.
PROJEKTY A GRANTY - Rozvoj klubu a jeho
finančné zabezpečenie závisí aj od
úspešnosti projektov a grantov, o ktoré sa
pravidelne uchádzame. Počas uplynulej
sezóny sme sa zapojili do projektov GESTO
PRE MESTO, v ktorom sme tento rok neuspeli
s projektom Škôlky na ľad. Ďalším projektom
bol projekt v rámci SZĽH, v ktorom sme
žiadali o finančný príspevok pre vytvorenie
vhodných
podmienok
tréningového
procesu
určeného
pre
brankárov,
inovatívneho
prístupu
k
náborovým
aktivitám pre deti v predškolskom veku a
zlepšenie marketingového priestoru klubu,
zlepšenie psychickej a fyzickej prípravy
hráčov formou mentálneho tréningu a
regenerácie. V tomto projekte sme boli
úspešní a alokácia finančných prostriedkov
bude čerpaná v nasledujúcej sezóne
2019/2020. Úspešní so žiadosťami sme boli

na TTSK so žiadosťou a projektom Škôlky
korčuľovania HAVRÁNOK.
Úspešní sme
boli so žiadosťou o finančnú podporu zo
strany Mesta Piešťany vo výške 1.000 Eur, čo
je však v porovnaní s ostatnými klubmi
neporovnateľná výška podpory zo strany
mesta, ktorá sa v iných kluboch pohybuje
od 5.000 až po 165.000 Eur ročne, resp. na
sezónu. Veríme, že sa postupne zmení
pohľad samosprávy na podporu športu.
Žiadosť sme písali aj na základe výzvy Úradu
Vlády SR, určenú na podporu rozvoja
športu na rok 2019 – podprogram č. 1
a/alebo podprogram č. 2 a/alebo
podprogram č. 3 a/alebo podprogramom
č. 4. Cieľom predkladaného projektu je
zabezpečenie obstarania kvalitnej a
funkčnej hokejovej výstroje, dresov a
hokejových pomôcok
pre zlepšenie
tréningového procesu a náborových aktivít
hokejového klubu. Časť projektov nie je
stále uzatvorená, avšak veríme, že budeme
úspešní.

FILOZOFIA KLUBU
Hlavným poslaním klubu HK Havrani je
vytvárať priestor pre rast a rozvoj mladých
hokejistov. Poskytujeme deťom príležitosti k
rozvoju osobnosti a k zlepšovaniu ich
športovej
výkonnosti.
Prostredníctvom
hokeja im pomáhame budovať fyzické a
psychické zdravie, presadiť sa v živote, byť
vytrvalý, obetavý a zodpovedný voči sebe
aj kolektívu. Klub HK Havrani sa snaží spájať
hokejový aj osobnostný rozvoj mladých ľudí.
Chceme pomôcť deťom k tomu, aby sa
zabávali, hrali, zároveň učili disciplíne,
zodpovednosti ku kamarátom, tímu a
klubu.

Náš klub tvorí tím ľudí, ktorí svojou prácou
motivujú byť lepšími aj ostatných. Sme
ochotní pomáhať a zároveň poskytovať
vzor, inšpiráciu a zmysel. Vzdelávame sa a
pomáhame mladým športovcom, aby sa
snažili na sebe dlhodobo a systematicky
pracovať. Poskytujeme deťom z Piešťan a
okolia
príležitosť
rozvíjať
športové
schopnosti, tráviť čas zábavne a zároveň
zmysluplne. Spoločne využime silu hokeja
na podporu komunity a zároveň na
výchovu novej generácie piešťanských
hráčov!
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ROZVOJ ČLENSKEJ ZÁKLADNE - HRÁČI
Predprípravka P012

Starší žiaci

Tak ako väčšina hokejových klubov na
Slovensku, aj my sa trápime s nedostatkom
detí v jednotlivých ročníkoch. Zvýšenie
počtu
detí
je
a bude
jedným
z najdôležitejších cieľov nového vedenia
klubu. Na začiatku sezóny 2018/2019 sme
evidovali
73
hráčov
v
kategórii
predprípravka P012, z ktorých sa niektorí
posunuli do kategórie prípravka, niektorí
skončili, resp. prešli na iný šport. Postupne sa
toto číslo ustálilo na počte 56 hráčov, ktorí
sú zaregistrovaní na klubovom portáli.
Ďalších približne 15 hráčov zatiaľ nie je
prihlásených do klubu.

Počet hráčov 7.HT: 16

Prípravka 3+4
Počet hráčov HP3: 17
Hráči: Benko, Bohuš, Dolník, Chudá,
Košinár, Michalec, Mitošinka, Moravčík,
Olianka, Rusko, Tomášek, Seitler, Papulák,
Hájiček, Ručkay, Mišík, Blašková

Hráči: Blaška, Nesteš, Konček, Skaličan,
Klapica, Grznárová, Ferkodič
Prišli: Dužek, Garaj, Rehák, Smolka, Šišovský,
Šicko, Fraňo (hosťovanie Trenčín do
30.4.2020)
Odišli: Takáč, Urban (hosťovanie Ružinov
BA do 30.4.2019)
Počet hráčov 8.HT: 19
Hráči: Klapicová, Adamčík, Bíly, Ilončiak,
Jurica, Kolárik, Končír, Masár, Moravčík,
Neuner, Putera, Rabatin, Vlha
Skončili: Líška
Prišli: Husár, Vitko (hosťovanie Trenčín do
30.4.2019) Petráš, Močko F., Močko M.
(združenie NMV)

Dorast

Počet hráčov HP4: 12

Počet hráčov: 33

Pogran, Ivanič, Kobelár, Hudec,
Buchman, Jedlička, Masarovič, Angelovič,
Feranec, Jamrich, Schedling

Hráči: Kleinová, Baracka, Gono, Husein,
Kopún, Sapák, Ščepko, Chmelo, Ďuriš,
Kalnický, Mačica, Mikóczi, Rychtárik A.,
Rychtárik M., Valo

Mladší žiaci
Počet hráčov 5.HT: 7
Hráči: Habda, Kohút, Niepel, Poláčik,
Sedláček, Belica, Pavlík
Noví hráči počas sezóny:
Počet hráčov 6.HT: 15
Hráči: Balek, Imriška, Sučič, Trokan,
Moravčík, Beňák, Ďuriš, Klein, Michalovič,
Močko, Ondria, Škrabák, Smetana,
Rusnáková, Stanek

Odišli: Blišťan, Macháč (SHK 37 Piešťany),
Danylenko (hosťovanie 6ilina do 30.4.2019),
Zubek, Keprt (hosťovanie Trnava do
30.4.2019)
Prišli: Balát, Kucharič, Zaňát (hosťovanie
Skalica do 30.4.2019), Čagan, Mešťánek,
Konečný (hosťovanie Senica do 30.4.2019),
Iršák, Samuhel (hosťovanie Nitra do
30.4.2019), Ukuš, Vašura (hosťovanie
Trenčín do 30.4.2019), Branderský, Cisár,
Šipoš (hosťovanie Trnava do 30.4.2019)
Juniori Športový hokejový klub 37 Piešťany
s.r.o.
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VEDENIE KLUBU
Zakladajúci členovia združenia:





Lukáš Moravčík – prezident klubu
Jaroslav Lušňák – športový manažér
Peter Bohuš – generálny manažér klubu
Radoslav Kolník – šéftréner mládeže

Ostatní členovia vedenia klubu:





Michal Čuridlo – marketingový manažér
Marián Seitler – gen. sekretár klubu
Michal Peško – gen. manažér klubu
Miloslav Beňačka – zástupca rodičov

Dozorná rada klubu:
 Marián Seitler – predseda dozornej rady
 Marián Prištic – člen dozornej rady
 Jozef Drahovský – člen dozornej rady
(zástupca mesta Piešťany)
Individuálni členovia združenia:
 Smetanová Marcela
 Smetana Adam
Členovia vedenia klubu
























Seitler Marián
Hudec Filip
Kolník Radoslav
Parádi Róbert
Slobodová Miroslava
Čuridlo Michal
Rymarenko Alexej
Blašková Silvia
Ráth Mário
Pogran Marek
Beňačka Miloslav
Beňačka Andrej
Prištic Marián
Košinár Andrej
Učeň Tomáš
Kubo Milan
Drahovský Jozef
Peško Michal
Bohuš Ladislav
Jamrich Tomáš
Jamrichová Denisa
Valo Matej
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TRÉNERI
Predprípravka 012

Prípravka P3, P4

Mladší žiaci – 6.HT

Starší žiaci – 7.HT, 8.HT

Tréneri brankárov

Dorast
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VYHODNOTENIE TRÉNINGOVÉHO A ZÁPASOVÉHO PROCESU PO ROČNÍKOCH
Predprípravka 012 - V našej najmladšej
kategórii sa aj v tejto sezóne 2018/19
pohybovalo a spoznávalo čaro ľadového
hokeja 50-70 detí. Na každom tréningu bol
prítomný dostatočný počet kvalifikovaných
trénerov, ktorí hravou formou učili deti ich
prvým hokejovým krokom.
Malí hokejisti sa učili a osvojovali si hlavne
svoju
korčuliarsku
techniku
formou
pohybových a prípravných hier, kde sme
kládli dôraz na hru a súťaženie, ktorá v tejto
kategórii musí dominovať a prevládať.
Špeciálna príprava na ľade bola dopĺňaná
všeobecnou pohybovou prípravou na
suchu. U detí sa prejavovala obrovská chuť
a túžba byť lepší, najlepší. Zúčastnili sme sa
aj niekoľkých turnajov, kde si svoje hokejové
umenie hráči mohli porovnať so svojimi
rovesníkmi z iných klubov.
Počet tréningových jednotiek: 130
Počet hráčov: 50-70
Prípravka 3+4 - Sezóna 2018/2019 začala
ako každý rok letnou prípravou v polovici
mája, kde sme sa počas siedmich týždňov
venovali rozvoju výbušnej sily, koordinácie,
rozvoju obratnosti v rámci základnej
gymnastiky, palicovej technike a rôznym
športovým hrám ako futbal, hokejbal,
florbal a ďalším pohybovým hrám, kde
hráči rozvíjali najmä tvorivosť a vzájomnú
spoluprácu. Trénovali sme vonku, v
telocvični a na hokejbalovom ihrisku v
parku. Záver letnej prípravy sme zakončili v
kolektívnom duchu trojdňovým sústredením
na Výtokoch. Sústredenia sa zúčastnili
nielen hráči ale aj rodičia. Pre chalanov
sme pripravili zaujímavý program, kde sme
nielen trénovali, ale sa najmä zabávali,
súťažili a zúčastnili sme sa aj turistiky. Deti si
mohli zmerať sily aj s vlastnými rodičmi vo
futbalovom zápase. Po letnej príprave mali
hráči v mesiaci júl voľno.

Znovu sme sa stretli v auguste už v hokejovej
výstroji na ľade. Po dobu deviatich
mesiacov sme už pravidelne trénovali na
ľade. V rámci týždňového mikrocyklu sme
trénovali štyri krát na ľade, plus dva suché
tréningy po tréningovej jednotke na ľade.
Tréningy
sme
mali
rozdelené
na
korčuliarske, herné a na rozvoj hernej
činnosti. Brankárom sa venoval tréner
brankárov.
Zamerali
sme
na
zdokonaľovanie korčuľovania, ktoré je
nevyhnutné na zvládnutie ďalších herných
činností hráčov. V každom tréningu sme
zapájali aj rôzne hry a súťaže, kde hráči
rozvíjali tvorivosť a museli spolupracovať.
Klub zabezpečil hráčom aj pravidelnú
regeneráciu, hráči tu pod dohľadom
špeciálnej trénerky vykonávali rôzne
kompenzačné, koordinačné a strečingové
cvičenia. Počas sezóny sa hráči zúčastnili
veľkého počtu turnajov organizovaných
Slovenským hokejovým zväzom, ale aj
rôznymi klubmi. Absolvovali sme aj niekoľko
prípravných zápasov. Chalani dosiahli
počas sezóny vynikajúce výsledky a vedeli
sme hrať vyrovnanú partiu aj s tými
najlepšími súpermi.
Počet tréningových jednotiek: 170
Počet hráčov: 37
Výsledky HP4:







Hamíkovo: 2 prehry, 1 výhra, 1
remíza, Súper: Ružinov, Nové Zámky
Levice: 4 prehry, Súper: Topoľčany
červení, Topoľčany žltí
Nitra: 4 prehry, Súper: Nitra bieli,
Nitra modrí
Piešťany: 4. miesto, Súper: Senica,
Be the Best, PB Panters, Hamíkovo,
Nové Mesto nad Váhom
Nové Mesto nad Váhom: 1 výhra, 1
prehra, Súper: Nové Mesto nad
Váhom
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Piešťany: 2 výhry, 2 remízy, Súper:
Ružinov, HKL Bratislava
Piešťany: 4 prehry, Súper: Topoľčany
červení, Topoľčany žltí
Senica: 4 prehry, Súper: Skalica,
Senica

Výsledky HP3












Nitra: 3 remízy, 1 prehra, Súper: Nitra
bieli, Nitra modrí
Piešťany: 1 výhra, 1 remíza, 2 prehry,
Súper:
Topoľčany
červení,
Topoľčany žltí
Levice: 1 výhra, 1 remíza, 2 prehry,
Súper:
Topoľčany
červení,
Topoľčany žltí
Skalica: 4 prehry, Súper: Senica,
Skalica
Hamuliakovo: 4 výhry, Súper:
Ružinov, Nové Zámky
Senica: 3 prehry, 1 remíza, Súper:
Skalica, Senica
Piešťany: 3 prehry, 1 remíza, Súper:
Nitra modrí, Nitra bieli
Piešťany: 3 výhry, 1 prehra, Súper:
Ružinov, HKL Bratislava
Levice: 3 prehry, 1 výhra, Súper:
Levice, Nové Zámky

Mladší žiaci (5.HT, 6.HT) - Piataci a šiestaci
tvorili jeden spoločný ročník. Toho
dôsledkom bolo, že tréning sme mohli
skvalitniť a vytvoriť hráčom konkurenčné
prostredie. Zo začiatku sme zapracovávali
mladších hráčov, ktorí sa postupne a za
pomoci starších zdokonaľovali. Zamerali
sme sa na rozvoj herných činností
jednotlivca, ktoré sme sa následne snažili
zapracovať do herných kombinácií, hlavne
v rovnovážnom stave. Hráči spravili
obrovský progres, čo sa ku koncu sezóny
odzrkadlilo aj na výsledkoch, ale hlavne ich
predvádzanej hre.
Počet tréningových jednotiek: 195
Počet hráčov: 22
Umiestnenie 6. triedy: základná časť: 4.
miesto, nadstavba: 1. miesto

Turnaje: Detva - 6. miesto, Skalica - 6.
miesto, Senica - 4. miesto, Frýdek-Místek - 7.
miesto
Starší žiaci 7.HT – V rámci všeobecnej i
špeciálnej prípravy sme venovali veľký
priestor všestrannému rozvoju základných
pohybových schopností so súčasným
zameraním na potreby ľadového hokeja. V
príprave na ľade sme koncentrovali našu
pozornosť na zvládnutie techniky všetkých
herných činností jednotlivca a ich
využívanie v súčinnosti hráčov (v herných
kombináciách). V rámci tréningového
procesu a teoretickej prípravy sme sa snažili
hráčom
vštepovať
základy
teórie
športového tréningu.
Dostatočný dôraz sme prikladali aj využitiu
prípravných hier a herných cvičení s cieľom
zdokonaľovať herné činnosti a učiť hráčov
riešiť herné situácie vo dvojici a trojici, v
obrannej aj útočnej fáze hry. Naším
najväčším
hendikepom
bol
napriek
doplneniu o hráčov na hosťovaní v
priebehu sezóny veľmi úzky káder. V rámci
porovnania so súpermi nám na lepšie
výsledky a schopnosť konkurencie chýbala
potrebná kvalita i šírka hráčskeho kádra.
Napriek nelichotivým výsledkom však bolo
vidieť postupné čiastkové zlepšenia na
individuálnej úrovni jednotlivcov i v hernom
prejave družstva.
Starší žiaci 8.HT - V tejto vekovej kategórii
sme očakávali o niečo lepšie výsledky, aké
sa nám napokon podarilo dosiahnuť.
Dôvodov bolo viacero. Chýbala nám v
porovnaní s našimi súpermi väčšia kvalita i
šírka hráčskeho kádra, z ktorého niektorí
chlapci po predošlej sezóne zamierili do
iných klubov. V stretnutiach sme často so
súpermi nedokázali držať krok po kondičnej
stránke, kde sa prejavil väčší tréningový
výpadok
niektorých
chlapcov
v
prípravnom období. Taktiež nám robila
problém koncentrácia počas celého
stretnutia, mentálna odolnosť v zlomových
situáciách a ochota podriadiť svoje ego
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tímovému
úspechu.
Napriek
týmto
skutočnostiam možno pozitívne hodnotiť
individuálny herný progres niektorých
chlapcov, ktorý svojim prístupom k
tréningovému procesu i zápasom boli
príkladom pre ostatných.
V tréningovom procese sme využívali
komplexné pôsobenie na chlapcov
prostredníctvom využívania rôznych foriem
prípravných hier i herných cvičení, či hry na
malom priestore ako prostriedku rozvoja
hráčskej kreativity a schopnosti dokázať
reagovať v reálnom čase na meniace sa
nároky na hráča, jeho individuálnu činnosť
a súhru so spoluhráčmi podľa vývoja hernej
situácie.
Počet tréningových jednotiek: 230
Počet hráčov: 20-25 (vrátane hosťovania)
Umiestnenie 7. triedy: základná časť: 7
miesto, nadstavba: 8 miesto
Umiestnenie 8. triedy: základná časť: 6
miesto, nadstavba: 7 miesto
Turnaje: Nové Zámky-4 miesto
Dorast - Sezóna 2018/19 sa začala v polovici
mája letnou prípravou, ku ktorej chlapci
pristúpili zodpovedne a v priebehu

siedmich týždňov sme striedali posilňovňu,
telocvičňu, ihrisko a rôzne dráhy pre beh
(atletický ovál, terén). V mesiaci júl dostali
hráči individuálne tréningové plány a
následne od augusta začala príprava na
ľade. V tomto období sa trénovalo dvoj- až
trojfázovo, kde sa naberali zložky kondičnej
prípravy, ktoré sú potrebné na priebeh
súťažnej sezóny. V základnej časti súťaže
sme obsadili piate miesto, čo však odrážalo
reálny stav, nakoľko sme boli vekovo
najmladšie mužstvo. V nadstavbovej časti
sme nepostúpili do štvrťfinálovej štvorky, tak
sme uvoľnili chlapcov, ktorí počas súťaže
spĺňali kritéria vyššej kvality (Ščepko, Valo Trnava). V skupine o umiestnenie sme
obsadili tretie miesto, kde však chlapci, ktorí
v sezóne hrávali menej, tak dostali väčší
priestor na ľade počas zápasov a mohli
herne rásť. Družstvo má do ďalšej sezóny
potenciál na lepšie umiestnenie, pokiaľ sa
hráčska kostra udrží pokope.
Počet hráčov: 20-25 (aj s hosťovaniami a s
tými, ktorí počas sezóny skončili)
Umiestnenie: základná časť: 5. miestozápad, nadstavba: 6.miesto, umiestnenie:
3.miesto, turnaje: Memoriál M. Augustína:
3.miesto
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MÉDIÁ
HK Havrani ako klub produkoval pravidelný
týždenný výsledkový servis v lokálnych
médiách pnky.sk, zpiestan.sk a Piešťanský
týždeň. Počas sezóny sa začali články
uverejňovať okrem facebook-ovej stránky
aj na klubovej webstránke. V tomto
pravidelnom servise budeme pokračovať
aj v budúcej sezóne. Okrem už zabehnutej
sociálnej siete facebook bol začiatkom
roka 2019 spustený aj profil na Instagrame.
Veľmi nás teší najmä zvýšená interakcia
s príspevkami, ktorá sa v porovnaní s
predchádzajúcou sezónou zvýšila o 33%.
Pravidelné príspevky umožňujú informovať

o aktuálnych výsledkoch jednotlivých
družstiev a zároveň komunikovať hodnoty
a vízie, ktoré klub presadzuje. Najväčšou
výzvou v tejto oblasti je zabezpečenie
aktuálnych fotografií, čo v danom víkende
nie je možné zabezpečiť pre všetky vekové
kategórie bez zvýšenej a dlhodobej
angažovanosti vedúcich družstiev alebo
rodičov. Návštevnosť webstránky HK
HAVRANI tiež zaznamenala nárast v
porovnaní s predchádzajúcou sezónou.
Počet užívateľov sa zvýšil na 5 800, čo je
nárast o 31%.
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HOSPODÁRENIE ZDRUŽENIA
Občianske združenie má za cieľ pracovať s
vyrovnaným rozpočtom. Znamená to, že
jeho finančná disciplína môže akceptovať
výdavky len do takej výšky, do akej vie
zabezpečiť svoje príjmy.

Sezónu 2018/2019 sme začínali so
schodkom 7 337,50 €. Vo zverejnenom
rozpočte na začiatku sezóny sme
predpokladali príjmy vo výške 144 034 € a
výdavky vo výške 149 230 €.

Skutočné príjmy v sezóne 2018/2019 (ku 5.5.2019) boli vo výške 145 390,06 €. Hlavným zdrojom
príjmov boli príjmy z rodičovských príspevkov. Tieto príjmy dosiahli celkovú sumu 54 070,33 €.
Jednotlivé ročníky prispeli podielovo nasledujúcimi sumami:










P012
P3
P4
5.HT
6.HT
7.HT
8.HT
Kadeti
Dorast

11 064,25 €
5 729,24 €
4 185,33 €
3 441,25 €
8 203,63 €
2 495,00 €
6 483,62 €
4 788,76 €
7 679,25 €

Druhý najvyšší príjem tvoril príjem zo SZĽH. Ten tvoril celkovú sumu dotácií vo výške 36 040,76 €.
Treťou najväčšou príjmovou zložkou boli príspevky od sponzorov. Tieto dosiahli v uplynulej
sezóne výšku 29 000 €. Menovite sú to tieto spoločnosti:





Magna EA, a.s.
Energie 2
Respect Slovakia,s.r.o.
SEPS

12 000,00 €
6 000,00 €
6 000,00 €
5 000,00 €

Príjem z 2% predstavoval sumu 12 972,63 €. Mesto Piešťany prispelo sumou 1 000 € a Trnavský
samosprávny kraj sumou 500 €. Ostatné príjmy tvorili spolu 9 431 €.

Príjmy
Popis
SZĽH

Poznámka
Dotácie na trénerov, na mládež na základe zmluvy o poskytnutí
finančného príspevku

PLÁN

SKUTOČNOSŤ

37 154,22 €

36 040,76 €

55 879,88 €

54 070,33 €

500,00 €

1 500,00 €

10 000,00 €

4 431,34 €

Sponzoring

28 500,00 €

29 000,00 €

2% z dane

12 000,00 €

12 972,63 €

Rodičovské príspevky

pravidelné poplatky

Dotácie (meto, granty, iné)

mesto PN 1000 €, projekt TTSK 500 €

Výchovné, prestup

príjem z výchovného podľa zákona o športe

Ostatné

Spolu

-

€

7 375,00 €

144 034,10 €

145 390,06 €
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Skutočné výdavky - celkové výdavky na chod nášho klubu dosiahli v tejto končiacej sa sezóne
144 228,14 €. Najväčší podiel na strane výdavkov má položka mzdových nákladov. Táto
položka zahŕňa náklady na trénerov, účtovné služby a vedenie skladu. Celkovo dosiahli tieto
náklady sumu 83 034.94 €.
Dôležitým nákladom zostávajú každoročne náklady na dopravu hráčov na zápasy na
štadiónoch u našich súperov. Celkovo sa investovalo do dopravy 20 679,30 €. Oproti našim
očakávaniam zo začiatku sezóny, sme na tejto položke dokázali ušetriť viac ako 10 000 €.
Rehabilitácia, fyzio cvičenia, masáže v priestoroch Wellness centra LINEA počas uplynulej
sezóny nás stáli 2 850 €, čo ale veríme je jedna z najdôležitejších investícií do zdravia našich
detí. Platby štartovného a iných administratívnych poplatkov pre SZĽH nás stáli 14 607 €.
Všímame si aj sociálne príbehy rodín našich detí. Tento rok sme venovali sociálnemu fondu
dohromady 2 823,50 €. Zabezpečenie našich domácich zápasov nás stálo 8 232 €. Tu sú
zahrnuté náklady na usporiadateľov, časomieru, zdravotníka, trestomeračov.
Doplnenie výstroja a športového náradia tento rok vyšlo na 11 430,31 €. Je dôležité
zabezpečovať výstroj postupne podľa možností pre čo najviac hráčov, aby bol náš šport viac
a viac dostupnejší pre každého.

Výdavky
Popis

Poznámka

Mzdové náklady

tréneri, účtovníctvo, právne služby

Sekretariát - prevádzka
Sociálny program

PLÁN

SKUTOČNOSŤ

86 133,50 €

83 034,94 €

bankové poplatky, mobilný telefón, spotrebný kanc. Materiál

1 440,00 €

2 028,92 €

podpora sociálne slabších detí

4 470,39 €

2 823,50 €

Doprava, rozhodcovia, časomiera

náklady na zápasy podľa SZĽH

30 893,58 €

20 679,30 €

Štartovné, rehabilitácia

štartovné na súťaže, rehabilitácia, vzdelávanie

16 500,00 €

19 015,62 €

Športové oblečenie, výstroj, pomôcky

štartovacie výstroje, dresy, tréning. pomôcky

1 905,00 €

11 430,31 €

Marketing

webstránka, tlač rekl. Dokumentov, propagácia na nete

550,00 €

1 336,45 €

Ostatné

záväzky z min sezóny, letná príprava

Spolu

7 337,50 €

3 879,10 €

149 229,97 €

144 228,14 €
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Kontaktné údaje klubu

Hokejový klub HK HAVRANI Piešťany, o.z.
Hlboká 92, 921 01 Piešťany
Dátum zápisu: 23.12.2014
Register občianskych združení vedený Ministerstvom vnútra SR, rozhodnutie VVS/1900/90-452 94 zo dňa 23.12.2014
IČO:

42401917

Číslo účtu (v IBAN formáte) SK3411110000001317256009

Ing. Lukáš Moravčík (predseda Združenia, prezident klubu) prezident@hkhavrani.sk
Ing. Peter Bohuš (viceprezident klubu) viceprezident@hkhavrani.sk
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