
 

  

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Banskej Bystrici 

Cesta k nemocnici 1 

975 56 Banská Bystrica 

 

V Banskej Bystrici, dňa 1.12.2021 

 

Vážená pani MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD, doc. MUDr. Katarína Slotová, PhD, 

 

na úvod nášho otvoreného listu by sme veľmi radi zdôraznili, že BARANI - Hokejová škola 

Michala Handzuša o.z. počas celého trvania pandémie Covid 19 zabezpečovala tréningový proces 

podľa platných pravidiel a obmedzení. Všetkým rodičom a každému členovi sme zdôrazňovali 

potrebu dodržiavania pravidiel, napriek tomu, že to boli v mnohých prípadoch veľmi nepopulárne 

postoje. 

Letné a jesenné mesiace sme v našom klube využili na osvetu ohľadom očkovania. Hráčom 

sme zdôrazňovali že „Vakcína je sloboda“ a hráči, ktorí budú očkovaní sa budú môcť zúčastňovať 

tréningového procesu bez obmedzenia a tak isto nastupovať na zápasy. Školský a športový covid 

automat nám dával istotu do budúcnosti. S radosťou musíme skonštatovať, že v kategóriách junior 

a dorast dnes máme 85% zaočkovanosť.  V mladších kategóriách je taktiež dostatočný počet 

zaočkovaných a prekonaných hráčov na zabezpečenie tréningového aj zápasového procesu. Veľmi 

dobrou správou pre nás bolo aj to, že okres Banská Bystrica dosiahol dostatočný počet zaočkovaných 

ľudí vo vekovej kategórii 50 a vyššie. Všetci sme boli ochotní dodržiavať sprísnené podmienky 

zavedené kvôli zhoršenej pandemickej situácii koncom novembra. Deti sa testovali podľa zavedených 

pravidiel. Nič nemalo stáť v ceste v pokračovaní tréningového aj zápasového procesu. 

Opak je však pravdou. Po úplne stratenej minuloročnej sezóne je vo veľkom ohrození aj 

terajšia. Od 25. novembra máme na Slovensku lockdown, ktorý automaticky zrušil zápasy všetkých 

mládežníckych kategórií. Prerušil sa aj tréningový proces u našich najmenších členov. Od 1. decembra 



 

  

sa, rozhodnutím banskobystrického regionálneho úradu verejného zdravotníctva prerušiť prezenčnú 

formu výučby na všetkých školách druhého stupňa, zrušil aj tréningový proces športových tried. To 

všetko na dobu neurčitú. Boli sme opakovane ubezpečovaní, že takýto beznádejný stav, ktorý sme 

zažívali minulú sezónu, sa už nebude opakovať. Musíme konštatovať, že sme nesmierne sklamaní 

z vývoja posledných dní. Cítime sa, tak ako mnoho našich členov, doslova podvedení. Skutočne 

nevieme, ako odpovedať našim zverencom na ich oprávnené otázky. Prečo nemôžeme trénovať, aj 

napriek tomu, že sme si splnili všetky naše povinnosti? Ako dlho bude trvať tento stav? Do 9. januára 

2022 je to viac ako 5 týždňov. Nemáme žiadne záruky, že sa túto sezónu budeme môcť vrátiť znova 

na ľad. Bezradnosť, ktorú v tejto chvíli cítime, nie sme schopní opísať. S nemým úžasom sledujeme, 

ako v mnohých iných okresoch, ktoré podľa dostupných informácií majú ešte horšiu pandemickú 

situáciu ako okres Banská Bystrica, nedošlo k takémuto radikálnemu a veľmi hrubému zásahu do 

života mladých športovcov. Situácia, kedy sú banskobystrické deti zatvorené doma a deti z iných 

okresov trénujú bez obmedzení, nastala aj minulý rok a trvala príliš dlho na to, aby sme ju mohli 

znova akceptovať s porozumením.  

Chceli by sme Vás veľmi pekne poprosiť, aby ste prestali trestať nevinných. Za chyby 

dospelých oberáte o budúcnosť tých najzraniteľnejších. Veľmi ťažko sa nám, aj deťom, hľadá 

motivácia do ďalšej práce a preto Vás prosíme o prehodnotenie celej situácie a opätovné povolenie 

tréningového a zápasového procesu. Počas doterajšieho trvania pandémie sme opakovane dokázali 

prispôsobiť tréningy a zápasy podľa protipandemických opatrení a v našom klube nikdy nevzniklo 

ohnisko šírenia nákazy. Určite to dokážeme aj teraz.  

Podľa našich vedomostí je Slovensko jediná hokejová krajina, kde sa takto hrubo zasiahlo do 

fungovania nie len mládežníckych hokejových klubov. Smutné svetové prvenstvo nemáme teda len 

v počte nakazených. Druhý rok bez hokeja, tréningov a kamarátov naše deti už možno nikdy 

nedobehnú. A ako iste viete, v tejto pandémii hráme aj o ich fyzické a psychické zdravie, ktoré je 

ohrozené rovnako vážne, ako zdravie kohokoľvek iného v našej spoločnosti. 

 

S pozdravom, 

Vedenie mládežníckeho klubu BARANI o.z. 


