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Partneri klubu – podporovatelia
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Vážení členovia,
priatelia
a sympatizanti
hokejového klubu HK
HAVRANI Piešťany,

Hokejový klub HK HAVRANI Piešťany majú
za sebou prvý rok fungovania pod novým
vedením a tak mi dovoľte, aby som
zrekapituloval uplynulé obdobie z pohľadu
našich aktivít za účelom rozvoja športu,
hokeja a v neposlednom rade pre nás
dôležitého osobnostného rozvoja detí
v našom klube.
Občianske združenie HK HAVRANI Piešťany
vzniklo v roku 2014 právnym odčlenením sa
od ŠHK 37 Piešťany, s.r.o., ktoré v súčasnosti
zastrešuje seniorský hokej a prevádzku
zimného štadióna. Občianske združenie HK
HAVRANI
(ďalej
ako
„Združenie“)
momentálne zastrešuje kompletné štruktúry
mládežníckeho
hokeja
a
zároveň
spolupracuje s ŠHK 37 na rôznych
úrovniach. Medzi najdôležitejšie body
spolupráce patrí využívanie priestorov
zimného štadióna pre účely vykonávania
svojej športovej činnosti.
V máji 2017 sa časť rodičov rozhodla
pomôcť
Združeniu
svojou
aktívnou
činnosťou v jeho štruktúrach. Následne
prebehlo Zasadnutie Rady zakladajúcich
členov Združenia, na ktorom boli prijatí za
ďalších
zakladajúcich
členov
Lukáš
Moravčík, Peter Bohuš a Radoslav Kolník.
V priebehu roka nasledovali ďalšie kroky
v podobe vytvorenia kompletnej štruktúry
klubu, a to vytvorením marketingového
oddelenia pod vedením Michala Čuridla,
ktorý má v tíme Táňu Angelovičovú
a Marcelu Šramkovú. Nasledovala voľba
členov Dozornej rady z individuálnych
členov Združenia. V novembri 2017 sa
konalo stretnutie individuálnych členov

Združenia, zastúpených trénermi, rodičmi
hráčov
a sympatizantami
klubu.
Ku
dnešnému
dňu
evidujeme
24
individuálnych členov Združenia. Za členov
Dozornej rady Združenia boli hlasovaním
zvolení Marián Prištic, Jozef Drahovský ako
zástupca Mesta Piešťany a Marián Seitler
ako jej predseda a zároveň hlavný
kontrolór Združenia. Ďalšími dôležitými
súčasťami vedenia klubu sa stali Miloslav
Beňačka ako manažér pre dorast
a juniorku, Michal Peško ako športový
manažér a Matej Valo ako generálny
sekretár klubu.
Hneď po nástupe nového vedenia sme si
vytýčili viacero cieľov. Prvou úlohou bolo
stabilizovať finančnú situáciu v klube tak,
aby mohol neprerušene pokračovať
tréningový proces. Vysporiadali sme sa
postupne so všetkými záväzkami klubu
a dnes môžeme konštatovať, že klub
funguje na úrovni vyrovnaného rozpočtu.
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.
V nadväznosti na tieto aktivity sme sa
zapojili do viacerých projektov v našom
meste,
či
už
účasťou
na
Ceste
rozprávkovým lesom, charitatívnej akcii
Ruka
v ruke,
alebo
organizovaním
hokejovej škôlky Havránok. V týchto
aktivitách vidíme zmysel a určite v nich
budeme pokračovať. 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 pracovnej
skupiny Školy slovenského hokeja, nového
občianskeho združenia, ktoré vzniklo pri
SZĽH. Cieľom tejto aktivity je vytvorenie
konceptu
strategického
rozvoja
športového klubu a hokeja, ktorý zastrešuje
skúsený fínsky odborník Jukka Tiikkaja.

VÝROČNÁ SPRÁVA
sezóna 2017/2018

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 napr. 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 juniorov. Toto je veľmi
náročná úloha spojená s vysokými nárokmi
na financie.

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 Matej
Valo, rozhodcovia, partneri klubu, ktorí nám
veľmi pomohli a v neposlednom rade Vy
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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Kľúčové udalosti a akcie organizované HK HAVRANI Piešťany v sezóne
2017/2018
 Máj
2017
Zasadnutie
Rady
zakladajúcich členov Združenia, na
ktorom boli prijatí za zakladajúcich
členov Lukáš Moravčík, Peter Bohuš a
Radoslav
Kolník.
Rada
Združenia
následne odvolala z funkcie predsedu
Združenia p. Evu Valentovú a za nového
predsedu Združenia zvolila p. Lukáša
Moravčíka. Týmto sa oficiálne zmenilo
vedenie občianskeho združenia HK
HAVRANI Piešťany.

V našom stanovišti si deti mohli vyskúšať
svoje hokejové a strelecké zručnosti
s hokejkou pod dohľadom skúsených
trénerov.
 Júl 2017 – www.hkhavrani.sk – vytvorili
sme v spolupráci s našim partnerom,
podporovateľom
a sympatizantom,
spoločnosťou SOLTEC a iFOCUS novú
internetovú stránku www.hkhavrani.sk,
ktorá sa neustále vyvíja.

 Jún 2017 – Otvorenie kúpeľnej sezóny –
po rokoch sa naši najmenší havrani
prezentovali
na
celospoločenskej
prezentácii organizácií v našom meste.

 Jún 2017 – Rozprávkový park - Materské
centrum Úsmev v spolupráci s Mestom
Piešťany a partnermi pripravilo na
sobotu 10. júna ďalšiu Prechádzku
rozprávkovým parkom, ktorej sme boli
súčasťou.

Na našich stránkach sme vytvorili
viacero zaujímavých sekcií, napr.
filozofia klubu, „samé dobré veci“
v spolupráci so Školou slovenského
hokeja, o.z. Nachádzajú sa tu všetky
dokumenty, smernice a predpisy klubu
a medzi najobľúbenejšiu sekciu patrí
galéria. Počas sezóny sme uverejnili
fotoreportáže z viac ako 40-tich zápasov
a turnajov.
Naši
spolupracovníci
(dobrovoľníci) uverejnili viac ako 1.100
fotiek a viac ako 10 videí, ktoré videlo
viac ako 7.000 užívateľov na našich
stránkach a ďalšie tisícky v printových
médiách a weboch. Prehľad počtu
fotoreportáží a fotiek:
- P012: 3 albumy a 49 fotiek
- P34: 7 albumov a 294 fotiek
- Mladší žiaci: 7 albumov a 145 fotiek
- Starší žiaci: 12 albumov a 245 fotiek
- Kadeti: 5 albumov a 122 fotiek
- Dorast: 5 albumov a 281 fotiek
V budúcnosti sa budeme snažiť rozvíjať
oblasť reportáži zo zápasov, ako i fotiek
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z týchto zápasov, a to najmä cestou
spolupráce dobrovoľníkov / rodičov
z jednotlivých ročníkov.
 Júl 2017 – Ruka v ruke – cieľom
integračnej akcie bolo prepojiť svety
zdravých a hendikepovaných ľudí.
Športovo
poučný
deň,
ktorý
zorganizovalo ADELI Medical Center a
PFK Piešťany. Akciu spestrila návšteva
paraolympionikov. Boli sme pri tom i my.

 September 2017 – Škôlka korčuľovania
HAVRÁNOK - zúčastnili sme sa projektu
„Gesto pre mesto“ a podarilo sa nám
získať grant vo výške 1000 €, kde za
získané prostriedky mohli byť nakúpené
pomôcky pre výučbu korčuľovania.

 September 2017 - Nábor na základných
školách I. – v septembri sme odštartovali
prvú náborovú fázu absolvovaním
návštev všetkých základných škôl
v Piešťanoch.

 August 2017 – Memoriál Michala
Augustína - turnajom si mladí piešťanskí
hokejisti každoročne uctievajú pamiatku
Michala Augustína.

Celkovo sme sa stretli s cca 450 deťmi
prvého stupňa a spolu absolvovali
súťaže rôzneho druhu a pre najlepších
sme pripravili odmeny vo forme tričiek
a darčekových predmetov nášho klubu
HK HAVRANI.
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Zapojené školy do náborovej akcie:









11.9.2017 ZŠ Cirkevná, Piešťany
12.9.2017 ZŠ Holubyho, Piešťany
13.9.2017 ZŠ Mojmírova, Piešťany
18.9.2017 ZŠ Scherera, Piešťany
19.9.2017 ZŠ Vajanského, Piešťany
20.9.2017 ZŠ Moravany nad Váhom
21.9.2017 ZŠ Drahovce
22.9.217 ZŠ Banka

 Október 2017 – natočili sme reklamný
spot, ktorý využívame v rámci
náborových aktivít.

 November 2017 – Hokejová škôlka
HAVRÁNOK - od novembra oficiálne
zahájená Hokejová škôlka HAVRÁNOK,
ktorá sa konala pravidelne každý víkend
počas verejného korčuľovania na
Zimnom štadióne v Piešťanoch.

 November 2017 – Tlačová konferencia
havranov - bilancia po polroku
pôsobenia.
„Náborovými
akciami
získavame deti v predprípravkovom
veku – škôlkarov, prvákov a druhákov. V
apríli sme mali registrovaný počet
hráčov 26, k dnešnému dňu (20.11.) ich
máme 51. Náš vysnívaný cieľ je mať
zhruba 80 detí v tejto kategórii a teda
mať v každom z troch ročníkov aspoň 20
hráčov“, skonštatoval prezident klubu
Lukáš Moravčík.

 December 2017 – Nábor na základných
školách
II.
–
v decembrových
mesiacoch sme absolvovali druhú fázu
náborových akcií, a to opätovne na ZŠ
v Piešťanoch (Vajanského, Holubyho,
Mojmírova, Scherera, Cirkevná, Brezová)
ako aj základných škôl v blízkom okolí
(Vrbové Komenského, Vrbové Školská,
Krakovany,
Rakovice,
Veselé,
Madunice, Drahovce, Horná Streda,
Potvorice
MŠ,
Považany
ZŠ+MŠ,
Pobedím, Podolie ZŠ + MŠ, Čachtice,
Ostrov ZŠ, MŠ Detvianska PN a ZŠ
Moravany).
 December 2017 – Deti na hokej (SZĽH) hokejový klub HK HAVRANI Piešťany
v spolupráci a pod záštitou Slovenského
zväzu ľadového hokeja zorganizovali
akciu DETI NA HOKEJ.
 Január 2018 – Ples športovcov –
v spolupráci v klubmi Piešťanské čajky,
PFK Piešťany a Florbalový klub Páv
Piešťany sme podporili 1. ročník
športového plesu.
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Filozofia klubu
„Nie každé víťazstvo je viditeľné na
ukazovateli skóre.“
„Dôveruj mi, môj syn nikdy neprehráva.
Buď vyhrá alebo sa učí.“
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!
Samé dobré veci
Sme klub, ktorý si váži tradície a skúsenosti
športových odborníkov s hokejom. Na
druhej strane však pozorne sledujeme
najmodernejší prístup a trendy v rozvoji
hokeja s akceptovaním potrieb súčasnej
generácie
mladých
športovcov.
Participujeme
na
kreovaní
nových
myšlienok a spolupracujeme s organizáciou
Slovenská hokejová škola, o.z. (ďalej SHŠ),
čo je nové občianske združenie, ktoré sa
bude zaoberať vzdelávaním a metodikou

hráčov a trénerov na Slovensku. Ponuku
pracovať pre SHŠ prijal rodák z fínskeho
Oulu Jukka Tiikkaja. Na prelome desaťročí
pomáhal s rozvojom hokeja v Ázii, posledný
poltucet rokov zasa pôsobil ako vedúci
systému vzdelávania trénerov vo Fínsku,
odkiaľ za ostatné obdobie vyšlo niekoľko
vysoko kvalitných hokejistov.
Športový psychológ
Úzko spolupracujeme s renomovaným
odborníkom v oblasti mentálneho koučingu
a športovej psychológie. Peter Kuračka
pomáha športovcom, tímom, trénerom a
iným ľuďom, ktorých profesia vyžaduje
neustále podávanie vrcholných výkonov.
Pôsobil ako profesionálny futbalista a
počas kariéry sa intenzívne zaujímal o
psychickú stránku výkonnosti športovca.
Vyštudoval psychológiu v Brne, v Nitre a
postupne
sa
čoraz
viac
venoval
psychológii. Dnes má vlastnú prax, pracuje
ako športový psychológ a kouč. Je
medzinárodne certifikovaným koučom ACC (Associated Certified Coach) v rámci
ICF (Medzinárodná federácia koučov) a
EPC (Erickson Professional Coach).
Fyzioterapeut
V mesiaci november 2017 sme realizovali
testovanie funkčných svalových porúch u
hokejistov v našom klube HK Havrani
Piešťany pod vedením Adama Šebeňu.
Výsledky meraní nám ukázali nedostatky u
našich hokejistov, s ktorými je potrebné
začať
pracovať
a
postupne
ich
odstraňovať.
Veríme, že aj táto forma spolupráce
prinesie svoje ovocie a je to opäť ďalší krok
v mozaike, ktorú je potrebné postupne
dávať spoločnými silami dokopy.

HK HAVRANI Piešťany o. z.

Rozvoj členskej základne - hráči
Predprípravka P012

september a október našlo cestu na zimný
štadión až 18 nových nádejných hokejistov.

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 2017/2018 sme
evidovali
26
hráčov
v
kategórii
predprípravka P012. Postupne počas
sezóny sa najmä vďaka náborovým akciám
podarilo zvyšovať tento počet, ktorý sa
v apríli 2018 zastavil až na počte 73 hráčov.
Najviac nových „Havranov“ prišlo na
začiatku školského roka, kde si v mesiacoch

Prehľad zvyšovania počtu detí v P012:
-

August 2017: +2 hráči
September 2017: + 6 hráčov
Október 2017: +12 hráčov
November 2017: + 5 hráčov
December 2017: + 2 hráči
Január 2018: + 8 hráčov
Február 2018: + 3 hráči
Marec 2018: + 6 hráčov
Apríl 2018: + 2 hráči

Predprípravka P012 (2017/2018)
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Poznámka: v počtoch sú započítaní aj hráči, ktorí sú vekom starší, no začali korčuľovať
a trénovať v P012 a postupne počas sezóny boli preradení do vyšších ročníkov.
Prípravka 3+4
Počet hráčov HP3: 15
Hráči: Angelovič, Blašková, Buchman,
Feranec, Hudec, Jamrich, Jedlička,
Krištofovič, Masarovič, Pogran, Schedling.
Noví hráči počas sezóny: Hlaváč, Ivanič,
Kobelár, Čujko
Skončili: Damaškovič, Todorovičová
Počet hráčov HP4: 9

Belica, Habda, Kohút, Niepel, Pavlík,
Poláčik, Sedláček, Strapatý
Skončili: Nemec
Odišli: Kaluža (Trenčín-prestup), Kopál
(Trnava-prestup)
Mladší žiaci
Počet hráčov 5.HT: 17
Hráči: Sučič, Smetana, Klein, Trokan, Balek,
Mihalovič, Močko, Beňák, Ondria, Škrabák,
Ďuriš, Imriška,
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Noví hráči počas sezóny: Stanek, Moravčík,
Rusnák, Rusnáková, Chudý
Odišli: Jaroška (Trenčín-prestup)
Prišli: Bartál, Kopunec, Kučiak (Nové Mesto
nad Váhom – striedavý štart do 30.4. 2017)
Počet hráčov 6.HT: 11
Hráči: Blaška, Ferkodič, Holka, Klapica,
Konček, Maruna, Nesteš, Skaličan, Takáč,
Vavro, Urban
Skončili: Kubala, Pastorek
Odišli: Kopál (Trnava-prestup), Urban
(hosťovanie – Ružinov do 30.4. 2018)
Prišli: Dužek, Garaj, Rehák, Šicko, Šimna,
Šišovský, Smolka, Švančara (Trenčínhosťovanie do 30.4. 2018), Lenďák (Nitra –
hosťovanie do 27.11. 2017)
Starší žiaci
Počet hráčov 7.HT: 14
Adamčík, Bíly, Grznárová, Ilončiak, Jurica,
Kolárik, Končír, Líška, Masár, Moravčík,
Neuner, Putera, Rabatin, Vlha
Prišli: Petráš (Nové Mesto nad Váhom hosťovanie do 30.4.2018)
Skončili: Turan
Počet hráčov 8.HT: 8
Klapicová, Baracka, Gono, Hussein,
Kopún, Prištic, Sapák, Ščepko,
Noví hráči počas sezóny: Auda
Odišli: Sýkora, Ferkodič (Nitra-prestup)
Prišli: Bacigál, Filipčík, Fraňo (Nitra –
hosťovanie do 30.4.2018)

Odišli: Hagara (Trenčín - prestup),
Opatovský, Samuhel (Trnava - prestup),
Kalnický, Keprt, Valo (Trnava – hosťovanie
do 30.4. 2018)
Prišli: Šimnová, Vašura, Šebáň, Kvartek
(Trenčín – hosťovanie do 30.4. 2018),
Mešťánek, Čagan (Senica – striedavý štart
do 30.4. 2018), Polomová (Nové Zámky –
hosťovanie do 30.4. 2018), Rišianová
(Martin - hosťovanie do 30.4 .2018)
Dorast
Počet hráčov: 17
Hráči: Beňačka, Less, Matečný, Vacula,
Varačka, Zámečník, Adamčík, Danylenko,
Juraj, Líška, Macháč, Vrábel, Kubla, Boor,
Urban, Zubek D., Zubek K.
Skončili: Kolník, Putera
Odišli: Boor (USA), Urban (Kanada), Vavro
(Žilina- prestup), Zubek D. (Banská Bystrica
– hosťovanie do 30.4. 2018), Michálek,
Sandtner (Trnava prestup), Zubek K.
(Trnava - hosťovanie do 30.4. 2018)
Prišli: Gažík (Nitra - hosťovanie do 30.4.
2018), Lorinc (Levice - hosťovanie do 30.4.
2018), Konečný (Senica - hosťovanie do
30.4. 2018)
Juniori
Počet hráčov: 15
Hosťovanie : Skalica: Scheuer, Štefanka,
Leitner, Krieger, Savara, Galbavý, Trnava:
Benik, Sloboda, Keprt, Fajmon, Trenčín:
Štefánik, Žilina: Valo, Spišská Nová Ves:
Šimo, Dubnica: Kubíček, Transfer: Stacho
(USA - do 30.6.2018)

Kadeti

Prestup: Adamovič (Nitra), Mikuška
(Dubnica)

Počet hráčov: 11

Nehral pre zranenie: Svíčka

Hráči: Ďuriš, Chmelo, Mikóczi, Oslej,
Mačica, Rychtárik M., Rychtárik A.,
Kleinová, Valo, Keprt, Kalnický
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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

Členovia vedenia klubu:










Lukáš Moravčík – prezident klubu
Jaroslav Lušňák – športový manažér
Peter Bohuš – generálny manažér klubu
Radoslav Kolník – šéftréner mládeže
Michal Čuridlo – marketingový manažér
Matej Valo – generálny sekretár klubu
Michal Peško – športový manažér klubu
Miloslav Beňačka – zástupca rodičov
Marián Seitler – predseda dozornej rady

Dozorná rada klubu:
 Marián Seitler – predseda dozornej rady
 Marián Prištic – člen dozornej rady
 Jozef Drahovský – člen dozornej rady
(zástupca mesta Piešťany)

Individuálny členovia združenia:

























Smetanová Marcela
Smetana Adam
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, ročníky a súťaže

Tréneri podľa ročníkov

Počet tréningových jednotiek: 130

Predprípravka 012:

Počet hráčov: 50-70

Ladislav Bohuš, Róbert Parádi, Peter
Lichanec, Filip Hudec, Miroslava
Slobodová, Matej Rusnák, Juraj Putera

Turnaje: Hamuliakovo 3. miesto, Nový Jičín
6. a 13. miesto, Piešťany 7.a 8. miesto,
Uherské Hradište 1., 3. a 4. miesto

Prípravka 3+4:
Filip Hudec, Jozef Haring, Adam Šebeňa,
Silvia Blašková

Prípravka 3+4

Róbert Parádi, Radoslav Kolník

V kategórii prípravky sa deti zdokonaľovali
v korčuliarskej technike spolu s hernými
činnosťami jednotlivca, ktoré následne
prenášali do hry. Zúčastnili sme sa veľkého
počtu turnajov, ktoré organizoval Slovenský
zväz ľadového hokeja alebo turnajov, ktoré
organizovali samotné kluby. Turnaje nám
ukázali, že sme na správnej ceste a deti
dokázali
byť
rovnocennými
súpermi
každému súperovi.

Dorast:

Počet tréningových jednotiek: 150

Milan Kubo, Alexej Rymarenko

Počet hráčov: 27

Mladší žiaci 5.HT a 6.HT:
Radoslav Kolník, Jozef Haring
Starší žiaci 7.HT a 8.HT:
Peter Lichanec, Adam Šebeňa
Kadeti:

Vyhodnotenie tréningového a zápasového
procesu po ročníkoch
Predprípravka 012
Naša najmladšia veková kategória, v ktorej
sa v súčasnosti pohybuje okolo 70 detí. Deti
sa hravou formou učili ich prvým hokejovým
krokom
na
ľade
pod
vedením
dostatočného
počtu
kvalifikovaných
trénerov. Počas celej sezóny bol dôraz
kladený hlavne na techniku korčuľovania.
Mladí hokejisti sa zúčastnili množstva
turnajov, na ktorých si zmerali sily so svojimi
rovesníkmi. U detí prevládala obrovská chuť
a túžba byť lepší ako ich protivníci a bola
na nich vidieť radosť z hry či už na
tréningoch alebo v zápasoch.

Turnaje: Piešťany cup 1.a 4. miesto, Senica
cup 3. miesto, Nitra cup 3. miesto,
Topoľčany cup 1. a 2. miesto, Partizánske
cup 3. a 4. miesto, Zlaté Moravce cup 3.
miesto, Nitra cup 4. miesto, Hamuliakovo
cup 4. miesto, Senica cup 4. miesto

Mladší žiaci
5.HT - mladší žiaci boli prihlásení v súťaži
organizovanej
Slovenským
zväzom
ľadového
hokeja,
kde
súperili
s
najkvalitnejšími celkami z regiónu Západ. V
tréningovom procese sme sa zameriavali
hlavne na rozvoj herných činností
jednotlivca,
ktoré
sme
následne
implementovali a zapracovávali do
herných kombinácií. Chlapci a tréneri
urobili kus dobrej práce a majú na čom
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stavať v ďalších rokoch ich hokejovej
kariéry.

Umiestnenie 8. triedy: základná časť: 10.
miesto, nadstavba: 6. miesto

6.HT - v tejto kategórii sme zapracovávali
chlapcov, ktorí s hokejom začali neskôr a
sme veľmi radi, že chlapci sa tréningom a
zápasom venovali zodpovedne a ich
progres za túto sezónu bol obrovský. Na
výpomoc a konkurenciu sme využili
spoluprácu s Novým Mestom nad Váhom,
Trenčínom a Nitrou.

Turnaje: Brumov-Bylnice 8. miesto, Košice-3.
miesto

Počet tréningových jednotiek: 200
Počet hráčov: 26
Umiestnenie 5. triedy: základná časť: 9.
miesto, nadstavba: 4. miesto
Umiestnenie 6. triedy: základná časť: 14.
miesto, nadstavba: 8. miesto
Turnaje: Turnaj Spiš cup-1. miesto, Turnaj
Skalica

Kadeti
V kategórii kadetov si chlapci skutočne
zahrali kvalitné zápasy s kvalitnými
mužstvami. Dokázali sa popasovať s
mužstvami, ktoré mali omnoho vyšší počet
hráčov. Chlapcov, ktorí mali výkonnosť na
vyššiu súťaž, sme pustili na hosťovanie do
Trnavy a do mužstva sme zapracovali
ôsmakov, ktorí popri starších chlapcoch
výkonnostne rástli. Takisto si pochvaľujeme
spoluprácu s Trenčínom o vzájomnom
hosťovaní hráčov.
Počet tréningových jednotiek: 230
Počet hráčov: 22 (6 na hosťovaní v Trnave)

Starší žiaci:
7.HT - všestranný rozvoj pohybových
schopností, či už vo všeobecnej a takisto aj
v špeciálnej príprave na ľade, boli hlavnými
cieľmi našej práce. Chlapci dennodenne s
chuťou a odhodlaním rástli vo svojej
hokejovej kariére. V tréningovom procese
sme kládli dôraz na techniku herných
činností v rôznych formách tréningu.
Chlapci majú veľkú perspektívu.
8.HT - v tejto kategórii sme sa niekedy stretli
s nedostatkom hráčov, avšak pri spolupráci
hráčov a rodičov z mladších ročníkov sme
družstvo umne doplnili, aby sme mohli byť
konkurencieschopní družstvám v súťaži.
Takisto sme využívali spoluprácu s Nitrou.
Počet tréningových jednotiek: 230
Počet hráčov: 24
Umiestnenie 7. triedy: základná časť: 6.
miesto, nadstavba: 3. miesto

Umiestnenie: základná časť: 3. miesto,
nadstavba: 5. miesto
Turnaje: Memoriál M. Augustína -1. miesto

Dorast
Za začiatku sezóny sa dorastenci formovali
ako tím a aj keď výsledky neboli oslnivé, tak
postupne sa vytvorila skvelá partia
chlapcov, ktorá aj keď v menšom počte,
tak dokázala celú sezónu udržať stabilnú
výkonnosť. Po čase sme chlapcov doplnili o
najlepších
z
kategórie
kadetov
a
konkurencia hnala výkony smerom nahor. V
budúcej
sezóne
očakávame
od
dorastencov
plynulý
prechod
do
novootvorenej kategórie juniorov.
Počet tréningových jednotiek: 230
Počet hráčov: 15
Umiestnenie: základná časť: 4. miesto,
nadstavba: 6. miesto a o umiestnenie
„Západ“ 2. miesto
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Médiá
Klub HK HAVRANI Piešťany funguje z veľkej
časti svojich aktivít na dobrovoľnej báze,
teda na základe dobrovoľníckych činností.
Týka sa to najmä členov vedenia. Jediný
profesionálny člen vedenia je Matej Valo –
generálny sekretár klubu a samozrejme
tréneri. Ostatní členovia vedenia klubu ako
naši kamaráti pracujú pre klub bez nároku

na odmenu, resp. jedinou ich odmenou je
dobrý pocit za dobre odvedenú prácu.
Medzi takúto aktivitu patria okrem iných
aktivít aj fotky a video reportáže zo zápasov
a turnajov, články do novín a na webových
portáloch. Počas sezóny sme publikovali
viac ako 80 článkov , viac ako 1.000 fotiek
a 10 videí.
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Hospodárenie združenia
Cieľom občianskeho združenia HK Havrani
je pracovať s vyrovnaným rozpočtom,
respektíve s kladným hospodárskym
výsledkom. To znamená, že k reálnym
príjmom musíme adekvátne prispôsobiť
výdavky.
V schválenom
plánovanom
rozpočte, ktorý bol 13.6.2017 odsúhlasený
vedením Združenia, a ktorý bol tiež
zverejnený na klubových webových
stránkach, bol deficit vo výške viac ako 34
tisíc €. Počas sezóny ovplyvnilo rozpočet
viacero položiek, ktoré boli oproti plánom

odlišné – ako napr. na strane príjmov výška
dotácie od SZĽH, výška výchovného, či
celkové zaplatené rodičovské poplatky. Na
strane výdavkov boli odlišnosti oproti plánu
napr. v položke mzdových výdavkov.
Celkovo sa nám však podarilo plánovaný
deficit vykryť takmer celý, keď na konci
sezóny sme skončili v deficite menej ako 2
tisíc € (pri zohľadnení presunu záväzku
mzdových odmien z apríla 2017 do mája
2017 – nová sezóna).

Tabuľka č. 1 – Schválený rozpočet na sezónu 2017/2018 - PLÁN
Príjmy - plán 2017/2018
Kat.
P10
P20
P30
P40
P50
P60
P70

P.č.

Špec.

98 857,58 €
PLÁN
25 120,00 €
64 837,58 €
0,00 €
8 900,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Popis
SZĽH
Rodičovské príspevky
Dotácie (mesto, granty, iné)
Výchovné, prestup
Sponzoring
2% z daní
Ostatné
Výdavky - plán 2017/2018

P.č.
V10
V20
V30
V40
V50
V60
V70
V80

133 488,78 €
PLÁN
70 880,00 €
1 800,00 €
7 098,78 €
23 300,00 €
7 200,00 €
8 995,00 €
3 630,00 €
10 585,00 €

Popis
Mzdové náklady
Sekretariát - prevádzka, bežné výdavky, nákupy
Sociálny program
Doprava, rozhodcovia, časomiera
Štartovné, rehabilitácia, vzdelávací program
Športové oblečenie, výstroj, pomôcky
Marketing
Ostatné
HK HAVRANI o.z. - PLÁN
(sezóna 2017/2018)

-

98 858 €
133 489 €
34 631 €
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Tabuľka č. 2 – Reálny rozpočet na sezónu 2017/2018 – SKUTOČNOSŤ
Príjmy - 2017/2018
Kat.
P10
P20
P30
P40
P50
P60
P70

P.č.

Špec.

119 540,08 €
SKUTOČNOSŤ
33 893,16 €
49 413,20 €
0,00 €
17 796,83 €
14 566,00 €
0,00 €
3 870,89 €

Popis
SZĽH
Rodičovské príspevky
Dotácie (mesto, granty, iné)
Výchovné, prestup
Sponzoring
2% z daní
Ostatné
Výdavky - 2017/2018

P.č.
V10
V20
V30
V40
V50
V60
V70
V80

121 327,58 €

Popis
Mzdové náklady
Sekretariát - prevádzka, bežné výdavky, nákupy
Sociálny program
Doprava, rozhodcovia, časomiera
Štartovné, rehabilitácia, vzdelávací program
Športové oblečenie, výstroj, pomôcky
Marketing
Ostatné

Spolu
63 784,00 €
4 567,70 €
895,00 €
28 072,89 €
3 120,42 €
10 562,81 €
2 914,76 €
7 410,00 €

HK HAVRANI o.z. - SKUTOČNOSŤ
(sezóna 2017/2018)

-

119 540 €
121 328 €
1 787 €

Tabuľka č. 3 – Porovnanie PLÁN a SKUTOČNOSŤ
Príjmy - 2017/2018
Kat. P.č. Špec. Popis
P10
SZĽH
P20
Rodičovské príspevky
P30
Dotácie (mesto, granty, iné)
P40
Výchovné, prestup
P50
Sponzoring
P60
2% z daní
P70
Ostatné

119 540,08 €

Popis
Mzdové náklady
Sekretariát - prevádzka, bežné výdavky, nákupy
Sociálny program
Doprava, rozhodcovia, časomiera
Štartovné, rehabilitácia, vzdelávací program
Športové oblečenie, výstroj, pomôcky
Marketing
Ostatné
HK HAVRANI o.z.
(sezóna 2017/2018)

20 682,50 €

SKUTOČNOSŤ
33 893,16 €
49 413,20 €
0,00 €
17 796,83 €
14 566,00 €
0,00 €
3 870,89 €

PLÁN
ROZDIEL
25 120,00 €
8 773,16 €
64 837,58 € -15 424,38 €
0,00 €
0,00 €
8 900,00 €
8 896,83 €
0,00 € 14 566,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
3 870,89 €

121 327,58 €

133 488,78 € -12 161,20 €

Výdavky - 2017/2018
P.č.
V10
V20
V30
V40
V50
V60
V70
V80

98 857,58 €

SKUTOČNOSŤ
63 784,00 €
4 567,70 €
895,00 €
28 072,89 €
3 120,42 €
10 562,81 €
2 914,76 €
7 410,00 €

-

119 540 €
121 328 €
1 787 € -

PLÁN
70 880,00 €
1 800,00 €
7 098,78 €
23 300,00 €
7 200,00 €
8 995,00 €
3 630,00 €
10 585,00 €
98 858 €
133 489 €
34 631 €

ROZDIEL
-7 096,00 €
2 767,70 €
-6 203,78 €
4 772,89 €
-4 079,58 €
1 567,81 €
-715,24 €
-3 175,00 €

HK HAVRANI Piešťany o. z.

Z celkových príjmov vo výške 119 tisíc €,
najpodstatnejšiu položku v tejto časti
rozpočtu
predstavujú
pravidelné
rodičovské príspevky. Tie tvoria až 41 % z
celkového objemu príjmov. Spolupráca so
SZĽH a ich dotácie na trénerov a mládež
nám v uplynulej sezóne priniesla do
rozpočtu 29 % príjmov. Výraznou položkou v
príjmovej časti rozpočtu sú aj príjmy zo
sponzorských zmlúv. Celkový podiel zo
sponzorského tvorí 12 % príjmov Združenia.
Najvýraznejšími sponzormi sú spoločnosti
Magna EA, SEPS, Energie 2. Združenie získalo
počas uplynulej sezóny aj príspevky z
aktívnej účasti na rôznych projektoch
organizovaných
spoločnosťami
SPP,
Reiffeisen a mesta Piešťany.

časti rozpočtu boli výdavky na mzdy
trénerov, administratívu a technické
zabezpečenie klubu. Pre predstavu, tie
tvorili až 52 % z celkových výdavkov
Združenia.
Druhou
najvýznamnejšou
položkou, ktorou je 23 %-ný podiel zo
všetkých výdavkov, sú výdavky spojené s
dopravou
hráčov
a technickým
zabezpečením
zápasov,
akými
sú
časomiera a rozhodcovia počas domácich
zápasov. Investície do športovej výstroje,
oblečenia a rôznych športových pomôcok
počas roka predstavovali 9 % z celkových
výdavkov. Ostatné výdavky tvoria výdavky
vynaložené
na
zabezpečenie
marketingových
aktivít,
uhradenie
záväzkov z minulého obdobia a iné
prevádzkové náklady hokejového klubu.

Výdavky na chod klubu HK Havrani boli
vynaložené v celkovej výške 121 tisíc €.
Najvýraznejšou položkou vo výdavkovej

Graf č. 1 – Porovnanie plánovaných príjmov a výdavkov – sezóna 2017/2018
Príjmy 2017/2018 - PLÁN vs. SKUTOČNOSŤ
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Graf č. 2 – Proporcionálne rozdelenie skutočných príjmov a výdavkov – sezóna 2017/2018
Príjmy 2017/2018 - SKUTOČNOSŤ
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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@hkhavrani.sk
Ing. Peter Bohuš (generálny manažér klubu) manazer@hkhavrani.sk

