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01ः
KTO SME

NAŠA VÍZIA
„Byť najlepším klubom
v rozvoji ľudí.“

01 ः

MLÁDEŽNÍCKY KLUB BARANI – HOKEJOVÁ
ŠKOLA MICHALA HANDZUŠA
je občianske združenie, ktoré bolo založené za účelom
dobrovoľného združovania najmä fyzických osôb pri športovej
činnosti.
Barani o.z. sú pokračovaním príbehu, miesta a mesta, v ktorom
vyrástlo niekoľko slovenských hokejových reprezentantov.
V sezóne 2020/2021 v ňom svoju obľúbenú hru hrávalo bezmála
400 detí v 11 kategóriách vo veku od 5 do 20 rokov.
O rozvoj mladých talentov sa staralo 21 kvalifikovaných trénerov.
V našom klube chceme deťom pomôcť stať sa nielen dobrými
športovcami, ale aj spoluhráčmi. Vytvárame prostredie, kde
radosť zo športu a hokejová vášeň prirodzene vedie deti
k objavovaniu a naplneniu svojich snov.
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02ः
PRÍHOVOR

0 2ः
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ZDRAVÍM CELÚ
BARANSKÚ KOMUNITU,
vitajte na stránkach výročnej správy mládežníckeho

partnerov. Naša komunita vidí v hokeji nielen športové

klubu Barani o. z. Budeme veľmi radi, ak sa spoločne

výkony, ale aj spôsob, ako odovzdať deťom dôležité

s nami pozriete na minulú sezónu a dozviete sa, čo sa

zručnosti a skúsenosti do ich každodenného života.

nám za toto obdobie podarilo a ako ho hodnotia naši

V tejto výročnej správe nájdete zaznamenaný prvý

tréneri a organizačný tím.

rok našej cesty. Vyšli sme na ňu spolu so skvelými
ľuďmi, ktorí sú nám veľkou oporou a dávajú našej práci

Už začiatkom roka 2020 sme vedeli, že náš klub čaká

ozajstný zmysel. Preto mi dovoľte, aby som poďakoval

výnimočné obdobie. História mládežníckeho hokeja

všetkým hráčom, rodičom a partnerom za ich podporu

v Banskej Bystrici siaha do prvej polovice minulého

a vášeň pre hokej. Už teraz sa teším, ako spoločne

storočia a má za sebou veľa úspešných príbehov.

začneme novú sezónu plnú športových zážitkov.

S veľkým rešpektom a elánom sme začali uplynulú
sezónu písať jej ďalšiu kapitolu. Veríme, že sa nám
opäť podarí urobiť z banskobystrického mládežníckeho
klubu miesto, v ktorom vyrastú hokejisti svetovej
kvality. Zároveň je pre nás rovnako dôležité vytvoriť pre
všetky deti priateľské prostredie, aby mohli objavovať a
prežívať radosť zo športu. Naším cieľom je vybudovať
silnú hokejovú komunitu plnú pozitívnych vzorov,
motivovaných hokejistov, ich rodín a spokojných

Michal Handzuš - predseda klubu

03ः
STARÝ DOBRÝ
KLUB S NOVOU
ISKROU

03 ः
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V marci 2020 na základe rokovaní s vedením a prezidentom extraligového klubu HC´05
Jurajom Kovalom prevzal bývalý hokejista a odchovanec Banskej Bystrice Michal Handzuš
vedenie občianskeho združenia zastrešujúceho mládežnícky klub HC‘05. Od tohto termínu
sa mládežnícky hokejový klub po prvýkrát organizačne aj finančne oddelil od extraligového
klubu a začal budovať svoju novú klubovú identitu.
Dôležitou súčasťou každého hokejového klubu je jeho vizuálna identita a logo, ktoré
dlhodobo reprezentuje jeho hodnoty a smerovanie. Základ vizuálnej identity tvorí logo,
jeho variácie, farebnosť a písmo. Nové logo BARANI vznikalo v spolupráci Petra Hajdina
z agentúry Komplot Advertising a Sláva Kišša – tvorcu pôvodného loga HC’05 Banská
Bystrica.
Základ loga tvoria 3 dôležité a navzájom prepojené časti:

: KLUB STOJACI NA
ÚSPEŠNEJ HISTÓRII
MLÁDEŽNÍCKEHO
HOKEJA

: DVE ROVINY
ROZVOJA KAŽDÉHO
HOKEJISTU

: SILNÁ HOKEJOVÁ
KOMUNITA V MESTE
POD URPÍNOM

Stredná časť loga zobrazuje dvoch

Spodná časť loga nesie farby

Horná časť loga má názov

baranov opretých čelami proti sebe

mesta Banská Bystrica, ktoré

mládežníckeho hokejového klubu

– dvaja barani odhodlaní urobiť

je domovom nášho klubu.

BARANI na modrom podklade. Modrá

všetko, čo bude v ich silách, aby

Bohatá hokejová história a veľa

farba odkazuje na históriu - úspešný

dotiahli zápas do víťazného konca.

hokejových fanúšikov vytvárajú

hokejový klub Iskra Smrečina Banská

Ich spojenie symbolizuje dve

mesto naplno žijúce hokejom.

Bystrica. V minulosti zažíval najväčšiu

dôležité roviny rozvoja každého

Červeno-biele pruhy symbolizujú

slávu práve v mládežníckych

hráča – hokejovú a osobnostnú.

rastúcu banskobystrickú

kategóriách. Súčasťou jeho hrdej

Harmonické prepojenie týchto

hokejovú komunitu, ktorej

histórie sú nielen víťazstvá vo

dvoch častí vytvára obrys

členovia hrdo reprezentujú

federálnej lige, ale predovšetkým

vyzretého jedinca, pripraveného

pozitívny vplyv športu na našu

odchovanci hrajúci v najprestížnejších

zdolať každú prekážku na ceste za

spoločnosť.

hokejových súťažiach. Modrá

svojim cieľom.

farba symbolizuje naše odhodlanie
nadviazať na úspešnú minulosť a opäť
poslať banskobystrických hráčov na
hokejovú mapu sveta.

Na tlačovej konferencii 29.9.2020, ktorá sa uskutočnila
na zimnom štadióne, OZ Barani predstavili svoje nové
logo a víziu. Predseda klubu Michal Handzuš vysvetlil,
že chce deťom vytvoriť v klube také prostredie, aby im
umožnil plniť si športové sny tak, ako to zažil v detstve
on. Zároveň zdôraznil, že šport a hokej je efektívny
nástroj na získavanie globálnych zručností a zároveň aj
pridaná hodnota pre komunitu.

Prvú časť loga odkazujúcu
na históriu úspešného
hokejového klubu Iskra
Smrečina Banská Bystrica
odhalili hokejové osobnosti:
Dárius Rusnák, Richard
Zedník a Tomáš Surový.
Spodnú časť loga, ktorá
nesie farby mesta Banská
Bystrica odkryl primátor
Ján Nosko, pretože mesto
Banská Bystrica je dôležitý
partner klubu a dlhodobo
pomáha rozvíjať hokej
v našom meste.
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Strednú časť loga
zobrazujúcu dve roviny
Barana – hokejovú
a športovú odhalili
Michal Handzuš
spoločne s prezidentom
extraligového klubu
HC´05 Jurajom Kovalom.
Všetci zúčastnení sa
zhodli na tom, že malí
barani žijú hokejom
a že našou prioritou je
vytvoriť im čo najlepšie
podmienky, aby v ňom
mohli napredovať.
Na tlačovej konferencii
sa zúčastnili novinári
z rôznych médií (RTVS,
TV Markíza, TV JOJ)
a výsledkom boli TV
reportáže v hlavných
športových správach
a PR výstupy v online
priestore. Fotoreportáž
nám zabezpečil Miro
Kuruc – FotografUM
a za pomoc pri príprave
tlačovej konferencie
ďakujeme agentúre
Digipress.

04ः
SME JEDEN
TÍM

0 4ः

Do sezóny 2019/2020 sme vstúpili ako jeden tím a to prvým rodinným klubovým
teambuildingom. Tak, ako silný klub stojí na odhodlaných tréneroch, aj naši tréneri
potrebujú pre svoju prácu pevné zázemie. Práca hokejového trénera je časovo veľmi
náročná hlavne počas víkendov a v popoludňajších hodinách, ktoré väčšina ľudí trávi
v rodinnom kruhu. Preto si veľmi vážime všetky baranské rodiny, ktoré fandia svojim
blízkym na baranských trénerských lavičkách.
Aj na našom augustovom teambuildingu bolo jasne vidno, že nás okrem spoločného
cieľa - vybudovať čo najlepší klub a prostredie pre rozvoj detí, spája aj radosť
z pohybu a láska k športu. Stačí hodiť loptu a hra sa začína :)
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Baranský trénerský tím je veľmi rozmanitý. Nájdete v ňom študentov
hokejového trénerstva, ale, pochopiteľne, aj skúsených trénerov a trénerku,
ktorí sa rozvoju detí venujú už nejednu sezónu. My sa z tejto rôznorodosti
veľmi tešíme. Vďaka nej sme svedkami zaujímavých diskusií, ktoré
prezentujú rôzne uhly pohľadu na hokejové tréningy a pomáhajú nám
hľadať optimálnu cestu športového aj osobnostného rozvoja.

: TRÉNERI

: JUNIORI

Norbert Javorčík

Maximilian Bača

Rastislav Paľov

Ján Šimčík

Šéftréner mládeže (IV.-VIII.)

šétréner brankárov

hlavný tréner

asistent

Víťazi nie sú ľudia, ktorí

Tma neexistuje, je to len

Pracuj tak, aby si bol na

Človek musí nájsť hranicu

nikdy neprehrali, ale ľudia,

neprítomnosť svetla.

konci dňa na seba hrdý.

medzi tým čo vie a čo smie.

ktorí sa nikdy nevzdali.

: DORAST

: KADETI

Dušan Kapusta

Martin Grundling

Andrej Mrena

Martin Jendrol

hlavný tréner

asistent

hlavný tréner

asistent

Každý deň sa naučíme

Bez práce nie sú koláče.

Ak nerobíš niekomu

Úspech sa skrýva

inému lepší život, strácaš

v súčte malých snáh

čas.

opakovaných každý deň.

niečo nové.

04ः
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: STARŠÍ ŽIACI

Karol Ozorák

Matej Lipnický

Peter Zlevský

hlavný tréner

asistent

asistent

Viem, že nič neviem.

Šport neutvára charakter,

Vždy vpred.

ale odkrýva ho.

: MLADŠÍ ŽIACI

Pavol Babic

Marek Švarc

Jozef Rákoš

hlavný tréner

asistent

asistent

Neúspech je kľúčom

Nezaťažuj sa príliž

k úspechu. Každá chyba

vecami, ono to príde

nás niečomu naučí.

samo.

Daj nám Bože tri dary: smelosť, vyrovnanosť, múdrosť.
Smelosť na to, aby sme zmenili veci, ktoré sa zmeniť
dajú. Vyrovnanosť na to, aby sme sa vedeli zmieriť
s tým, čo sa zmeniť nedá. A múdrosť na to, aby sme
medzi tými vecami vedeli rozlišovať.

: PRÍPRAVKA

Patrik Trnka

Matej Turiansky

Samuel Guštafík

hlavný tréner

asistent

asistent, tréner brankárov

Život je príliš krátky na to

To čo bude ľahké, dlho

Nikdy sa nevzdávaj.

aby sme si v ňom jeden

nevydrží. A to čo dlho

druhému nerobili radosť.

vydrží, nebude ľahké.

: PREDPRÍPRAVKA

Mgr. Gabriela Sabolová

Filip Trnka

Martin Solivajs

Jakub Tomčík

hlavný tréner

asistent

asistent

asistent

Kto nie je spokojný

Kto chce, hľadá

Ak ťa niečo robí

Bez sebadisciplíny je

s málom, veľa nie je

spôsob, kto nechce,

šťastným, na ničom

úspech nereálny.

hoden.

hľadá dôvod.

inom nezáleží.

Jozef Vlk
asistent
Tvrdá práca vždy
prekoná talent.

04ः
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: VEDENIE KLUBU
Baranský klub nestojí len na tréneroch, ktorí sa denne venujú našim mladým hokejistom,
ale tiež na ľuďoch z manažmentu klubu, vytvárajúcich organizačné zázemie pre všetky jeho
športové činnosti.

: RADA ZAKLADAJÚCICH ČLENOV BARANI O.Z.:

Ján Melicherčík

Michal Handzuš

Andrej Glezl

zakladajúci člen

predseda klubu a zakladajúci člen

zakladajúci člen

Jano je naša pomoc pri

Mišo je v klube zodpovedný za

Andrej je „dievča pre všetko

každodennej operatíve na

nastavenie smerovania klubovej

nešportové poradenstvo“

organizačnej aj športovej

identity a športového rozvoja

a naša bratislavská spojka.

úrovni. Ako bývalý

hráčov.

Ak máme akékoľvek otázky -

profesionálny hokejista sa

od právnych cez účtovné, od

taktiež podieľa na smerovaní

obchodných cez organizačné

športového rozvoja hráčov.

až po strategické - vždy sa
v týchto oblastiach obrátime
najprv na neho.

: ORGANIZAČNÝ TÍM:
Matej Stanko - podpredseda správnej rady a manažér
klubu
Maťo je zodpovedný za správu, riadenie a efektívny
manažment klubu. Vyštudoval FTVŠ v Bratislave a má
s klubovou činnosťou a športom dlhoročné skúsenosti.

Rastislav Paľov - športový manažér klubu
Rasťo zastrešuje športovo-technický úsek. Je
bývalým profesionálnym hokejovým hráčom
Banskej Bystrice. V sezóne 2020/2021 ako hlavný
tréner viedol náš juniorský tím a bol zároveň
reprezentačným trénerom Slovenska v kategórii U16.
Vyštudoval FTVŠ v Bratislave a získal doktorát na
UMB v Banskej Bystrici.

Lenka Masicová - marketing a fundraising
Lenka má niekoľkoročné pracovné skúsenosti
v marketingu a po dlhoročnej práci v Bratislave
a v zahraničí sa vrátila do Banskej Bystrice,
aby sa lokálne angažovala a uplatnila získané
vedomosti a skúsenosti. Od augusta do októbra
2020 pomáhala Baranom ako dobrovoľníčka a od
novembra sa stala stálou posilou nášho klubu.

: DOBROVOĽNÍCI
Zuzana Handzušová
Zuzka stojí pri Baranoch od ich vzniku a pomáha s manažmentom rôznych
klubových projektov. Pred sezónou 2020/2021 sa taktiež zapojila do pohybovej
prípravy kadetov a hokejovej prípravky.
Eva Homolová
Evka je externou posilou, ktorá promptne opraví a edituje každý dôležitý textový
dokument v našom klube.

0 4ः

: VEDÚCI HOKEJOVÝCH KATEGÓRIÍ
Vedúci družstiev sú zástupcovia rodičov jednotlivých hokejových kategórií a sú
dôležitým článkom v organizačnej štruktúre klubu. Pomáhajú trénerom pri
organizovaní tréningov a zápasov, sprostredkúvajú klubu potreby ostatných rodičov
a často pomáhajú aj pri bežnej operatíve.
V sezóne 2020/2021 ďakujeme za pomoc vedúcim: Viera Rudnická, Ján Slama,
Ján Varecha, Dušan Frzoň, Michal Kollár, Jaroslava Hlavatá, Klára Bérešová, Peter
Gálik, Andrej Súlovec, Michal Kováč, Jaroslav Valent, Martin Mičko.

: ĎAKUJEME
Po sezóne 2020/2021 sme sa v klube rozlúčili s asistentom trénera kategórie
juniorov Jánom Šimčíkom a hlavným trénerom kategórie dorastencov Dušanom
Kapustom. Na tomto mieste by sme sa im chceli poďakovať za ich prácu,
odhodlanie a skúsenosti, ktoré odovzdávali svojim zverencom počas celého
pôsobenia v mládežníckom hokejovom klube. Dúfame, že sa budeme s nimi aj
naďalej stretávať na zimných štadiónoch. Želáme im veľa úspechov v osobnom
živote a športovej činnosti.

ः ĎAKUJEME
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05ः
VÍZIA
A HODNOTY
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Jeden z prvých krokov, ktoré sme ako nová organizácia urobili
pred oficiálnym prevzatím občianskeho združenia, bolo hľadanie
spoločných cieľov a hodnôt, ktoré vo vnútri organizácie a trénerského
tímu zdieľame a ktoré sa stanú hnacím motorom našej práce
v nasledujúcich sezónach. Považujeme za veľmi dôležité, aby si
každý tím jasne definoval spoločné ciele a víziu, ku ktorej smerujú
každodenné aktivity jeho členov. Uvedomujeme si, že okrem
samotného cieľa je dôležitý aj spôsob, akým ho dosiahneme. Na
každej ceste sa totiž dokážeme nie len veľa naučiť, ale aj zanechať
dôležitú stopu v prostredí okolo nás.
V decembri 2019 sme sa stretli s hlavnými trénermi všetkých kategórií
a pod vedením Ladislava Bogyu z Mirror Partners začali hľadať naše
spoločné predstavy o tom, ako by mal vyzerať moderný mládežnícky
hokejový klub. Pre každého to bola veľmi zaujímavá skúsenosť.
Stretnutie nám pomohlo lepšie pochopiť našu vnútornú motiváciu
a spôsoby, akými chceme odovzdávať skúsenosti mladým hokejistom.
Spoločne sme našli prienik našich individuálnych cieľov a vytvorili
obraz klubu, v ktorom ich chceme realizovať.

21

„BYŤ NAJLEPŠÍM KLUBOM
V ROZVOJI ĽUDÍ.“
: VÍZIA OZ BARANI
Spoločne s trénermi sme si vytvorili „cestu“, ktorá nám pripomína, čo všetko sa pod klubovou víziou skrýva.
Pripomína, že hokej je pre nás skvelý prostriedok športového aj osobnostného rozvoja detí.
Všetko sa začína radosťou zo športu a láskou k hokeju. Vieme, že deti sa najlepšie učia hrou, ktorá ich baví
a napĺňa, a tak ich chceme nechať hlavne ich vášeň objaviť. Následne sa snažíme vytvoriť také prostredie,
v ktorom ju môžu ďalej rozvíjať.
Hokej je kolektívny šport a vytvára jedinečné príležitosti aby sa deti naučili prijať svoju úlohu v tíme, spoločne
nachádzali riešenia problémov, efektívne komunikovali, odolávali vonkajším tlakom a podobne. Veríme, že
nadobudnuté zručnosti využijú v každom životnom zápase, nie len v tom hokejovom. Zároveň však chceme
rovnakou intenzitou prinášať deťom možnosť stať sa čo najlepším hokejistom a preto neustále zlepšujeme
tréningový proces a metódy, ktoré reflektujú požiadavky dynamicky sa meniaceho svetového hokeja.
Dávame deťom príležitosť rozvíjať svoj potenciál, aby dokázali využiť svoj talent a tvrdú prácu nielen
v profesionálnej hokejovej kariére, ale v budúcnosti aj v akomkoľvek inom zamestnaní. Pevne veríme, že po
absolvovaní tejto cesty budú z nášho klubu vychádzať komplexné osobnosti, pripravené zvládnuť rôzne životné
úlohy. Našim cieľom je vychovať hokejistov, ktorí vďaka svojim osobnostným a hokejovým kvalitám obstoja
aj v medzinárodnej konkurencii.
V neposlednom rade veríme, že naši barani budú s láskou spomínať na svoje mládežnícke hokejové roky a budú
sa pravidelne vracať na zimný štadión, aby nám pomohli udržať priateľskú komunitu malých a veľkých hokejových
nadšencov.

0 5ः

RADOSŤ ZO ŠPORTU
LÁSKA/VÁŠEŇ
PRE HOKEJ

PROSTREDIE

PROSTREDIE

OSOBNOSTNÝ
RAST
ŽIVOTNÉ ZRUČNOSTI

HOKEJOVÉ ZRUČNOSTI

NAPĹŇANIE
POTENCIÁLU
HODNOTY

HRÁČSKY ROZVOJ

ŠPIČKOVÝ HOKEJ
SKVELÁ KOMUNITA
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: CIELE
OZ Barani napĺňa svoju víziu v 3 líniách, ktoré sa navzájom dopĺňajú:
1) Hokejová
2) Osobnostná
3) Spoločenská
Činnosti klubu sú vždy v súlade so všetkými tromi líniami a napĺňanie cieľov v jednej línii, nie je
nikdy v rozpore s dosahovaním cieľov v ostatných.

ः CIELE
HOKEJ

OSOBNOSŤ

SPOLOČNOSŤ

Prostredie pre naplnenie
hokejového potenciálu detí

Klubové hodnoty súčasťou DNA

Šíriť povedomie o benefitoch
kolektívnych športov vo výchove
detí

Kvalitný a odborný tréningový
proces

Lídri a tímoví hráči

Prenášanie klubových hodnôt
do širšej komunity

Profesionálni hokejisti na
medzinárodnej úrovni

Osobnosti s mentalitou víťaza

Líder mládežníckej hokejovej
a športovej komunity

Reprezentanti SR na
medzinárodných súťažiach

Dôraz na morálku a fair-play

Vzor v dodržiavaní spoločenských
a klubových pravidiel - vedením,
trénermi a hráčmi

Komplexné hokejové osobnosti

Samostatné myslenie, hľadania
riešení, aktívneho prístupu

Otvorená organizácia budujúca
hokejovú komunitu

Prostredie pre profesionálny rast
trénerov

Vyhľadávanie a dávanie
konštruktívnej spätnej väzby

Aktívny partner pre organizácie
pracujúce s mládežou

Radosť zo športu a láska k hokeju

Zodpovednosť za vlastný rozvoj

Podpora zdravého životného štýlu
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: BRANISLAV BENDIK
Braňo Bendík je odchovanec banskobystrického
mládežníckeho hokeja a v sezóne 2020/2021 bol
študentom druhého ročníka v odbore športové
trénerstvo na Haaga Helia University of Applied
Sciencies. Zároveň pôsobil ako asistent trénera
v klube Heinolan Peliitat (Mestis, Finsko).
Braňo v nasledujúcom blogu rozpráva o prístupe
k rozvoju mladých hokejistov v Škandinávii, ktorý je
už niekoľko rokov etablovaný v severských krajinách.

ःČLOVEK
ŠPORTOVEC HOKEJISTA BLOG BRANISLAVA BENDÍKA

Filozofia „Human first“ (Prvoradý je človek) funguje

Žiaľ, veľa detí, ktoré odmalička trénujú ako profesionáli,

v najlepších športových organizáciách. V praxi to

v puberte končia s hokejom vyhorené, unavené a často

znamená, že v prvom rade sa kladie dôraz na rozvoj

aj znechutené. Väčšinou je to výsledkom filozofie

človeka (osobnostný rozvoj), v druhom rade na

„Hockeyplayer first“, ktorá je u nás ešte stále pevne

rozvoj športovca (všeobecný pozitívny vzťah k športu

zakorenená.

ako takému) a v poslednej fáze na rozvoj hokejistu
(neskoršia špecializácia).

Človek (Human)
Pozrime sa na to však z opačnej stránky. Podľa

Pri spôsobe, akým momentálne pristupujeme k rozvoju

celosvetových štatistík má dieťa jednopercentnú

mladých hokejistov v našich končinách to v mnohých

šancu, že sa z neho stane profesionálny hokejista. Ak

ľuďoch vzbudzuje otázku, či pri takomto nastavení

sa z týchto detí odmalička snažíme dostať maximálny

neutrpí šport a výkonnosť hráčov. Na internete môžeme

výkon, logicky ich oberáme o možnosť zažiť aj tú

denne vidieť videá 8-ročných detí, ktoré dokážu na ľade

stránku športu, ktorá prináša nové priateľstvá, kde

neuveriteľné veci. Potom sledujeme na tréningu svojho

dobrá spolupráca je viac ako víťazstvo, kde sa deti

syna alebo dcéru a začneme prepadať panike. Máme

poučia z vlastných chýb a zároveň sa nemusia báť byť

tendenciu začať tlačiť na výkon. Z dlhodobého hľadiska

samým sebou.

však už nevieme, čo sa s detskými internetovými

Toto všetko im pri správnom prístupe pomáha rozvíjať

hviezdami stane, keď majú 15 rokov. Či aj naďalej

ich osobnosť, ktorá je nevyhnutným základom do

chodia na tréningy s radosťou a či ich tá radosť

ďalšieho života, či už budú patriť medzi jedno percento

a láska k hokeju dostatočne vnútorne motivuje, aby

profesionálnych hokejistov alebo nie. Mimochodom,

vydržali ďalšie desiatky rokov tvrdej driny, ktoré kariéra

viete, čo sa ľahšie doučíte v neskoršom veku? Príklep

profesionálneho hokejistu prináša.

alebo kreatívny a tímový herný prejav?

Športovec (Athlete)

venovať hlavne kvalitnej športovej všestrannosti. Do

Tak ako deti baví hokej, vedia mať radosť aj z iných

tohto bodu je našim cieľom, aby mali hráči zvládnuté

športov a ak im ten pocit doprajeme, máme veľkú

hokejové základy a aby šport a hokej robili s láskou

šancu, že zdravý pohyb sa stane súčasťou ich

a radosťou. V tomto veku je ešte stále čas vybrať si iný

životného štýlu aj v dospelosti. Ešte stále si málo

šport. Určite je to lepšie, ako hrať hokej v 14 rokoch len

uvedomujeme benefity skúšania viacerých športov

preto, lebo som už v 6-tich začal, tak by to bola škoda

počas ranného veku detí. Či už hovoríme o budúcich

prestať.

profesionálnych hokejistoch alebo deťoch, ktorých život
zavedie k inému povolaniu.

Od 12. rokov už začíname so špeciálnym rozvojom

Po fyzickej stránke je toto najlepšia cesta v prevencii

hokejových zručností. Stále sa však venujeme

proti preťaženiu, ktoré hokej, ako jednostranný šport

rozvoju osobnosti hráča a všestrannej športovej

prináša. Po hernej stránke je to zas najlepší spôsob

pripravenosti, pretože hráči prichádzajú do puberty,

rozvoja hernej kreativity, pretože sa deti musia

ktorá je po psychickej aj fyzickej stránke najťažšie

zakaždým prispôsobovať pravidlám nového športu

obdobie mladého človeka. Kvalitný začiatok procesu

a hľadať a vymýšľať spôsoby, ako v ňom čo najviac

špecializácie s podporou progresívneho rozvoja

uspieť. Asi je zbytočné zdôrazňovať, ako nám chýbajú

metodiky jednotlivých kategórií je doplnený postupným

ulice, na ktorých sa hrávali „vše-športové turnaje“

zapájaním hráčov do tréningového procesu, aby sa stali

a na ktorých vyrástla minulá generácia úspešných

jeho aktívnou súčasťou a nielen pasívnymi pasažiermi.

hokejistov.

Filozofia “Human first” je prepletená organizáciami

Aj preto sme začali robiť prvé kroky, aby sme deťom

v celom Fínsku a rovnako aj v ostatných severských

tú „ našu ulicu“ vytvorili. Pre menšie deti sú dôležité

krajinách. U nás na Slovensku sa často stretávam

neorganizované hodiny športu, nielen hodiny strávené

s poznámkou „No dobre, ale my sme iná mentalita“.

organizovaným tréningom na ľade. Chceli by sme

Beriem tento argument na vedomie a viem, že určité

im poskytnúť v rannom veku čo najviac možností

veci musia prejsť postupným procesom, no určite to

športovej aktivity, ktorej základom musí byť prirodzená

stojí za námahu.

zábava a autonómia.
Môj názor je, že ľudia sú všade rovnakí a všetko je
Hokejista (Hockeyplayer)

len o prostredí, ktoré si sami medzi sebou vytvárajú

Tento bod predstavuje neskoršiu hokejovú

a o hodnotách, ktoré rešpektujú. Myslím si, že sa

špecializáciu, ktorá by mala začať okolo 12-ho roku.

dokážeme k severským krajinám priblížiť, či už našim

Verím, že keď sa prvým dvom bodom budeme venovať

spolunažívaním, ale aj hokejovou a športovou kvalitou.

na 100%, tak naozaj môžeme vychovať a pripraviť

A teraz máme šancu a skvelý nástroj v rukách, aby sme

skvelých hokejistov.

preto niečo spoločne urobili.

V praxi to znamená, že do 11.-12. roku sa budeme
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ः HODNOTY
TÍMOVOSŤ

ROZVOJ

REŠPEKT

ZODPOVEDNOSŤ

OTVORENOSŤ

RADOSŤ - LÁSKA VÁŠEŇ

Zdieľam svoje
vedomosti
s ostatnými.

Vyhľadávam,
dávam
a prijímam
spätnú väzbu.

Rešpektujem
kompetencie
členov klubu
a rodičov.

Dodržujem
pravidlá
a dohody
a vyžadujem to
aj od ostatných.

Otvorene
komunikujem
s ostatnými
o pozitívach aj
negatívach.

Pozitívny prístup.

Pomáham
druhým stať
sa lepšími.

Aktívne
vyhľadávam
nové vedomosti
a implementujem
ich do praxe.

Správam sa
slušne
a nepoužívam
vulgarizmy.

Som pozitívnym
vzorom
v správaní pre
ostatných (nad
rámec pravidiel).

Som ochotný
vypočuť si
akýkoľvek názor
a diskutovať
o ňom.

Eliminovať strach
- Hráči sa neboja
robiť chyby.

Doprajem
úspech ostatným
a inšpirujem sa
ním.

Aktívne pracujem
na svojom
osobnostnom
rozvoji.

Dodržujem
fair-play
a rešpektujem
súpera,
rozhodcov
a fanúšikov.

Pristupujem
k svojim úlohám
na 100%, aby
sme dosiahli
spoločný cieľ.

Včas predávam
informácie
všetkým
zainteresovaným.

Prostredie
- bezpečné
(nikto sa nebojí
experimentovať,
rozvíjať svoje
zručnosti alebo
identitu, otvoriť
sa ostatným).

Problémy +
úlohy riešime
spoluprácou.

Pracujem na
sebe, aby som
zlepšil výsledok
celého tímu.

Neškatuľkujem.

Odchýlky
pravidiel a dohôd
riešim aktívne
a ihneď.

Ochotne zdieľame
naše poznatky
a vedomosti aj
mimo nášho
klubu

Snažím sa
naplniť svoj
potenciál.

Neironizujem.

Byť vzorom
zodpovednosti
a aj ju očakávať
od ostatných.

Chcem sa
rozvíjať
a pomôcť
v rozvoji
ostatným.

Rešpektujem
členov tímu
a súpera v rámci
fair-play.

Som ochotný
niesť
zodpovednosť
za svoje
rozhodnutia.

Som ochotný
uprednostniť
prospech tímu,
pred vlastným
prospechom.
Pomáham
členom tímu.

Myslím pozitívne.

Som otvorený
komunikácii k rodičom,
aj k hráčom.

Vzbudzujem
radosť, vášeň
k športu.

ःKRÍZA PREVERÍ
NAŠE HODNOTY - BLOG

MICHALA HANDZUŠA
Michal Handzuš píše o klubovej identite a o tom, akú

spolupatričnosť a obetovať to, čo máme najradšej. Som

úlohu pri jej budovaní zohrávajú spoločné hodnoty

veľmi vďačný za hráčov a rodičov, ktorí tejto situácii

a kultúra organizácie. Pripomína, že kríza ich dokáže

rozumejú a správajú sa naďalej zodpovedne. Viem, že

nielen zničiť, ale aj posilniť a výsledok tohto zápasu

ich je v našom klube veľa a som na nich naozaj hrdý.

máme vždy vo vlastných rukách.

Pred viac ako rokom sme spolu s trénermi vytvárali
víziu nového klubu a definovali základné klubové

Hokej má za sebou veľmi náročné obdobie. Počas

hodnoty. Bol to pre mňa veľmi dôležitý krok a jedna

roka musel nielen hokejový, ale celý športový svet

z hlavných priorít. Som presvedčený, že športový

zatvoriť ihriská a štadióny a postaviť sa tak na

klub nemôže byť dlhodobo úspešný, ak sa sústredí

barikádu chrániacu životy ľudí pred koronavírusom.

len na výsledky zápasov a za jediný úspech považuje

V tomto zápase, bohužiaľ, stále ťaháme za kratší

víťazstvo za akúkoľvek cenu. Klub, v ktorom majú

koniec a platíme zaň čoraz väčšiu daň. Nielen deti,

vyrásť najlepší hokejisti, musí mať neotrasiteľnú

ktoré mesiace nestretli kamarátov, ale aj stopercentne

klubovú identitu, tvorenú práve hodnotami a kultúrou

pripravení hráči, ktorí neodohrali počas celej sezóny ani

v organizácii.

jeden poriadny zápas. Pandémia nám zobrala všetko,
čo máme na hokeji radi.

Keď sme tieto hodnoty s trénermi vytvárali, netušili
sme, že ich v krátkom čase preverí pandémia

Zároveň sme však dostali príležitosť ukázať, že

koronavírusu. ZODPOVEDNOSŤ, TÍMOVOSŤ, REŠPEKT,

dokážeme hájiť princípy, ktoré nás presahujú

ale aj RADOSŤ - LÁSKA - VÁŠEŇ sú v dnešných dňoch

a rovnako aj to, že sme v stave núdze schopní prejaviť

podrobené náročnej skúške. Dokážeme byť zodpovední

0 5ः

ROZVOJ

REŠPEKT

schopností aj

ku každému

osobností

členovi tímu

Rast herných

OTVORENOSŤ
zvedavá myseľ

a priateľská duša

RADOSŤ - LÁSKA
- VÁŠEŇ
Hokej potešením
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Tolerancia

TÍMOVOSŤ

Spoločný boj za

rovnaký cieľ

ZODPOVEDNOSŤ

Svedomitosť na ľade
aj mimo neho

pre všetkých

a pre dobro ostatných dodržiavať obmedzujúce

šprintom, ale behom na nikdy nekončiacu trať. Dáva

pravidlá?

však obrovský zmysel od samého začiatku. O to viac,

Dokážeme prijať zodpovednosť za svoje vlastné

ak je to identita klubu plného detí.

napredovanie a odmakať každý individuálny tréning?
Dokážeme si, ako jeden tím, pomôcť aj na diaľku?

Vstupoval som do tohto klubu, aby som mohol na

Dokážeme ostať v izolácii a prejaviť tak rešpekt

štadióne sledovať radosť detí zbláznených do hokeja.

k ľudským životom?

Chcem pomôcť búrať bariéry, ktoré ich delia od ľadovej
plochy a mojím cieľom je, aby sa hokej stal dôležitou

A v neposlednom rade, dokážeme si udržať lásku

pozitívnou súčasťou ich celého detstva.

a vášeň pre hokej, aj keď sú štadióny stále zatvorené?
Ak si naše hodnoty obhájime teraz, v budúcnosti sa

Aj pre mňa bola minulá sezóna veľkým sklamaním. Zo

o ne budeme môcť oprieť ešte pevnejšie. Budovanie

svojej hokejovej kariéry však viem, že prídu obdobia,

klubovej identity je obojsmerná cesta. Tvoria ju

v ktorých sa nedá robiť nič iné, len zaťať zuby, makať

každodenné rozhodnutia klubu a jeho členov a ona sa

a vydržať. A vtedy je najdôležitejšie nestratiť odhodlanie

zároveň vracia späť ako hodnotový kompas ich ďalších

a lásku pre to, čo robíme a zároveň udržať smerovanie

rozhodnutí. Hráči si ho berú so sebou nielen na štadión,

nášho hodnotového kompasu na správnom mieste.

ale aj do šatne, do školy, či domov. Prenáša sa na
divákov, partnerov a širšie okolie a ostáva s nimi aj po
odchode z prostredia profesionálneho športu.
Budovanie fungujúcej klubovej identity nie je krátkym
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Dôležitou úlohou, ktorá čakala baranov po prebratí
občianskeho združenia, bolo nastaviť jednotnú
komunikačnú stratégiu dovnútra aj navonok klubu.
Hlavným cieľom bolo dosiahnuť, aby komunikácia
klubu prostredníctvom rôznych kanálov odzrkadľovala
hodnoty, víziu, dôraz na rozvoj športových a životných
zručností, vzdelávanie a podobne.

: SOCIÁLNE SIETE
V súčasnosti je evidentné, že komunikácia v online
priestore a význam sociálnych sietí v marketingu
narastá, čo platí nielen v súkromnom ale aj neziskovom
sektore. Sociálne siete umožňujú mládežníckemu klubu
komunikovať s rodičmi, hráčmi, komunitou a širšou

Nájdete nás tu:

verejnosťou, a tak budovať nielen vizuálnu identitu ale
aj samotnú značku. Z tohto dôvodu sme sa v klube

www.facebook.com/BaraniMladez

rozhodli využívať dve sociálne média – Facebook
a Instagram a zamerali sme sa na ich optimalizáciu

www.instagram.com/barani_mladez/

(call to action posty, dynamický obsah, cielenie na

Počas zhoršenej epidemiologickej situácie tréneri

špecifické skupiny, atď.), ako aj zaujímavý vizuálny

hľadali rozličné nástroje, ako tréningy dostať

obsah, ktorý nielen informuje o novinkách klubu, ale aj

k deťom. Vytvárali aktivity a „výzvy“, aby deti čo

edukuje, poukazuje na klubové hodnoty, jeho identitu

najviac športovali v prírode a aj napriek obmedzeným

a víziu.

podmienkam mohli stále napredovať. Jednou
z takých aktivít bola aj výzva #baraninelenia, v ktorej

Instagramový účet barani_mladez a facebookový

hráči zdieľali videá, akým spôsobom udržujú svoju

účet Barani sme spustili v deň tlačovej konferencie.

kondičku. Na túto úspešnú výzvu nadviazali ďalšie

Koncom hokejovej sezóny (31.5. 2021) sme mali 776

#hokejovavyzva nášho člena Viktora, #baranibajkuju

sledovateľov (FB), 601 sledovateľov (IG).

a ďalšie.

: WEBOVÁ STRÁNKA

: FUNDRAISING

Ďalším dôležitým marketingovým prvkom je webová

Ako klub sme si vedomí, že cesta zlepšenia podmienok

stránka, ktorá obsahuje všetky aktuálne informácie

pre športový a osobnostný rast našich hráčov vedie aj

o klube. V spolupráci s agentúrou Komplot Advertising

cez získavanie dodatočných finančných prostriedkov

sme ju pripravili a spustili ku dňu tlačovej konferencie

od partnerov a sponzorov. Preto sme vytvorili

28.9.2020, kde bolo predstavené aj nové logo BARANI.

ponuku pre partnerov, ktorá otvára rôzne možnosti

Verejnosť môže nájsť na adrese www.barani.sk

zmluvnej spolupráce, mediálnej propagácie a podpory

informácie o klube, jeho novinkách, možnostiach

mládežníckeho klubu (finančná podpora, bártrová

partnerstva, ale aj inšpiratívny blog a podsekciu

podpora, 2% z dane z príjmu FO, PO a pod.).

o histórii. Jednotlivé podsekcie plánujeme v budúcnosti
postupne rozširovať a dopĺňať o nové témy.

: KOMUNIKÁCIA S RODIČMI

Zaujímavým a jedinečným konceptom je BARANSKÉ
MENU. Kúpou produktov, alebo služieb s týmto
označením podporuje verejnosť priamo klub BARANI
a rovnako aj vybrané prevádzky, ktoré sú jeho súčasťou.

Klub pravidelne komunikuje s rodičmi a partnermi

BARANSKÉ MENU postupne rozširujeme

ohľadom noviniek, aktuálnych informácií aj

a v súčasnosti v ňom nájdete: limonádu, burger,

prostredníctvom newslettrov.

limitovanú edíciu kávy ale aj umývací program pre autá.
V sezóne 2020/21 sa nám za obdobie október až máj

Za účelom efektívnej komunikácie sme nastavili

podarilo vďaka tejto aktivite získať financie vo výške

stretnutia s vedúcimi rodičov, ktoré sa konali jedenkrát

1983, 76 Eur.

mesačne podľa epidemiologickej situácie buď online
formou alebo osobne. Cieľom pravidelných stretnutí
bolo zdieľanie noviniek z klubu, získavanie spätnej
väzby a nápadov od rodičov. Stretnutia sa ukázali ako
veľmi podnetné a plánujeme ich aj naďalej realizovať.
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V období od mája do augusta 2020 sme sa spoločne s trénermi
všetkých kategórií zamerali na úvodné nastavenie klubovej koncepcie.
Na pravidelných trénerských radách sme pod vedením vtedajšieho
šéftrénera Norberta Javorčíka konkretizovali oblasti športového
a osobnostného rozvoja pre všetky kategórie od predprípravky až po
juniorov. Dôraz sme kládli na osobnostný rozvoj všetkých hráčov klubu
ako aj členov realizačných tímov a klubového prostredia. Pre každú
kategóriu sme špecifikovali kľúčové body – ciele, úlohy a riešenia, na
ktoré sa budeme v budúcnosti zameriavať. Cieľ v každej kategórii bol
nastavený primerane veku hráčov a s ohľadom na klubové hodnoty.

: OSOBNOSTNÝ ROZVOJ
Hodnoty, ktoré

Pravidlá a činnosti pre hráčov aj trénerov podporujúce

Výchova osobnosti

charakterizujú osobnosť:

hodnoty:

ktorá je schopná pracovať na



disciplína



dodržujem časový harmonogram

svojom rozvoji (dávať si vlastné



sebadôvera



slušným spôsobom vyjadrujem svoj názor

ciele)



pracovitosť



rešpektujem svoju úlohu v tíme



trpezlivosť



vytvorím si priestor pre individuálny rozvoj



vášeň



dávam si konkrétne ciele



zodpovednosť



plním si svoje povinnosti - služba, hráč, tréner



cieľavedomosť



dodržujem tréningový plán



samostatnosť



prinášam riešenia

ktorá je schopná prekonávať



disciplína



vždy pracujem najlepšie ako viem

prekážky (víťazná mentalita)



nevzdávať sa



hľadám cestu ako sa zlepšovať (pýtam si spätnú väzbu)



cieľavedomosť



stanovujem si ciele



samostatnosť



vášeň



sebadôvera

ktorá je schopná spolupracovať



spolupatričnosť



rešpektujem názor druhého

(Tím 1. koncept)



disciplína



akceptovať rolu v tíme



dôvera



povedz spoluhráčovi tvoj názor naňho



pomáham spoluhráčom
hodnotím svoj pokrok

ktorá si je vedomá svojich silných



sebadôvera



stránok



cieľavedomosť



slušne komunikujem s okolím (kritika je konštruktívna)



flexibilita



dávam si ciele



asertivita



viem si zastať vlastný názor



zodpovednosť



hovorím pravdu



čestnosť



pomáham druhým



statočnosť



snažím sa byť príkladom



obetavosť



rešpektujem pravidlá



slušnosť



neubližujem druhým



ohľaduplnosť

ktorá je morálna

: HOKEJOVÉ ZRUČNOSTI
Hráč klubu Barani je:

Predpoklady:

UNIVERZÁLNY



(dobrá hra v oboch fázach

Opatrenia a činnosti:

technicky zdatný



rotácia postov
variabilné cvičenia

korčuliar





robí dobré rozhodnutia



podpora ofenzívnej hry obrancov



zručný hráč

AKTÍVNY



dynamický korčuliar



aktívny herný systém

(prekonáva odpor súpera,



chce získať puk



intenzívny tréning zameraný na dynamiku a špeciálnu

podporuje spoluhráča,



dobrá kontrola puku

napáda)



kondične dobre

hry v rôznych priestoroch)

vytrvalosť


pripravený

podpora ofenzívneho prejavu (kontrolovať puk, uvoľňovať sa
bez puku)



po strate puku hneď napáda
pomáha spoluhráčom (uvoľňovanie, zdvojovanie)

TÍMOVÝ



spolupatričnosť



(nikto nie je viac ako tím)



disciplína



blokovanie striel



dôvera



dobré striedania



vždy na 100%



povzbudzovanie spoluhráčov



obetavosť



dodržuje herné princípy



nefauluje



hrám najlepšie ako viem
podpora kreatívnych riešení HSi (nezbavuj sa puku)

SEBAVEDOMÝ



zakončuje



(do každého zápasu ide s



je dobrý v 1 – 1



strieľa, aby dal gól

cieľom zvíťaziť)



prijíma výzvy



vždy sa snaží vyhrať súboj



vždy sa snaží dať ďalší gól

dodržuje pravidlá aj bez



podpora morálneho konania

kontroly



nefilmovať

FÉROVÝ
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: PROSTREDIE
Prostredie:

Prístup trénera/klubu:

kde má hráč pocit



spätná väzba



diagnostika výkonnosti

satisfakcie a uspokojenia



podpora



analýza zápasu



pozitívne oči



pravidelné hodnotenie trénermi



orientácia na rozvoj



pravidelné sebahodnotenie



hodnotenie hráčmi navzájom



hodnotenie procesu nielen výsledkov

vyžadovať od nich



centrum pre individuálny rozvoj hráča

riešenia



plán individuálneho rozvoja hráča

orientácia na rozvoj



pravidelné tímové mítingy (požadovať od hráčov riešenia

kde sa hráči môžu angažovať





Podmienky:

a prijímať ich)


pravidelné konzultácie s hráčmi
pravidelné tímové mítingy

ktoré podporuje



hráč je náš partner



komunikáciu



nedirektívny spôsob



pravidelné konzultácie s hráčmi

vedenia tímu



viesť s hráčmi dialóg (pýtať si spätnú väzbu)

podporiť hráčov



centrum pre individuálny rozvoj

vo vypracovaní



vedenie karty hráča

individuálneho plánu



plán individuálneho rozvoja

ktoré podporuje individuálny



prístup

ktoré nabáda hráčov robiť



orientácia na rozvoj



prinútiť hráčov opustiť



otvorené cvičenia

komfortnú zónu



nechať hráčov spolupodieľať sa na tvorbe tréningu



tréner dodržuje stanovené pravidlá



profesionálny vzhľad



infraštruktúra (šatne, ľadová plocha, multifunkčné ihriská...)

rozhodnutia


koncentrovať sa na
cvičenia

ktoré poskytuje vzory
ktoré podporuje šport





poskytovať vzory
zväčšenie hráčskej
základne

: MENTÁLNA PRÍPRAVA
TALENTOVANEJ SKUPINY HRÁČOV
A TRÉNERSKÉHO TÍMU
V roku 2020 sa klub zapojil do výzvy Slovenského zväzu
ľadového hokeja o grant na podporu talentovaných
hráčov. Z výzvy pod názvom „Motivačný príspevok”,
sa nám podarilo získať finančnú podporu vo výške
10 000,-€. Vďaka tomu sme mohli zabezpečiť
dodatočnú mentálnu prípravu pre skupinu desiatich
talentovaných hráčov z kategórie kadetov, dorastencov
a juniorov. Mentálneho tréningu sa zúčastnili aj tréneri
uvedených kategórií. Projekt sa uskutočnil pod vedením
odborníkov z SportMind HDTS v období od mája do
decembra 2020.

Zoznam zapojených hráčov: Adam Baksa, Oliver

Mentálnu prípravu viedla Karin Vrauková z SportMind

Puškár, Viktor Gregor, Patrik Melicher, Matej Lörincz,

HDTS a svoju prácu s hráčmi a trénermi zhodnotila

Patrik Živický, Šimon Šimko, Jakub Krnáč, Adrián

takto:

Zubák, Jakub Šimko

“V roku 2020 firma SportMind HDTS spolupracovala
s klubom Barani Banská Bystrica v oblasti mentálnej

Zoznam trénerov: Rastislav Paľov, Martin Grundling,

prípravy mládeže. Zamerali sme sa na vekovú

Martin Jendroľ, Andrej Mrena, Denis Legerský, Norbert

kategóriu 15-18 rokov (dorast- juniori). Cieľom

Javorčík, Ján Šimčík

projektu bolo budovať u hráčov zodpovednosť za
svoj rozvoj. Súčasťou bolo aj stabilizovať výkonnosť

0 7ः

39

a nastaviť si jasné smerovanie nielen do sezóny ale
aj do ich budúcnosti cez konkrétne aktivity a ciele.
Do projektu zasiahla pandémia a výrazne zmenila
celkové pôsobenie a vytýčené ciele. Našu práce sme
zamerali na zvládanie aktuálneho pandemického stavu
v krajine a jej obmedzení. Hráči sa učili nastaviť si
svoj vlastný denný režim, kde sa venovali rovnomerne
nielen štúdiu ale aj individuálnemu tréningu. Hráči
začali budovať zodpovednosť za plnenie svojich úloh
aj počas Lockdownu. Kľúčové bolo, aby si dokázali
udržať motiváciu pracovať na svojej výkonnosti.
S hráčmi sme pracovali nielen na výkonnostných
cieľoch a individuálnych tréningoch, ale aj na správnej
životospráve, regenerácii a mentálnej stránke športu.
Prácu sme prepájali aj v komunikácii s trénermi každej
kategórie, s ktorými sme sa pravidelnej stretávali
a spolupracovali na rozvoji hráčov. Veríme, že sa nám
napriek obmedzeným možnostiam a špecifickým
podmienkam ovplyvnených pandémiou podarilo
objasniť zmysel mentálnej prípravy a prispieť
k lepšiemu rozvoju hráčov a trénerov klubu Barani
Banská Bystrica.“

08ः
HOKEJOVÁ
SEZÓNA
POZNAČENÁ
PANDÉMIOU
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Celá hokejová sezóna bola od začiatku poznačená

Kategória prípravky, v ktorej trénuje 70 detí (3-4

pandémiou koronavírusu. Na jeseň niektoré kategórie

HP), odohrala začiatkom sezóny 3 turnaje. Tréningy

odohrali niekoľko zápasov a turnajov. Neuskutočnil

sú orientované najmä na všestrannosť. V každom

sa ani jeden plánovaný medzinárodný turnaj. Veľa

tréningu je zakomponovaný prvok hry spojený so

regionálnych zápasov bolo preložených alebo úplne

súťaživosťou. Z hier sa hrá najviac florbal, basketbal

zrušených kvôli výskytu potvrdených prípadov na

a futbal. Dôraz sa kladie na to, aby si chalani hru užili

ochorenie Covid 19.

a tešili sa na ďalšie tréningy a zápasy. Hlavný tréner

Všetky kategórie sa museli prispôsobiť aktuálne

Patrik Trnka hodnotí sezónu ako špecifickú: „Namiesto

platným opatreniam, tréningy sa konali v menších

na ľade sme sa stretávali v online priestore. Chalani

skupinách, po predčasnom ukončení sezóny z dôvodu

ma však príjemne prekvapili zodpovedným plnením

pandemických opatrení sme prešli do online priestoru.

úloh, kreativitou a otvorenosťou. Som rád, že aj napriek

V tomto období sme sa snažili deti zaujať rôznymi

obmedzeniam sme spolu s trénermi udržali pozornosť

inými formami tréningov:

detí aj pri online tréningoch, snažili sme sa ich neustále

- realizovali sme pravidelné online stretnutia

motivovať a robiť to takou formou, aby ich to bavilo“.

v menších či väčších skupinkách a pravidelné
online cvičenia,

Kategória mladších žiakov, v ktorej sme mali 52 detí

- natáčali sme deťom tréningové videá,

(5-6 HT), odohrala od augusta do októbra 20 zápasov

- na cvičenie sme využívali rôzne druhy aplikácií,

a 3 turnaje. Vo všeobecnej príprave sa zameriavala

- inšpirovali sme hráčov video výzvami a súťažami,

na rozvoj všestrannosti. V špeciálnej príprave sme sa

- pracovali sme na komunikácii a získavaní spätnej

venovali hlavne individuálnym herným činnostiam.

väzby,
- motivovali sme ich krátkodobými cieľmi, ktoré ich
poháňali vpred.

Tréner Pavol Babic vidí pozitívum špecifickej
sezóny v tom, že si deti vyskúšali veľa iných športov
- bežkovanie, skialpinizmus, lyžovanie, turistiku.

Počas sezóny sme pracovali aj na ich osobnostnom

„Veľa detí športovalo ešte viac ako počas klasického

rozvoji, s deťmi sme rozoberali rôzne novinové články

obdobia a to sa im v budúcnosti vráti. Deti sa naučili

z oblasti športu, filmy a individuálnu charakteristiku

zmysluplne pracovať s modernými technológiami

hráčov.

a aktívne využívať rôzne aplikácie.“

V nasledujúcej časti uvádzame stručné zhrnutie
uplynulej sezóny v jednotlivých kategóriách, ako aj

Ďalšou kategóriou sú starší žiaci, v našom klube ich

pohľad na ňu očami samotných trénerov.

trénuje 56 (7 – 8 HT) a počas sezóny 2020/21 odohrali
31 zápasov a 2 turnaje. Na tréningoch sme sa zamerali

Kategória predprípravky, s počtom 95 detí (0-1,2 HP),

na spoluprácu a tvorivosť v herných cvičeniach, v rámci

nestihla odohrať ani jeden zápas a turnaj. Tréningy

všestranného zamerania sme sa venovali rozvíjaniu

v tejto kategórii sa zameriavajú na všestranný

rýchlosti, sile, hre a technike vzpierania. Tréner

pohybový rozvoj, striedajú sa rôzne športové aktivity

Karol Ozorák si myslí, že je ťažko hodnotiť sezónu

(atletika, pohybové hry, futbal, hokej, florbal) a na ľade

bez zápasov, turnajov a tréningov na ľade. „V rámci

sa zdokonaľuje korčuľovanie formou hier. Gabika

možností sme v online priestore trénovali obratnosť,

Sabolová, trénerka hodnotí sezónu ako náročnú

stickhandling a snažili sme motivovať chalanov, aby

a zložitú na psychiku. „Napriek ťažkej dobe však

trávili čas pohybom na čerstvom vzduchu a v prírode.

pozitívne vnímam to, že záujem detí o hokej sa

Mám pocit, že sa vďaka týmto podmienkam stali

nezmenil a veľa z nich chce pokračovať ďalej. Teším sa,

samostatnejší“.

že nám stále ostalo kopec verných malých hokejistov,
ktorí sa tešia na tréningy“.

„S chalanmi sme pracovali v online priestore, veľa sme
sa rozprávali, motivovali čo ďalej a učili ich robiť veci
inak“.

: VZDELÁVANIE TRÉNEROV
Nastavenie mysle s Branislavom Bendíkom
Jedným z cieľov mládežníckeho klubu Barani je aj
osobnostný rozvoj hráčov a trénerov. Plnenie tohto
cieľa sme minulú sezónu začali hľadaním odpovedí na
otázky:
Kategória kadetov zastrešuje v našom klube

Ako sa deti a tréneri pokúšajú naplniť svoje ciele

24 chlapcov a dievčat vo veku 14 – 15 rokov.

a túžby?

Začiatkom sezóny odohrali 17 zápasov. Tréningy sú

Prečo niekto dosahuje ciele ľahšie, iný ťažšie a niekomu

zamerané na individuálne zlepšenie hráčov a rozvoj ich

sa to nepodarí vôbec?

hokejových zručností. Tréner Andrej Mrena vidí sezónu,

Nad rovnakými otázkami sa zamyslela aj

ktorá bola poznačená mnohými opatreniami ako

psychologička zo Stanfordskej university C. Dwecková,

náročnú, no napriek tomu ju hodnotí kladne. „Objavili

ktorá svoje poznatky z výskumov vysvetlila v knihe

sme nové veci, ktoré by sme v sezóne nerozvíjali

„Nastavenie mysle“. Táto kniha nás inšpirovala a zvolili

v takej miere. Napríklad dychové cvičenia a otužovanie

sme si ju ako jedinečný prostriedok pomoci našim

sa. Snažili sme sa hráčov motivovať k tomu, že aj

deťom a trénerom na ceste za ich cieľmi.

v zlej situácii sa dá pracovať a zlepšovať sa, ak je

Vytvorili sme štyri skupiny trénerov, ktoré mali za

človek disciplinovaný k sebe samému - má nejaký cieľ

úlohu detailne rozpracovať každú kapitolu knihy.

a pozerá sa na nepriaznivú situáciu alebo prekážku ako

Rozpracovanie spočívalo v zodpovedaní dvoch

cestu dosiahnuť niečo veľké“.

základných otázok ku každej kapitole:
Čo nové ste sa v kapitole dozvedeli a naučili?

Kategória dorastu, v ktorej trénuje 27 chlapcov,

Ako by ste získané poznatky dokázali implementovať

odohrala v normálnom režime 18 zápasov a z toho len

v praxi?

4 súťažné. Následne bola zápasová sezóna prerušená

Následne sme s trénerskými skupinami viedli diskusie

a tréningy sa presunuli do online priestoru. Tréner

o tom, ako aplikovať získané poznatky v každodennom

Martin Grundling opisuje sezónu takto: „Sezóna sa

živote trénerov a hráčov. Poznatky nám pomôžu pri

mi hodnotí ťažko, keďže bola aká bola. Najprv sme

rozvíjaní osobnosti cieľavedomých hráčov a trénerov.

nehrali súťažné zápasy, lebo rozhodcovia štrajkovali

Konkrétne kroky, ktoré sme si stanovili, budú základom

a potom, keď sme začali hrať, tak nám zrušili zápasy

vytvárania tzv. rastúceho nastavenia mysle - jedného

pre protipandemické opatrenia. U chalanov som však

z charakterových rysov klubu Barani.

zaznamenal pokrok hlavne čo sa týka silovej stránky.
Zmužneli a zosilneli, čo je, myslím, dôležité pre ich

Vzdelávacie programy v gescii SZĽH - hodnotiaca

ďalšie hokejové napredovanie“.

správa regionálneho inštruktora SZĽH J. Beňuša za

Naša najstaršia kategória v klube – juniori odohrala

sezónu 2020/2021

počas sezóny 2020/21 iba 20 zápasov. Tréningy boli
zamerané predovšetkým na kondíciu, hru, silu

Na hokejovej sezóne 2020/2021 sa od apríla 2020

a koordináciu. Tréner Rastislav Paľov hodnotí sezónu

v plnom rozsahu podpísal Covid 19, ktorý doslova

ako frustrujúcu, bez zápasov a bez motivácie.

paralyzoval aktívnu hokejovú sezónu. Z tohto dôvodu
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: ZÁZEMIE

pravidelný výučbový program pre trénerov a hráčov
Slovenska. V prvej časti sa pripravili výzvy pre hráčov

Hokej je šport, ktorý na zápasy a tréningy nevyhnutne

celého Slovenska, ktoré podnecovali hráčov a ich

potrebuje vhodnú športovú infraštruktúru. Dostatočný

trénerov k individuálnej pohybovej aktivite zábavnou

počet hodín strávených na ľadovej ploche je pre

a zároveň súťažnou formou pod názvom ,,Máme z toho

rozvoj mladých hokejistov kľúčový. V Banskej Bystrici

hokej“.

využívame na tréningy obe plochy mestského zimného

Ďalej sme pripravili niekoľko tréningových

štadióna. Vďaka ústretovému prístupu mesta Banská

programov, podľa vekových kategórií, vypracovaných

Bystrica dokážeme naplniť potreby tzv. ON ICE

reprezentačným úsekom SZĽH, pre individuálny tréning

tréningu pre všetky vekové kategórie, bez dodatočného

hráčov prostredníctvom online tréningov. Postupne

finančného zaťaženia hráčskych rodinných rozpočtov.

pribúdali trénerské webináre na tému ako rozvíjať
osobnosť hráčov a trénerov a rovnako so zameraním

Rekonštrukcia zimného štadióna v Banskej

na zvyšovanie úrovne poznania súčasného svetového

Bystrici, prebiehajúca aj túto hokejovú sezónu, bola

hokeja. Prostredníctvom webinárov sa uskutočnili aj

nevyhnutnou súčasťou príprav na organizáciu EYOF.

školenia trénerov na získanie trénerských licencií.

Vďaka nej budú môcť hokejové deti využívať v ďalších
sezónach nielen zrekonštruované priestory štadióna

Postupne pribúdali webináre mládežníckych

a šatní, ale aj posilňovne a telocvične v hale B, čím sa

reprezentačných trénerov so zameraním na

výrazne zlepšia doposiaľ nedostačujúce podmienky

všestranný aj špecializovaný tréningový program.

tzv. OFF ICE tréningu. Po ukončení rekonštrukcie bude

Realizačný tím seniorskej reprezentácie predstavil

Banská Bystrica disponovať ideálnymi podmienkami

smerovanie herného charakteru slovenskej seniorskej

pre rozvoj ľadového hokeja, kde pod jednou strechou

reprezentácie.

dokážeme deťom ponúknuť zázemie pre všetky

V tomto období sme uskutočnili niekoľko webinárov

tréningové jednotky. Sme veľmi radi, že nevyhnutné

v zastúpení zahraničných lektorov s rôznou odbornou

tréningy na suchu, ako aj predzápasové rozcvičky, už

tematikou. V priebehu roka boli spustené webináre

deti nebudú musieť absolvovať na parkoviskách alebo

určené hokejovým brankárom a ich rodičom. Chcem

chodbách zimného štadióna.

zdôrazniť, že všetky odborné podujatia a aj ďalšie
prednášky našich a zahraničných odborníkov sú

Pre tréningovýproces Baranov je kľúčové aj športové

zaznamenané na jedinečnom hokejovom portáli pod

vybavenie a priestory Základnej školy Golianova, ktorú

názvom TPM (Tréningový portál mládeže), kde sú

navštevujú hráči hokejových tried. V poobedňajších

všetky zoradené podľa časového harmonogramu

hodinách tu nájdete všetkých našich Baranov - od tých

a sú k dispozícii všetkým hokejovým trénerom.

najmenších až po juniorskú kategóriu.
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Dňa 4. septembra 2020 prijala rada zakladajúcich
členov Barani nové znenie stanov občianskeho
združenia. Hlavné zmeny sa týkali najmä názvu

45

: KONSOLIDÁCIA ROZPOČTU
OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA PO
ZMENE ŠTATUTÁROV

občianskeho združenia, riadiacich orgánov a členstva
v združení.

Nové vedenie prebralo občianske združenie v marci
2020 so záporným hospodárskym výsledkom

Hlavným riadiacim orgánom Barani o. z. je Rada

z minulého účtovného obdobia. Klub evidoval dlhy voči

zakladajúcich členov v zložení Andrej Glezl, Michal

viacerým subjektom, ktoré postupne splácal počas

Handzuš a Ján Melicherčík. Hlavným výkonným

celého roka 2020. Konsolidovať klubový rozpočet sa

orgánom je Správna rada združenia s predsedom

podarilo aj vďaka novému predsedovi klubu Michalovi

Michalom Handzušom a podpredsedom Matejom

Handzušovi, ktorý na tento účel poskytol financovanie

Stankom.

vo výške 48 736,87 Eur.
Počas najnáročnejšieho obdobia pandémie sme

Nové stanovy zaviedli aj inštitút individuálneho

v záujme udržania zdravej finančnej situácie klubu

členstva. Individuálnym členom Barani o.z. sa od

museli pristúpiť k zníženiu odmien trénerov

septembra 2020 stali všetci aktívni hráči vo veku

a organizačného tímu. Všetci dotknutí prijali toto

5 a viac rokov. Na základe tohto kroku združenie

rozhodnutie s pochopením, za čo im patrí veľká vďaka.

ukončilo výber rodičovských príspevkov, namiesto

Barani o. z. si za jednu z hlavných priorít vo finančnej

ktorých zaviedlo výber členských príspevkov. Tie platia

oblasti určilo zodpovednosť v hospodárení a riadnom

individuálni členovia združenia (do dovŕšenia veku

plnení všetkých záväzkov voči svojim partnerom načas.

15 rokov) mesačne počas celého kalendárneho roka.
V máji 2020 začal klub na výber rodičovských

Poznámka k finančnej situácii OZ po jeho prebratí:

príspevkov využívať online platformu Paysy. Vďaka

Občianske združenie Barani eviduje záporné vlastné

tomu sa nám do konca roka 2020 podarilo sprehľadniť

zdroje krytia majetku, ktoré vznikli v dôsledku

evidenciu klubových členov, zabezpečiť bezhotovostný

hospodárenia predchádzajúceho vedenia a sú spojené

a transparentný výber príspevkov a mať vždy aktuálny

s minulými účtovnými obdobiami. Tieto skutočnosti

prehľad príjmov z členského podľa daných hokejových

nesúvisia s činnosťou združenia v roku 2020

kategórií.

a neovplyvnili jeho hospodárenie za toto účtovné

Kompletné znenie stanov, ako aj podmienky členstva

obdobie. O schopnosti nového vedenia udržiavať

a výberu členských príspevkov, nájdete na stránke

financie združenia v dobrej kondícii svedčí pozitívna

www.barani.sk v sekcii Dokumenty.

bilancia v hospodárení Barani o.z. opísaná v tejto
výročnej správe (viď. časť Hospodársky výsledok)

: HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

: DOTÁCIA Z ROZPOČTU MESTA
BANSKÁ BYSTRICA

Za účtovné obdobie kalendárneho roka 2020 dosiahol
klub Barani o.z. hospodársky výsledok vo výške 14 420

Jedným z hlavných zdrojov financovania Barani o. z. je

Eur pri celkových výnosoch 625 295 Eur a nákladoch

rovnako ako po minulé roky, dotácia z rozpočtu mesta

610 764 Eur.

Banská Bystrica. Barani o. z. prijalo dotáciu na základe

Oproti predchádzajúcemu roku 2019 vzrástol

zmluvy o poskytnutí dotácie č. 38/2020/OPM-SP na

hospodársky výsledok klubu o 60 373 Eur. Náklady sa

projekt: „Podpora mládežníckeho hokeja v Banskej

pritom zvýšili o 92 763 Eur a výnosy o 150 912 Eur.

Bystrici na rok 2020“.
Zmluva bola uzatvorená 31.1.2020 predchádzajúcim

Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku:

vedení mládežníckeho hokejového klubu, pôvodne

Zisk za rok 2020 vo výške 14.420,02 EUR sa použije

na sumu 409 000 Eur. Táto suma sa však z dôvodu

na rozvoj činnosti občianskeho združenia.

zhoršovania pandemickej situácie a jej vplyvu na

		

mestský rozpočet a na základe rozhodnutia mesta

		

Banská Bystrica, znížila na sumu 398 216,20 Eur

2020
(BARANI o.z.)

2019
(HC’05 o.z.)

Výnosy

625 259 €

474 347 €

Náklady

610 764 €

518 001 €

Poskytnutú dotáciu využil mládežnícky klub rovnako

14 420 €

- 45 953 €

ako v minulosti na pokrytie nákladov súvisiacich

Hospodársky výsledok

(Dodatok č. 2 k Zmluve 38/2020/OPM-SP).

s činnosťou občianskeho združenia v súlade s jeho
stanovami (Dotácia - mesto BB na činnosť OZ).

700 000

Zároveň sa jej prijatím zapojil do existujúceho systému

600 000

financovania prevádzky zimného štadióna a investícií

500 000

- príspevok na prevádzku zimného štadióna). Mestský

400 000

spoločnosti MBB a. s. a jeho priestory a zázemie klub

do jeho opráv a postupnej obnovy (Dotácia mesto BB
zimný štadión patrí do správy mestskej obchodnej
aktívne využíva.

300 000
Rok 2020 priniesol pre banskobystrický hokej dlhodobo

200 000

plánované ale aj neočakávané zmeny. Týkali sa
najmä rekonštrukcie zimného štadióna pre potreby

100 000

plánovaného EYOF a dopadu „lockdownu“ na tréningový
proces mládeže. V konečnom dôsledku

0
-100 000

a podľa riadneho vyúčtovania bola dotácia z rozpočtu
mesta využitá nasledovne:

2020

2019

Výnosy (€)
Náklady (€)
Hospodársky výsledok (€)

0 9ः
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Oprávnené náklady spojené s činnosťou občianskeho

V roku 2020 sme od SZĽH a SsZĽH prijali príspevky na

združenia v súlade s podmienkami uvedenými

základe týchto zmlúv:

v zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
Banská Bystrica:

História hráča, Zabezpečenie zápasov prípravky,
mladších a starších žiakov, Zahraničný hokejista,

Z dotácie mesta Banská Bystrica:
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov:
Celkom:

138 216 €

Covid 19 podpora, ZOŠ 15%, Motivačný príspevok.

104 477 €
227 203 €

Každá zmluva definuje konkrétnu výšku účelovo
viazaných finančných prostriedkov. Všetky finančné
prostriedky, ktoré klub ako prijímateľ použil, musí

Náklady spojené s využívaní zimného štadióna

vyúčtovať podľa vopred stanovených podmienok

fakturované mestskou obchodnou spoločnosťou

a to riadnym spôsobom a v stanovenom čase aj

MBB a.s.:

elektronickou aj písomnou formou na ekonomické
oddelenie SZĽH.

Z dotácie mesta Banská Bystrica:

260 000 €

Spolufinancovanie z vlastných zdrojov:

33 412 €

Celkom:

293 412 €

: PRÍJMY Z 2%
Príspevok z podielu zaplatenej dane pre občianske
združenie za rok 2019, prijatý v roku 2020, bol v celkovej
výške 3 481,91 €. Príspevok z podielu zaplatenej dane

Z dôvodu oneskorenia rekonštrukcie zimného štadióna

bol v roku 2020 aj v plnej výške použitý na úhradu

prevádzkovala MBB a. s. ľadovú plochu v hale B aj

mzdových nákladov.

v období august - december 2020, čím vznikli MBB
a. s. dodatočné náklady nad rámec ich plánovaného
rozpočtu. Občianske združenie Barani sa v záujme
zachovania tréningového procesu mládeže podieľalo na
krytí týchto nákladov vlastnými zdrojmi (mimo dotácie

7 000
6 000
5 000

mesta Banská Bystrica) vo výške 33 412 Eur.

4 000

: PRIJATÉ PRÍSPEVKY OD SZĽH A
SSZĽH

3 000

3 481,91 €

2 000
1 000

Slovenský zväz ľadového hokeja podporuje
mládežnícke kluby a hokej na Slovensku systematickou
podporou v podobe vyplácania finančných príspevkov
na základe uzatvorených zmlúv medzi SZĽH
a konkrétnym klubom. Klub (príjemca) musí byť
registrovaným členom SZĽH a musí spĺňať stanovený
minimálny počet družstiev a počet členov.
Príjmy od SZĽH a SsZĽH:
Celkom:

6 511,16 €

133 072 €

0

2020

2019

: VÝNOSY

6

10
7 8 9

5

VÝNOSY

1

1 Dotácia mesto BB - na činnosť OZ

138 216 €

2 Dotácia mesto BB - príspevok na
prevádzku zimného štadióna

260 000 €

3 Príspevky od SsZĽH
4 Príspevky od SZĽH

4
3

2

3 665 €
129 407 €

5 Rodičovské a členské príspevky za
rok 2020

56 521 €

6 Členský príspevok na oblečenie

16 105 €

7 Dary od PO a FO

9 251 €

8 Príjmy na základe partnerských
zmlúv

7 332 €

9 Príjmy z 2%

3 482 €

10 Ostatné príjmy
11 Spolu

1 280 €
625 259 €

: NÁKLADY
NÁKLADY

5
4
3
2

9
6 7 8

10

11 12
1

1 Prenájom ľadovej plochy, priestorov
a služieb spojených
s prevádzkou zimného štadióna

293 412 €

2 Honoráre, mzdy, odmeny, trenerom,
rozhodcov, časomiera, riadenie
klubu

174 883 €

3 Štartovné (SZĽH)

14 000 €

4 Doprava, ubytovanie, stravovanie

35 528 €

5 Marketing

14 699 €

6 Účtovné a právne služby

6 536 €

7 Software

2 245 €

8 Organizačné zabezpečenie zápasov
(zdravotná služba, usporiadateľ,
asistenčná služba,...)

12 322 €

9 Mentálny koučing

12 030 €

10 Kancelársky a športový materiál
11 Tímové oblečenie
12 Ostatné náklady (prestupy hráčov,
obnova registrácii, oprava športových potrieb, ochranná známka, iné
nájmy,...)
Spolu

8 572 €
29 847 €
6 690 €

610 764 €

0 9ः
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: ČÍSELNÉ POROVNANIE ÚDAJOV Z ÚČTOVNÝCH
VÝKAZOV ZA ROKY 2020 – 2019

SÚVAHA

Bežné obdobie

Minulé obdobie

31.12.2020

31.12.2019

Zmena

EUR

%

EUR

%

EUR

%

Neobežný majetok

1 564

3,05

3 913

5,80

-2 348

-60,02

Dlhodobý hmotný majetok

1 564

3,05

3 913

5,80

-2 348

-60,02

Obežný majetok

48 650

95,00

19 063

28,25

29 587

155,20

Krátkodobé pohľadávky

14 949

29,19

13 975

20,71

975

6,98

Finančné účty

33 700

65,81

5 089

7,54

28 612

562,25

Časové rozlíšenie

997

1,95

44 515

65,96

-43 518

-97,76

MAJETOK SPOLU

51 211

100,00

67 491

100,00

-16 280

-24,12

Vlastné imanie

-412 920

-806,31

-427 340

-633,18

14 420

-3,37

Výsledok hospodárenia
minulých rokov

-427 340

-834,47

-381 388

-565,10

-45 952

12,05

14 420

28,16

-45 952

-68,09

60 372

-131,38

456 122

890,67

494 830

733,18

-38 708

-7,82

500

0,98

600

0,89

-100

-16,67

Krátkodobé záväzky

346 771

677,14

371 885

551,02

-25 113

-6,75

Bankové úvery a výpomoci

108 851

212,55

122 346

181,28

-13 495

-11,03

8 008

15,64

0

0,00

8 008

0,00

51 211

100,00

67 491

100,00

-16 280

-24,12

Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie
Záväzky
Ostatné rezervy

Časové rozlíšenie
VLASTNÉ IMANIE
A ZÁVAZKY CELKOM

: VÝKAZ ZISKOV A STRÁT:
Činnosť
Hlavná
nezdaňovaná

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Porovnanie

8 571,62

12 415,53

-3 843,91

1 185,86

-1 185,86

Číslo
účtu

Náklady

501

Spotreba materiálu

511

Opravy a udržiavanie

512

Cestovné

618,40

-618,40

518

Ostatné služby

474 357,18

474 357,18

358 947,32

115 409,86

521

Mzdové náklady

21 513,11

21 513,11

23 336,53

-1 823,42

524

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie

3 650,52

3 650,52

4 851,29

-1 200,77

538

Ostatné dane a poplatky

8,60

8,60

134,18

-125,58

542

Ostatné pokuty a penále

60,00

60,00

68,68

-8,68

546

Dary

547

Osobitné náklady

549

Iné ostatné náklady

551

Odpisy dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného
majetku

553
561

8 571,62

Zdaňovaná

30,20

30,20

99 514,60

99 514,60

96 762,68

2 751,92

709,92

709,92

424,00

285,92

2 348,40

2 348,40

2 349,00

-0,60

Predané cenné papiere

16 632,99

-16,632,99

Poskytnuté príspevky
organizačným zložkám

275,00

-275,00

518 001,46

92 762,69

Účtová trieda 5 spolu

610 764,15

610 764,15

30,20
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Činnosť
Číslo
účtu

Hlavná
nezdaňovaná

Výnosy

Zdaňovaná

602

Tržby z predaja služieb

6 832,35

500,00

642

Ostatné pokuty a penále

643

Platby za odpísané pohľadávky

646

Prijaté dary

477,62

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Porovnanie

7 332,35

4 451,53

2 880,82

35,78

-35,78

4 900,00

-4 900,00

477,62

9 832,23

-9 354,61

1 333,33

-666,66

647

Osobitné výnosy

666,67

666,67

649

Iné ostatné výnosy

786,17

786,17

653

Tržby z predaja cenných papierov
a podielov

661

Prijaté príspevky od organizačných
zložiek

133 071,93

663

Prijaté príspevky od fyzických osôb

664

Prijaté členské príspevky

665

Príspevky z podielu zaplatenej dane

691

Dotácie

Účtová trieda 6 spolu
Výsledok hospodárenia pred zdanením
591

Daň z príjmov

595

Dodatočné odvody dane z príjmov

Výsledok hospodárenia po zdanení

51

786,17
22 678,00

-22 678,00

133 071,93

117 305,80

15 766,13

22 644,25

22 644,25

52 599,50

-29 955,25

58 754,87

58 754,87

200,00

58 554,87

3 481,91

3 481,91

6 511,16

-3 029,25

398 043,40

398 043,40

254 500,00

143 543,40

624 759,17

500,00

625 259,17

474 347,33

150 911,84

13 995,02

500,00

14 495,02

-43 654,13

58 149,15

75,00

75,00

2 298,66

-2 223,66

425,00

14 420,02

-45 952,79

60 372,81

0,00
13 995,02
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Efektívne fungovanie mládežníckeho hokejového klubu je úzko naviazané
na príspevky z verejných zdrojov, dotácií ako aj pomoc od partnerov zo
súkromného sektoru, bez ktorých by nedokázal existovať.

ĎAKUJEME....
...nášmu kľúčovému partnerovi mestu Banská Bystrica za spoluprácu
a finančnú podporu. Za to, že dlhodobo podporuje prácu s mládežou v našom
meste. Veľmi si to vážime.
...Slovenskému zväzu ľadového hokeja, ktorý systematicky podporuje náš
mládežnícky hokej prostredníctvom účelových príspevkov, a tak pomáha
budovať na Slovensku kvalitnú hráčsku základňu.
...partnerom za to, že nám pomáhajú vytvárať prostredie a komunitu, v ktorej
sa aj naše deti môžu spoločne dotknúť svojich snov.
...všetkým rodičom za podporu a dôveru. Za to, že nám svojou pomocou
uľahčujú prácu v klube a dovolia nám byť dôležitým prvkom osobnostného
a športového rozvoja svojich detí.
...našej posile v oblasti účtovníctva a finančného manažmentu firme Acces
Group s.r.o. - menovite pani Alenke Adamkovej a Mariánovi Glezlovi za ich
pomoc a profesionálny prístup.
...Petrovi Hodálovi z advokátskej kancelárie White & Case s.r.o. za pomoc pri
tvorbe nových stanov občianskeho združenia.
... všetkým prispievateľom, ktorí sa rozhodli svoje 2% dane z príjmu venovať
mládežníckemu hokejovému klubu a podporiť tak našu snahu o lepší detský
hokej.

53

: HLAVNÍ PARTNERI

: PARTNERI

EUROSPORTS.sk

www.

: PODPORILI NÁS
®

®

®
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Podľa Zákona o športe č. 440/2015 Z. z. je športová organizácia povinná
zverejniť aj nasledujúce informácie:

1. ZOZNAM PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSÔB,
ktorým klub Barani o.z za rok 2020 poskytol zo svojho rozpočtu prostriedky
prevyšujúce v súčte sumu 5 000 eur:

Meno a priezvisko fyzických osôb /
Názov právnických osôb:

Sídlo

IČO

Účel použitia

MBB a.s.

ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica

36039225

Prenájom priestorov

Marian Lalík – Autobusová
a nákladná doprava

29. augusta 29, 974 01 Banská
Bystrica

40892565

Doprava na zápasy

Slovenský zväz ľadového hokeja

Trnavská cesta 27/B,
831 04 Bratislava

30845386

Štartovné

EUROSPORTS, s.r.o.

Panonská cesta 38/A, Bratislava

35700106

Športové oblečenie

SportMind HDTS, s.r.o.

Mickiewiczova 2, Bratislava

50619332

Mentálna príprava

Bc. Denis Legerský

Hradišská 626/2,
Liptovský Mikuláš

1083257219

Trénerská odmena

Dušan Kapusta

Trénerská odmena

Mgr. Karol Ozorák

Trénerská odmena

Martin Grundling

Trénerská odmena

Mgr. Norbert Javorčík

Horná 145, Dobrá Niva

1049178119

Trénerská odmena

Za nožiarňou 11, Slovenská Ľupča

1076178345

Odmena za manažérske
práce

Mgr. Andrej Mrena
Mgr. Matej Stanko

Trénerská odmena

Mgr. Rastislav Paľov, PhD.

Trénerská odmena

Mgr. Pavol Babic

Trénerská odmena

Sime 12 s.r.o.

M. Rázusa 27, Banská Bystrica

47203471

PeadDr. Peter Zlevský

2. PREHĽAD DOSIAHNUTÝCH ŠPORTOVÝCH
VÝSLEDKOV:
Vzhľadom na vypuknutie pandémie ochorenia covid 19 sa súťaže v sezóne
2020/2021 nemohli odohrať a teda nebolo možné určiť jasne merateľné
športové výsledky v žiadnej hokejovej kategórii.

Trénerská odmena
Trénerská odmena

12ः
SPRÁVA
AUDÍTORA
a
ÚČŤOVNÁ
ZÁVIERKA

k 31. 12. 2020
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