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Vážení členovia 

hokejovej rodiny, 

priatelia a sympatizanti 

hokejového klubu HK 

HAVRANI Piešťany.  

 

Hokejový klub HK HAVRANI Piešťany má za 

sebou ďalší rok športového pôsobenia a už 

dnes môžem konštatovať, že to bola 

sezóna z viacerých hľadísk mimoriadna. 

Uplynulé obdobie, resp. sezóna 2019/2020 

bola náročná z rôznych hľadísk. Veľa vecí 

sa nám podarilo zrealizovať. Každým rokom 

sa chceme posúvať vpred a som 

presvedčený, že opäť sa nám podaradilo 

postúpiť o pomyslený krôčik dopredu. Hneď 

na úvod sa nedá nespomenúť mimoriadnu 

situáciu, ktorá bezprecedentným 

spôsobom ovplyvnila záver sezóny. Celá 

spoločnosť u nás aj vo svete sa v dôsledku 

pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 a 

choroby COVID-19 v posledných týždňoch 

ocitla v mimoriadne ťažkom, až kritickom 

období. Spoločenský život v mnohých 

častiach sveta sa v dôsledku boja s 

neviditeľnou hrozbou výrazne utlmil, ale 

športový život prakticky ustal. Na druhej 

strane sme sa snažili aj tejto neľahkej situácií 

objaviť nové možnosti spolupráce 

a komunikácie. Vďaka odbornosti trénerov 

a ich záujmu sa nám to verím aj úspešne 

podarilo. Veľmi si vážim spoluprácu 

a pracovné naladenie tímu ľudí s ktorými 

mám možnosť rozvíjať hokej v Piešťanoch 

a blízkom okolí nášho krásneho 

a športového mesta.  Tak ako minulú 

sezónu sme sa aj tento rok zamerali na 

viacero aktivít, ktoré sme naplánovali na 

začiatku sezóny. Po rokoch stabilizácie 

klubu najmä po finančnej stránke sme sa 

v sezóne 2019/2020 zamerali sa rozvoj 

členskej základne a rozvoji športovo-

metodických aktivít v jednotlivých 

ročníkoch. Tak ako minulú sezónu sme 

výsledkovo čakali viac. Zároveň sme však 

presvedčení, že výsledky sa čoskoro 

dostavia a budeme sa môcť aj výsledkovo 

tešiť z práce, ktorú úprimne vkladáme do 

klubu HK HAVRANI. Vieme, že nás stále 

čaká veľa práce, neustále musíme 

napredovať a sledovať nové trendy, 

počúvať skúsenejších a to z rôznych oblastí 

nielen tých športových. 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. Po troch rokoch 

môžeme konštatovať, že sa dostávame do 

fázy zvyšovania kvality tréningového 

procesu a materiálneho vybavenia klubu. 

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. Sme aktívnou súčasťou 

a zakladajúcim členom Asociácie 

športových klubov Piešťany (ďalej AŠK PN), 

ktorý momentálne združuje 19 klubov 

z Piešťan. Počas celého roka sa aktívne 

venujeme náborovým akciám v radoch 

najmenších, pretože dostatočný počet detí 

je základným kameňom úspechu klubu.  

Dovoľte mi touto cestou poďakovať 

všetkým, ktorí nám počas celej sezóny 

pomáhali. Veľká vďaka patrí rodičom 

našich hráčov, partnerom 

a spolupracovníkom na ľade i mimo neho. 

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 

  



 
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 

hokejovej predprípravke  kladieme dôraz v 

tréningoch na detskú hravosť, vzájomnú 

súťaživosť, pocit chcieť vyhrávať a zimný 

štadión sa stáva súčasťou ich detstva, kde 

získavajú svoje prvé športové 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. 

Snaha o zapojenie čo najvyššieho počtu 

detí je a bude našou prioritou. Všetci hráči 

dostávajú rovnakú šancu na hru a 

sebarealizáciu v nej. Mladší a starší žiaci 

hrávajú svoje súťaže takisto pod hlavičkou 

zväzu v rámci západného Slovenska. U 

mladších žiakov výbornú prácu s deťmi 

odvádzal tréner Mišura a hlavne v druhej 

polovici sezóny výsledky boli viditeľné v 

zápasoch .V tréningu každá kategória 

samozrejme pracuje podľa najnovších 

poznatkov zväzovej metodiky. Siedmaci, 

pod vedením trénera Haringa, aj v tejto 

sezóne dosahovali najlepšie výsledky z 

klubu a v tíme bola zdravá konkurencia, 

ktorá je základom ,aby sa chlapci herne 

posúvali. Takisto mimo súťažné turnaje boli 

za účasti veľmi kvalitných konkurenčných 

tímov či už zo Slovenska alebo z Čiech. V 

tejto sezóne sme mali prihlásenú kategóriu 

kadetov a hodnotíme to ako správny krok. 

Takisto po výsledkovo slabšom úvode prišli 

víťazstvá a niektorí fyzicky a herne zdatní 

chlapci boli za svoje výkony v zostave na 

zápasoch dorastu, ktoré im dali 

neoceniteľné skúsenosti a motiváciu do 

tréningov .Síce tréner Leo Gudas dostal 

atraktívnejšiu ponuku z mužskej súťaže, 

avšak na jeho rukopis nadviazal a 

pokračoval v ňom tréner Moravčík. 

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 dobrú partiu, kde sme dokázali 

hrať vyrovnané zápasy s každým súperom a 

s každým súperom sme dokázali aspoň raz 

zvíťaziť ,čo len dokazovalo vyrovnanosť 

súťaže. Ku koncu sezóny sa už na 

chlapcoch prejavovala únava z celej 

sezóny nakoľko dorastenci majú veľmi 

nahustený zápasový program. V každom 

ročníku sa pracovalo súbežne s metodikou 

SZĽH (čo neraz potvrdil svojou prítomnosťou 

zväzový metodik D. Milo), samozrejme 

prispôsobené konkrétnym výkonnostným 

potrebám detí v daných ročníkoch. 

Prevládala hravosť a súťaživosť. Sme veľmi 

radi, že tejto sezóne sme sa zúčastnili 

uznávaného trénerského seminára Learn to 

Play pod taktovkou kanadských a 

amerických lektorov a trénerov. Seminár 

bol na vysokej úrovni a verím, že poznatky z 

neho pomôžu v ďalšom raste a posúvaní HK 

HAVRANI Piešťany. 

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 



 

UDALOSTI A AKCIE ORGANIZOVANÉ HK HAVRANI PIEŠŤANY - 2019/2020 

HOKEJBALOVÁ NHL V PODANÍ HK HAVRANI 

Hokejbalová NHL sa začala v podaní HK 

HAVRANI (P34, HP5) úvodnými zápasmi v 

krásnom prostredí mestského parku v 

našom meste. Ďakujeme za príležitosť si 

zahrať na výbornom ihrisku a hlavne klub 

ďakuje organizátorom na čele s trénerom 

Filipom Hudecom. 

 

OTVORENIE KÚPEĽNEJ SEZÓNY 2019  - 

Otvorenie kúpeľnej sezóny v Piešťanoch 

2019 - naši Havrani boli pri tom. 

 

SPESTRENÝ TRÉNINGOVÝ PROCES KADETI / 

DORAST – hráči kadetov zažili spestrenie 

prípravy „zážitkovou“ formou tréningu   

 

 

FESTIVAL PARÁDA 2019  

 

PRECHÁDZKA ROZPRÁVKOVÝM PARKOM 

2019 - 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.  

 

V  našom stanovišti si deti mohli vyskúšať 

svoje hokejové a strelecké zručnosti 

s hokejkou pod dohľadom skúsených 

trénerov. 

VÝSTUP NA TÉRYHO CHATU – Tréneri spestrili 

letnú prípravu družstva dorastencov 

a kadetov, ktorých sily a morálno-vôľové 

vlastnosti otestovali počas vysokohorskej 

túry na Téryho chatu. Tím 29 hráčov stúpal 

tatranskými chodníčkami spoločne s 

trénermi Radom Kolníkom, Jurom Puterom 

a Marcelom Moravčíkom. 



 

 

STRETNUTIE S PREZIDENTOM SZĽH - Vedenie 

HK Havrani rokovalo s hokejovou legendou 

o práci s mládežou v Piešťanoch. Diskusia 

bola veľmi úprimná a vážime si prácu 

prezidenta Hockey Slovakia, ktorého 

úprimnou snahou je posunúť slovenský  

hokej dopredu. Je to veľká osobnosť, z kto-

rej cítiť obrovské odhodlanie. 

 

HOKEJOVÉ VEREJKO – „Zima – nezima. 

Nečakajte, kým vonku začne mrznúť. Na 

ľadovej ploche na zimnom štadióne si Vaše 

deti môžu skúsiť, ako sa hrá skutočný hokej. 

Využite túto skvelú príležitosť a príďte na 

Prvé Hokejové verejko na zimnom štadióne 

v Piešťanoch.“ 

 

MANUÁL PRE NOVÁČIKOV  - Pripravili sme 

rodičovský manuál k prvému tréningu 

Vašich detí. Všetky informácie, ktoré 

potrebujete vedieť, na jednom mieste. 

 

 

.... OSTATNÉ UŽ POZNÁME  

 

 

 



 

 

 

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!  

 



 

 

ROZVOJ ČLENSKEJ ZÁKLADNE - HRÁČI 

Predprípravka P012 

Tak ako väčšina hokejových klubov na 

Slovensku, aj my sa trápime s nedostatkom 

detí v jednotlivých ročníkoch. Na druhej 

strane, v Piešťanoch je vidieť obrovský 

záujem nielen zo strany rodičov, ale najmä 

zo strany detí. Zvýšenie počtu detí je a bude 

jedným z najdôležitejších cieľov vedenia 

klubu. Na začiatku sezóny 2019/2020 sme 

evidovali 46 hráčov v kategórii 

predprípravka P012, z ktorých sa niektorí 

posunuli do kategórie prípravka, niektorí 

skončili, resp. prešli na iný šport. Aktivitami 

klubu sa postupne  toto číslo ustálilo na 

počte 58 hráčov, ktorí sú zaregistrovaní na 

klubovom portáli. Ďalších, približne 15 

hráčov, zatiaľ nie je registrovaných v klube. 

Prípravka 3+4 

Počet hráčov HP3: 13  

Hráči: Krištof Mišík, Marcus Chippa, Alex 

Vavrík, Lukáš Vlha, Sebastian Dolník, Roland 

Strečanský, Artur Gabriš, Samuel Saxun, 

Patrik Klučár, Maxim Urban, Matias Benka, 

Tobias Černák, Štefan Kubán 

Počet hráčov HP4: 14 

Leo Hájiček, Alan Michalec, Peter Rusko, 

Jakub Košinár, Martin Benko, Maxim 

Mitošinka, Tomáš Bohuš, Lukáš Moravčík, 

Tobias Dolník, Matej Olianka, Karolína 

Chudá, Thomas Učeň, Miroslav Švihorník, 

Natália Košťálová 

Mladší žiaci 

Počet hráčov 5.HT: 18  

Hráči: Michal Mišík, Tobias Jamrich, Tomáš 

Jedlička, Michal Schedling, Matúš 

Angelovič, Tadeáš Pogran, Lívia Blašková, 

Tadeáš Feranec, Matúš Masarovič, Martin 

Ručkay, Artur Buchman, Jakub Hlaváč, 

Tobias Papulák, Richard Koleno, Samuel 

Tomášek, Max Seitler, Dávid Kobelár, Šimon 

Urban 

Počet hráčov 6.HT:   

Neprihlásená kategória do súťaže SZLH 

Starší žiaci 

Počet hráčov 7.HT: 17  

Hráči: Simon Beňák, Adam Smetana, 

Branislav Ďuriš, Leo Habda, Samuel Imriška, 

Lukáš Hudec, Martin Poláčik, Kristián Kohút, 

Timotej Belica, Adam Michalovič, Jakub 

Sedláček, Martin Niepel, Sebastian Trokan, 

Lukáš Pavlík, Lucia Rusnáková, Filip 

Moravčík 

Prišli: Liam Staňo (prestup do 30.4.2020) 

Odišli:   

Počet hráčov 8.HT: 18  

Hráči: Luka Ferkodič, Sebastián Garaj, 

Sebastián Sučič,  Dávid Blaška, Daniel 

Ondria, Marek Skaličan, Kristián Škrabák, 

Simon Močko, Tobias Balek,  Tobias Konček, 

Marko Stanek 

Skončili: Samuel Nesteš 

Prišli: Daniel Dužek, Damian Smolka, Tobias 

Rehák, Martin Fraňo (hosťovanie Trenčín do 

30.4.2020) Simona Hupková (hosťovanie 

ŠKP do 30.4.2020) 

Odišli: Ivan Takáč, Gregor Urban 

(hosťovanie Ružinov BA do 30.4.2020) 

Kadeti 

Počet hráčov: 19 

Hráči:  Matej Masár, Dávid Baracka, Samuel 

Adamčík, Matúš Vlha, Matej Jurica, Jakub 

Moravčík, Rastislav Rabatin, Andrej Klapica, 

Alex Bíly, Andrej Končír, Kristína Klapicová, 

Sarah Grznárová, Filip Neuner, Dávid Kolárik 

Odišli:   



 

Prišli: Filip Močko, Martin Močko, Filip Petráš, 

Rastislav Čavojský  (hosťovanie NMV do 

30.4.2020) 

Skončili: Róbert Putera 

Dorast 

Počet hráčov: 29 

Hráči: Adam Rychtárik, Adam Kalnický, 

Max Gono, Alexander Chmelo, Tomáš 

Mačica,  Ondrej Galbavý, Klaudia 

Kleinová, Simon Hussein, Martin Ďuriš, Aln 

Mikóczi, Maximilián Sapák 

Odišli: Jakub Valo, Eduard Keprt, Patrik 

Ščepko (hosťovanie HK Trnava do 

30.4.2020) Jakub Kopún (hosťovanie Trenčín 

do 30.4.2020 

Prišli: Roland Buchman (hosťovanie HK 

Trenčín do 30.4.2020), Tomáš Čagan, 

Timotej Mešťánek (hosťovanie Senica do 

30.4.2020), Matej Figluš, Dávid Samuhel, 

Lucas Bakoš, Adrián Koszeghy, Dominik 

Jurkas, Michal Frídel (striedavý štart HK 

Trnava do 30.4.2020), Matej Vavrinec 

(hosťovanie Dubnica do 30.4.2020), Dávid 

Srnec, Rudolf Šlosarik, Christofer Šebáň 

(hosťovanie Trenčín do 30.4.2020) 

Skončili: Matej Rychtárik 

Juniori Športový hokejový klub 37 Piešťany 

s.r.o. 

 

 

 

VEDENIE KLUBU 

 



 

TRÉNERI – sezóna 2019/2020 

Predprípravka 012 

 

 

 

Prípravka P3, P4 

 



 

Mladší žiaci – 5.HT 

 

Starší žiaci – 7.HT, 8.HT 

 

Kadeti 

 



 

Dorast 

 

 

Tréneri brankárov 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

VYHODNOTENIE TRÉNINGOVÉHO A ZÁPASOVÉHO PROCESU PO ROČNÍKOCH 

Predprípravka 012: Predprípravka v sezóne 

2019/20 zastrešovala a pohybovalo sa v nej 

cca 50 až 65 detí, na ktorých dohliadal a 

radosť z tréningov im robil, na každom z nich 

veľký počet kvalifikovaných trénerov. 

Tréneri deti učili najzákladnejším hokejovým 

krokom vždy hravými formami. Radosť z 

tréningu bola vždy hlavnou myšlienkou a 

mottom pri stavbe tréningu. Najmenší 

hokejisti si osvojovali formou pohybových 

hier a prípravných hier základné 

korčuliarske zručnosti. V tréningu bolo 

množstvo hier a súťaží. Tak, ako v špeciálnej 

príprave na ľade, tak aj vo všeobecnej 

príprave na suchu (telocvičňa) deti zvládali 

jednoduché aj zložitejšie koordinačné a 

hravé cvičenia bez problémov a s 

radosťou. Zväzový metodik Dušan Milo 

nemal žiadne výhrady a bol veľmi spokojný 

s našou prácou. Deti sa zúčastnili viacerých  

turnajov, kde si zmerali sily so svojimi 

rovesníkmi. V tejto sezóne bolo príjemnou 

novinkou organizovanie mini turnajov 

Trnavského samosprávneho kraja, kde sme 

sa snažili zapojiť čo najviac chlapcov.  

Počet tréningových jednotiek: 130-140 

(vrátane všeobecnej prípravy v telocvični). 

Počet hráčov: 50-65 

Prípravka 3+4: Sezónu sme zahájili 

rodičovským stretnutím v priestoroch 

reštaurácie La Musica, kde tréneri rodičom 

oznámili kde a ako budú prebiehať 

tréningové jednotky a čo budú od hráčov 

vyžadovať. Samotná suchá príprava 

začala 20. mája 2019. Absolvovali sme 

týždenne 4 tréningové jednotky v rôznych 

prostrediach. Plus cez víkend sme pre deti 

organizovali hokejbalovú „NHL ligu“, ktorá 

sa uskutočňovala v piešťanskom parku na 

hokejbalovom ihrisku. Vytvorili sme 4 tímy do 

ktorých sme vyrovnane rozdelili deti. 

Celkovo sa odohralo 6 kôl a záverom ligy 

bolo play off, ktoré sa odohralo v jeden 

deň. Cieľom tohto projektu bolo spestriť 

deťom letnú prípravu a zvýšiť pohybovú 

aktivitu detí. Letnú prípravu sme okrem 

iného absolvovali nie len v parku na 

hokejbalovom ihrisku ale aj na futbalovom 

ihrisku, vo vonkajších priestoroch 7. 

Základnej školy v PN, v telocvični na 

Strednej záhradníckej škole. Letná príprava 

bola zakončená sústredením v areáli 

Duchonka, kde sme pre deti prichystali 

tréningové jednotky súťažnou formou. 

Hokejovú sezónu na ľade sme začali 1.8. 

2019. Prvý mesiac boli tréningové jednotky 

v nestálych časoch. Trénovali sme 3 – 4 

tréningové jednotky na ľade plus 1 

hodinová tréningová jednotka na suchu. 

Absolvovali sme aj pár prípravných 

zápasov. Časy tréningov sa ustálili až od 

začiatku školského roka. Trénovali sme v 

týchto dňoch a časoch: pondelok 17:00 -

18:00 ľad, utorok 18:30 – 19:30 telocvičňa, 

štvrtok 16:00 – 17:00 ľad, sobota 6:00 – 7:00 

ľad, nedeľa 9:00 – 10:00 ľad. Na každom 

tréningu bol zabezpečený dostatočný 

počet trénerov (3 -6 trénerov). V pondelok 

bola tréningová jednotka zameraná na 

nácvik a zdokonaľovanie korčuľovania. V 

utorok sme v telocvični rozvíjali obratnosť, 

koordináciu, odrazovú silu a rýchlosť. Vo 

štvrtok bol tréning zameraný na 

stickhandling, vedenie puku. V sobotu sme 

sa venovali zdokonaľovaniu HČJ. 

V nedeľných tréningoch sme sa venovali 

prípravným hrám. Každý ročník absolvoval 

do mesiaca minimálne jeden až dva 

zväzové turnaje. Ďalej sme organizovali aj 

prípravné zápasy po vzájomnej dohode s 

klubmi ako Trnava, Topoľčany. Zúčastnili 

sme sa aj viacerých turnajov či už na našom 

území alebo v Čechách. Chalani teda 

odohrali veľa zápasov s vyrovnanými 

súpermi a odohrali veľmi dobré výsledky. 

Na konci sezóny sme mali naplánovaných 

ešte niekoľko turnajov a organizovali sme aj 

jeden domáci  turnaj so zahraničnou 

účasťou tímov, ale v dôsledku situácie s 

COVID – 19 sme bohužiaľ tieto turnaje 

nemohli absolvovať. 



 

Počet tréningových jednotiek: 175 

Mladší žiaci (5.HT): Začiatok sezóny sa niesol 

v znamení zoznamovania sa s hokejom na 

celé ihrisko, keďže minulý rok v kategóriách 

3 HP a 4 HP sa hral ešte hokej  "tretinkový". V 

tréningovom procese sme sa zamerali 

okrem iného, hlavne na rozvoj herných 

činností jednotlivca, kde sme kládli dôraz 

na prácu s pukom. Postupom času sme sa 

snažili tieto zručnosti zapracovávať do 

herných situácií, hlavne v rovnovážnom 

stave 1 na 1 , 2 na 2 a 3 na 3. Na zlepšenie 

korčuliarskej techniky sme využívali služby 

profesionálneho "skills" trénera , ktorý 

spolupracuje s takými hráčmi ako sú Tomáš 

Tatar  alebo Zdeno Chára. Hráči počas 

celej sezóny napredovali jak po fyzickej, tak 

aj po mentálnej stránke, čo sa odzrkadlilo 

na celkovo zlepšenom  prejave hry v 

zápasoch a prístupe v tréningovom 

procese, ale aj mimo  neho. 

Počet tréningových jednotiek: 180 

Umiestnenie:  

- základná časť - 7. miesto 

- nadstavbová časť 7. miesto 

(nedohrané) 

- Turnaje : Hodonín 10. miesto, Šala 

(Winter Classic) 2. miesto 

Starší žiaci (7.HT): Siedmaci trénovali 

spoločne s ôsmakmi, čo nám pomohlo viac 

skvalitniť tréningový proces. Prikladali sme 

väčší dôraz pripraviť hráčov na náročnejší a 

fyzickejší hokej. Od úvodu prípravy hráči 

svedomito trénovali, či už na suchu alebo  

potom neskôr aj na ľade. Výsledky sa 

postupom času ukazovali. Siedmakov 

obmedzila v progrese maródka, ktorá 

zasiahla komplet celý ročník. Po maródke 

progres hráčov opätovne pokračoval.   

Počet tréningových jednotiek: 190 

Umiestnenie: 

- základná časť: 4. miesto 

- nadstavbová časť: 4. miesto 

- Turnaje: Považská Bystrica - 4. 

miesto, Uherské Hradište - 7. miesto 

Starší žiaci  (8.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 činnosti 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 s 

cieľom zdokonaľovať herné činnosti a učiť 

hráčov riešiť herné situácie vo dvojici a 

trojici v obrannej aj útočnej fáze hry. 

Využívali sme komplexné pôsobenie 

prostredníctvom implementácie rôznych 

foriem 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. 

Náš predsezónny cieľ sa nám žiaľ splniť 

nepodarilo (odohrať celú sezónu bez 

kontumácie). Základnú časť sme 

absolvovali s 2 kontumáciami bez 

získaného bodu (mínus 2 body odpočítané 

za kontumácie a skóre 13:208). Svoje 

zohrala aj neochota zo strany väčšiny 

rodičov o ostaršenie chlapcov zo 7 ročníka 

a následnú výpomoc (česť výnimkám Ďuriš, 

Stanek) . Odhlásenie družstva zo súťaže po 

základnej časti bolo následne len logickým 

vyústením vzniknutej situácie. Naším 

najväčším hendikepom bol napriek 

doplneniu o hráčov na hosťovaní z NM v 

priebehu sezóny aj naďalej veľmi úzky 

káder. Pozitívne nepôsobila ani klíma vo 

vnútri družstva, keď sa prakticky od úvodu 

prejavovali vzťahy antipatie medzi 

domácimi hráčmi a niektorými chlapcami 

na hosťovaní (predovšetkým z TN). 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 zlepšenie na 

individuálnej úrovni jednotlivcov. Ako 

pozitívum možno vnímať snáď len to, že 

všetci odchovanci dostali šancu a priestor 

pokračovať ďalej v kategórii kadetov či v 

prípade Grznárovej na hosťovaní v Skalici. 

Počet tréningových jednotiek: 190 

Umiestnenie:  základná časť: 7 miesto  

Kadeti: Sezónu sme zahájil letnou prípravou 

17.5.2019. Počas siedmich týždňov 

absolvovali hráči prípravu spojenú s 

kategóriou dorast spoločne. Tréningový 

proces o celkovom objeme 60 hodín u 

kadetov predstavoval všeobecnú športovú 

prípravu so zameraním na tvorbu celkovej 

kondície hráčov s postupným prechodom k 

dôrazu na rýchlosť, výbušnosť a silu. 

Tréningy sme absolvovali v prírode, 

telocvični a posilňovni, tréningový proces 

bol obohatený o plaváreň a kondično-

koordinačné tréningy s prvkami boxu. 

Špecializovaná športová príprava na ľade 

bola zahájená v auguste 2019. Počas celej 

sezóny sme v rámci mikrocyklov absolvovali 

v každom z nich 4 hodiny tréningov na ľade, 

4 hodiny všeobecnej športovej prípravy na 

zimnom štadióne a 1 hodinu v telocvični. 

Mikrocyklus bol zakončený dvojzápasom v 

rámci ligy kadetov. Celková účasť hráčov 

na tréningoch a zápasoch v období 

august-marec (do 20.3) predstavovala 

75%. V súťažnom období sme odohrali celú 

základnú časť ligy kadetov skupina A. 

Počas tohto obdobia sme sa snažili o 

maximálne rovnomerné vyťaženie všetkých 

hráčov kategórie s cieľom prípravy 

všetkých hráčov do ďalšej športovej 

prípravy a kariéry. Základnú časť sme 

odohrali s výsledkom 1 víťazstvo 2 remízy a 

13 prehier. 

V nadstavbovej časti o pohár D. Rusnáka, 

ktorá bola z dôvodu opatrení vlády SR na 

ochranu pred vírusovým ochorením 

COVID-19 predčasne ukončená sme stihli 

odohrať 18 stretnutí s výsledkom 5 víťazstiev, 

1 remíza, 12 prehier. V tejto časti sme boli 

doplnení o 3 hráčov kategórie starší žiaci. 

Počas sezóny herný prejav tímu, ale aj 

herné činnosti jednotlivcov výrazne 

napredovali, čo sa prejavovalo aj v 

zlepšovaní sa celkových výsledkov tímu. 

Počet tréningových jednotiek: 200 

Umiestnenie: 

- základná časť: 9.miesto 

- nadstavbová časť-nedohrané 

Dorast: V sezóne 2019/20 začal tréningový 

proces 16.mája letnou prípravou, ku ktorej 

chlapci pristúpili s chuťou a odhodlaním. 

Počas siedmich týždňov sme využívali 

ihriská, telocvičňu, posilňovňu, ale aj voľný 

terén. Niektoré tréningové jednotky boli 

odtrénované zaujímavými formami v 

bazéne, alebo úpolovými bojovými 

cvičeniami s trénerom. V mesiaci júl chlapci 

dostali individuálne plány, ktoré sme však 

museli upravovať, nakoľko pár tréningov 

sme mali možnosť ísť na ľad. Riadna 

príprava na ľade začala v auguste, kde sa 

trénovalo dvoj-trojfázovo. Klubom nám boli 

od začiatku sezóny vytvorené výborné 

podmienky na regeneráciu v Relax centre 

Linea. V základnej časti súťaže sme obsadili 

5.miesto a nadstavbová časť sa v dôsledku 

koronavírusu nedohrala. Za veľké pozitívum 

hodnotím zapojenie kadetov z mladšej 

kategórie, ktorí si tak mohli vyskúšať 

dorasteneckú ligu. 

Počet tréningových jednotiek: 230 

Umiestnenie: základná časť: 5.miesto, 

nadstavbová časť-nedohrané 

 

 



 

MÉDIÁ

Vybudované vzťahy s lokálnymi médiami 

nám aj  v tejto sezóne pomohli uverejňovať 

pravidelný výsledkový servis. Médiá pnky.sk, 

zpiestan.sk a Piešťanský týždeň sú 

pravidelne počas sezóny dopĺňané okrem 

klubového  facebooku, instagramovým 

profilom aj klubovou webstránkou.  Napriek 

tomu že bola 3. sezóna  skrátená sa nám 

podarilo zaznamenať rast počtu fanúšikov 

o 22% na facebookovej stránke. S 

instagramom sme začínali neskôr, ale už 

teraz má 180 followers. Všetky mediálne 

výstupy sú výsledkom dobrovoľnej činnosti 

trénerov, vedúcich družstiev a v 

neposlednom rade dobrovoľného 

fotografa, ktorý robí kvalitné fotoreportáže 

z vybraných domácich stretnutí.    

 

  



 

HOSPODÁRENIE ZDRUŽENIA V SEZÓNE 2019/2020

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. Hospodárenie v sezóne 2019 / 2020 sa v porovnaní s predchádzajúci sezónami 

výrazne zvýšili nielen na príjmovej, ale aj vo výdavkovej časti. Pred tromi rokmi v sezóne 

2017/2018 sme pracovali s príjmami 119 tisíc €, o rok neskôr so 144 tisíc € a v sezóne 2019/2020 

sme dosiahli nárast na strane príjmov vo výške 182 tisíc €. Za týmto nárastom na strane príjmov 

stojí viacero aspektov, medzi najvýraznejšími je vyššia dotácia zo strany SZĽH. Za týmto 

nárastom stojí najmä rozvojový projekt, ktorý sme podali a s ktorým sme boli úspešní. Vďaka 

projektu sme mohli zvýšiť kvalitu tréningového procesu novými tréningovými pomôckami, 

zabezpečením odmien pre trénerov ako aj poskytnutím priestoru na vzájomné vzdelávanie sa 

v rôznych oblastiach. Ďalším, veľmi dôležitým aspektom na strane príjmov je podpora a dôvera 

zo strany partnerov klubu, sponzorov a sympatizantov, ktorí veria našej práci. Veľmi dôležitým 

prvkom pri stabilizácii klubu po finančnej stránke sú príjmy z rodičovských poplatkov, ktoré 

v sezóne 2019/2020 predstavovali podiel na celkových príjmoch na úrovni 27%. Veľmi nás teší 

zodpovednosť úhrady týchto poplatkov veľkej väčšiny rodičov. Asignácia dane (2%) 

predstavuje mechanizmus priamej podpory mimovládnych organizácií a neziskového sektora. 

Táto predstavuje pre naše občianske združenie nenahraditeľnú pomoc za ktorú úprimne 

ďakujeme.  

 

 

 

Na strane výdavkov v porovnaní s predchádzajúcimi tromi rokmi je badať postupné 

zvyšovanie výdavkov na mzdy športových odborníkov, ktorý pôsobia v našom klube. V tomto 



 

trende plánujeme naďalej pokračovať, pretože si uvedomujeme že za kvalitnú prácu je 

potrebné odvádzať aj primeranú plácu.  

PRÍJMY V SEZÓNE 2019 / 2020 

Sezónu 2019/2020 z finančného hľadiska výrazne ovplyvnila koronakríza, ktorá ukončila 

sezónu predčasne, čo ovplyvnilo nielen stranu príjmov, ale aj výdavky. Na jednej strane sezóna 

priniesla úsporu nákladov (doprava, organizácia zápasov, tréneri – odmena 04/2020), na 

druhej strane výpadok príjmov za rodičovské poplatky, ktorý sa prejaví odpustením poplatku 

v sezóne 2020/2021. Príjmy boli v celkovej výške presne 182 485,27€. Oproti predchádzajúcej 

sezóne navýšenie o takmer 38 tisíc €.  Podiel jednotlivých kapitol na strane príjmov:  

 

VÝDAVKY V SEZÓNE 2019/2020 

Výdavky v občianskom združení HK Havrani sú rozšírenejšou položkou v oblasti 

hospodárenia ako príjmy. Ide celkovo o sumu 167 401,79 €. Rozdelenie výdavkoch po 

jednotlivých kapitolách: 
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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/1-

900/90-452 94 zo dňa 23.12.2014 

IČO: 42401917 
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