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1. Identifikačné údaje:
SPORT TREND, s.r.o.
SNP 15/33
965 01 Žiar nad Hronom
Konatelia:

PaedDr. Lukáš Opáth, PhD.
Ing. Peter Uhrovič
Ing. Rastislav Uhrovič

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN:
Zapísaný:

44502800
2022739807
SK2022739807
SK61 1100 0000 0029 2791 5985
Obchodný register Okresného súdu B. Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 15788/S

2. Zloženie realizačného tímu:
Prezident:
Šéftréner mládeže:
Marketingová manažérka:
Športový koordinátor:
Konateľ:

Radoslav Grus
PaedDr. Lukáš Opáth, PhD.
Bc. Karolína Šťastná
Marek Janík
Ing. Peter Uhrovič

Tréneri:

PaedDr. Lukáš Opáth, PhD.
Marek Janík
Ing. Róbert Mendel
Samuel Mihálik
Bc. Richard Novodomec
Viktor Doletina
Bc. Lukáš Štefanec
Mgr. František Beňo
Boris Beňo
Bc. Jakub Tatár
Mgr. Michal Beňo
Mikuláš Mosný
Bc. Adam Sapár
Jana Zrubecová
Ing. Ján Ondrík
Andrej Prandorfy
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3. Športová mládežnícka činnosť:
Mládežnícky hokejový klub v roku 2020 evidoval 211 členov. Títo boli organizovaný
v kategóriách ŠK (škola korčuľovania), HP0-2 (hokejová predprípravka), HP3-4 (hokejová
prípravka), MŽ (mladší žiaci) a SŽ (starší žiaci).
Začiatkom kalendárneho roka 2020 bola hokejová sezóna 2019/2020 vo svojej polovici.
Prebiehal tréningový proces na ľadovej ploche a v telocvičniach základných škôl. V turnajovej
súťaži boli zaradené družstvá HP3 a HP4, turnaje a priateľské zápasy hrali kategórie MŽ a SŽ.
Mládežnícke kategórie odohrali medzinárodné zápasy s družstvami Rumunska a zúčastnili sa na
domácej pôde medzinárodného turnaja v rámci 7. kola Euro Mini Hockey League.
V marci bola z dôvodu pandémie Covid-19 sezóna predčasne ukončená. Tréningový proces bol
realizovaný prostredníctvom on-line priestoru.
Začiatok sezóny 2020/2021 bol zahájený v máji on-line tréningami, ktoré plynulo prešli do
skupinových tréningov v exteriéry. Tréningový proces bol zameraný predovšetkým na rozvoj
pohybových zručností. V júny tréningový proces pokračoval suchými tréningami už aj na zimnom
štadióne nácvikom herných činností jednotlivca – práca s hokejkou a in-line korčuľovanie. Na
ľadovú plochu sa družstvá dostali v polovici augusta.
Do súťaže boli prihlásené družstvá HP3, HP4, MŽ a SŽ. Úbytok členov bol citeľný predovšetkým
v kategórii školy korčuľovania. Prírastok nových členov bol negatívne ovplyvnený vzniknutou
situáciou spôsobenou pandémiou Covid-19. V priebehu roka klub organizoval aj skupinové
zdokonaľovanie korčuliarskej a hokejovej techniky (Power Skating) a otvorené tréningy pre deti
(Open Ice). Sezóna 2020/2021 bola v decembri predčasne ukončená z dôvodu 2.vlny pandémie
Covid-19.

4. Organizačno – technické zabezpečenie:
V roku 2020 bola zastabilizovaná organizačná štruktúra klubu. Zabezpečila sa použitá a aj nová
hokejová výstroj pre členov za účelom zapožičania. Na zimnom štadióne sa vybudovala obývačka
(klubovňa) pre deti, kde si môžu pripraviť školské povinnosti, prípadne inak vyplniť voľný čas medzi
školou a tréningom. Vybudovalo sa zázemie pre trénerov, zabezpečilo sa jednotné oblečenie.
Zaviedli sa pravidelné porady a školenia trénerov mentálnym trénerom ako aj trénerom zo
Švédska. Klub má vypracovanú vlastnú klubovú metodiku, prípravu a evidenciu tréningov, využíva
interaktívny nástroj TPM (tréningový portál mládeže) určený pre registrovaných trénerov SZĽH.
Organizovali sa pravidelné stretnutia s rodičmi aj za účasti mentálneho trénera. Zrealizovala sa
nová web stránka, používa sa youtube kanál a hlavné sociálne siete. Výrazne sa aktivovali rôzne
marketingové nástroje. Klub úzko spolupracuje pri školskom korčuliarskom programe.
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5. Užívanie zimného štadióna:
Mládežnícky hokejový klub užíva zimný štadión na základe nájomnej zmluvy s Technickými
službami Žiar nad Hronom, s.r.o. V roku 2020 bol zimný štadión v prevádzke od 01.01.2020 do
12.03.2020 a následne od 10.08.2020 do 19.12.2020.
Okrem samotnej športovej činnosti mládeže ho využíva družstvo seniorov HK MŠK, hobby
skupín a reklamní partneri. Nárazovo sa na zimnom štadióne uskutočňovali reprezentačné
sústredenia a zrazy U20 mužov a U16 žien. Ľadová plocha bola v doobedných hodinách vyčlenená
pre základné a materské školy a pre školský korčuliarsky program. Spolu bolo takto v roku 2020
vyčlenených pre školy 287 hod. Rovnako bola ľadová plocha vyčlenená aj pre verejné korčuľovanie
v rozsahu 364 hod. Prvotný vysoký záujem postupne upadol až tak, že ľadová plocha v niektorých
dňoch bývala počas verejného korčuľovania takmer prázdna.

6. Hospodárenie klubu:
Náklady klubu sú tvorené nákladmi na zabezpečenie športovej činnosti (mzdy trénerov,
štartovné, dopravné, nákup materiálno vybavenia, organizácia zápasov, administratíva,...)
a nákladmi súvisiacimi s užívaním zimného štadióna (nájom, dlhová služba z rekonštrukcie
zimného štadióna, ľadová plocha pre seniorov MŠK) .
Výnosy sú tvorené predovšetkým členskými a klubovými príspevkami, príjmami z reklamnej
činnosti, z prenájmu ľadovej plochy, dotáciami zo zväzu a z rôznych projektov.
Hospodárenie klubu je záporné, čo je spôsobené pandémiou Covid-19. Z uvedeného dôvodu nemožnosti užívania ľadovej plochy - došlo k výraznému výpadku príjmov, pričom fixné náklady
a náklady na športovú činnosť ostali takmer zachované.

7. Záver:
Na základe nepriaznivých skutočností spôsobených pandémiou Covid-19 a na základe
skutočnosti, že mládežnícky hokejový klub nedostáva z rozpočtu mesta na svoju činnosť žiadne
finančné zdroje žiadame Komisiu športu o odporúčanie MsZ Mesta Žiar nad Hronom oslobodiť
klub od platenia nájmu po dobu 4 rokov.
Zároveň ako jeden z početnejších organizovaných športov máme záujem o členstvo v Komisii
športu.
Žiar nad Hronom, dňa 13.06.2021
Vypracoval: Ing. Peter Uhrovič

