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je občianske združenie, ktoré bolo založené za účelom dob-

rovoľného združovania najmä fyzických osôb pri športovej 

činnosti.

BARANI o.z. sú pokračovaním príbehu, miesta a  mesta, 

v  ktorom vyrástlo niekoľko slovenských hokejových repre-

zentantov. V sezóne 2021/2022 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 22 kvalifi-

kovaných trénerov.

V našom klube chceme deťom pomôcť stať sa nielen dobrý-

mi športovcami, ale aj spoluhráčmi. Vytvárame prostredie, 

kde radosť zo športu a hokejová vášeň prirodzene vedie deti 

k objavovaniu a naplneniu svojich snov.

: MLÁDEŽNÍCKY KLUB 
  BARANI – 
  HOKEJOVÁ ŠKOLA MICHALA HANDZUŠA

Silná hokejová komunita 
v meste pod Urpínom

Dve roviny rozvoja každého hokejistu 
- osobnostná a športová

Klub stojaci na úspešnej 
histórii mládežníckeho hokeja

Začiatkom roka 2020 sme začali písať ďalšiu kapitolu hoke-

ja v Banskej Bystrici. Veríme, že sa nám opäť podarí urobiť 

z banskobystrického mládežníckeho klubu miesto, v ktorom 

vyrastú hokejisti svetovej kvality. Zároveň je pre nás rovna-

ko dôležité vytvoriť pre všetky deti priateľské prostredie, aby 

mohli objavovať a prežívať radosť zo športu. Naším cieľom 

je vybudovať silnú hokejovú komunitu plnú pozitívnych vzo-

rov, motivovaných hokejistov, ich rodín a spokojných partne-

rov. Naša komunita vidí v hokeji nielen športové výkony, ale 

aj spôsob, ako odovzdať deťom dôležité zručnosti a skúse-

nosti do ich každodenného života.

01ः
KTO SME
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v rukách držíte výročnú správu BARANI o.z. Náš klub je pokračovateľom mládežníckeho hokeja v Banskej Bystrici a jeho 

cieľom je nadviazať na úspešnú históriu bohatú na skvelých hráčov a športové zážitky. Našu druhú hokejovú sezónu klubu 

BARANI vám priblížime na nasledujúcich stránkach. 

 

Sezóna 2021/2022 bola pre nás prvá súťažná. Minulú sezónu došlo k úplnému zrušeniu všetkých ligových súťaží kvôli 

prepuknutiu pandémie korona vírusu. Žiaľ, tréningové procesy a zápasy  sa zastavili aj na jeseň 2021. To sme však už mali 

dostatok informácií a spôsobov, ako v spoločnosti proti šíreniu vírusu bojovať, a preto sme sa museli postaviť za právo detí 

stretávať sa na ľade pri športe, ktorý milujú. Som veľmi rád, že naše argumenty v prospech spustenia tréningov a súťaží boli 

vypočuté na celoslovenskej úrovni a nielen hokejové deti sa mohli vrátiť späť do škôl a k svojim obľúbeným voľnočasovým 

aktivitám.

V tréningovom procese sa od tejto sezóny opierame o spoločnú metodiku, ktorú zastrešuje novovytvorená pozícia šéftréne-

ra. Braňo Bendík, ktorý sa vrátil z fínskej športovej univerzity vo Vierumaki, má na starosti prepájanie a nadväznosť metodiky 

tréningov naprieč hokejovými kategóriami. Spolu so skvelým trénerským tímom implementujú najnovšie trendy v hokeji 

a prispôsobujú ich našim slovenským špecifikám. Na Slovensku je tento štýl práce s mládežou stále výnimočný a ja som 

na našich trénerov právom veľmi hrdý.

 

Najväčším potešením, ale aj motiváciou, sú v našom klube deti a ich vášeň pre hokej. Musím povedať, že po dvoch rokoch 

vidím, že dnešné deti sú úplne rovnaké, ako generácie detí pred nimi. Keď niečo milujú, dokážu zo seba vydať maximum 

a tešiť sa aj na skorý ranný tréning. Naďalej sa pre ne snažíme vytvárať prostredie, kde môžu napĺňať svoj potenciál a pros-

tredníctvom hokeja im odovzdávame skúsenosti, s ktorými sa v živote nestratia.

 

Do sezóny 2021/2022 sme vstúpili v nových dresoch. Ich dominantou je logo našej organizácie a hodnoty, ktorými sa spo-

ločne riadime. Športový a osobnostný rozvoj sú pre nás rovnocenné piliere práce s mládežou. Rôznymi aktivitami sa snaží-

me  budovať komunitu ľudí, ktorí veria, že hokej je nielen nádherný šport, ale aj prostriedok formovania osobnosti človeka. 

 

Dovoľte mi, aby som poďakoval všetkým rodičom, partnerom, priateľom a celej hokejovej komunite za to, že stojíte pri nás, 

pomáhate nám napĺňať našu víziu a vytvárate s nami  lepší detský a mládežnícky hokej. Pevne verím, že po prečítaní tejto 

výročnej správy sa budete na ďalšie roky mládežníckeho klubu BARANI tešiť rovnako ako ja.

 

 Michal Handzuš

 predseda klubu

: ZDRAVÍM 
  CELÚ BARANSKÚ  
  KOMUNITU,

02ः
PRÍHOVOR
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: RADA ZAKLADAJÚCICH ČLENOV

ः SPRÁVNA RADA

ः ADMINISTRATÍVA

Rastislav Palov
športový manažér

Petra Stanková
sekretariát

Lenka Masicová 
marketing

Peter Zlevský 
koordinátor športu

Michal Handzuš
predseda klubu

Matej Stanko
podpredseda 

a manažér klubu

Robert Mihály
podpredseda  

a manažér klubu

Michal Handzuš
predseda klubu a zakladajúci 
člen

Mišo je v klube zodpovedný 
za nastavenie smerovania 
klubovej identity a športového 
rozvoja hráčov.

Andrej Glezl
zakladajúci člen

Andrej je „dievča pre všetko 
nešportové poradenstvo“ a naša 
bratislavská spojka. Ak máme 
akékoľvek otázky - od právnych 
cez účtovné, od obchodných cez 
organizačné až po strategické - vždy 
sa v týchto oblastiach obrátime 
najprv na neho.

Ján Melicherčík
zakladajúci člen

Jano je naša pomoc pri 
každodennej operatíve 
na organizačnej aj športovej 
úrovni. Ako bývalý profesionálny 
hokejista sa taktiež podieľa 
na smerovaní športového 
rozvoja hráčov.

03ः
SME JEDEN TÍM



: ŠÉFTRÉNER: Branislav Bendík

: PREDPRÍPRAVKA

 hlavná trénerka: Gabriela Sabolová

 asistenti: Jozef Vlk, Martin Solivajs, Jakub Tomčík

: PRÍPRAVKA

 hlavný tréner: Patrik Trnka

 asistenti: Matej Turiansky, Filip Trnka, Michal Handzuš

: MLADŠÍ ŽIACI

 hlavný tréner: Pavol Babic

 asistenti: Samuel Guštafík, Adam Sapar, Ján Melicherčík

: STARŠÍ ŽIACI

 hlavný tréner: Karol Ozorák

 asistenti: Matej Lipnický, Marek Švarc

: KADETI

 hlavný tréner: Andrej Mrena

 asistent: Martin Jendrol

: DORAST

 hlavný tréner: Rastislav Paľov

 asistent: Matej Češík

: JUNIORI

 hlavný tréner: Hunor Marton

 asistent: Martin Gründling

: TRÉNERI BRANKÁROV
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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 2021/2022 ďakujeme za pomoc vedúcim: 

Zuzana Rezáková, Viera Rudnická, Ján Slama, Dušan Frzoň, Michal Kollár, Peter Šoltés, Jaroslava Hlavatá, Klára Bére-

šová, Peter Gálik, Andrej Súlovec, Michal Kováč.

: DOBROVOĽNÍCI

Eva Homolová - edit textov

Zuzana Handzušová - manažment projektov

Počas sezóny 2021/2022 sme sa rozlúčili s asistentom trénera dorastencov Matejom Češíkom, asistentom trénera mlad-

ších žiakov Jozefom Rákošom, podpredsedom a manažérom klubu Matejom Stankom a našou administratívnou posilou 

Petrou Stankovou. Každému z nich osobitne ďakujeme za ich prácu, ktorou počas svojho pôsobenia pomáhali posúvať 

klub BARANI vpred. Želáme im veľa úspechov v ďalšom pracovnom, ako aj osobnom živote.

Baranský trénerský tím je veľmi rozmanitý. Nájdete v ňom študentov hokejového trénerstva, ale aj skúsených trénerov a tré-

nerku, 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

Maximilian Bača Andrej Políček

ः ĎAKUJEME... 

ः VEDÚCI HOKEJOVÝCH KATEGÓRIÍ
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BYŤ 
NAJLEPŠÍM KLUBOM  

V ROZVOJI ĽUDÍ

04ः
VÍZIA 
A HODNOTY
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RADOSŤ ZO ŠPORTU
LÁSKA/VÁŠEŇ PRE HOKEJ

OSOBNOSTNÝ RAST

NAPĹŇANIE POTENCIÁLU

ŠPIČKOVÝ HOKEJ
SKVELÁ KOMUNITA

PROSTREDIE

ŽIVOTNÉ ZRUČNOSTI

HODNOTY

PROSTREDIE

HOKEJOVÉ ZRUČNOSTI

HRÁČSKY ROZVOJ

ः VÍZIA OZ BARANI 
Spoločne s trénermi sme si vytvorili „cestu“, ktorá nám pri-

pomína, čo všetko sa pod klubovou víziou skrýva. Pripo-

mína, že hokej je pre nás skvelý prostriedok športového aj 

osobnostného rozvoja detí. 

Všetko sa začína radosťou zo športu a láskou k hokeju. Vie-

me, 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 von-

kajším tlakom a podobne. Veríme, že nadobudnuté zručnos-

ti využijú v  každom životnom zápase, nie len v  tom hoke-

jovom. 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 doká-

zali využiť svoj talent a  tvrdú prácu nielen v profesionálnej 

hokejovej kariére, ale v budúcnosti aj v akomkoľvek inom za-

mestnaní. Pevne veríme, že po absolvovaní tejto cesty budú 

z nášho klubu vychádzať komplexné osobnosti, pripravené 

zvládnuť rôzne životné úlohy. Našim cieľom je vychovať ho-

kejistov, ktorí vďaka svojim osobnostným a hokejovým kva-

litám 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 udr-

žať priateľskú komunitu malých a veľkých hokejových nad-

šencov.
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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.

Bezpečné 
prostredie - 
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.

Myslím pozitívne.

Som ochotný 
uprednostniť 
prospech tímu, 
pred vlastným 
prospechom.

Snažím sa naplniť 
svoj potenciál.

Neironizujem. Byť vzorom 
zodpovednosti 
a aj ju očakávať 
od ostatných.

Som otvorený 
komunikácii 
- k rodičom, 
k hráčom 
a k trénerom.

Vzbudzujem 
radosť a vášeň 
k športu. 

Pomáham 
členom tímu.

Chcem sa rozvíjať 
a pomôcť v rozvoji 
ostatným. 

Rešpektujem 
členov tímu 
a súpera v rámci 
fair-play.

Som ochotný 
niesť 
zodpovednosť 
za svoje 
rozhodnutia.

: HODNOTY: 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 dosahova-

ním cieľov v ostatných.

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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ďalšieho cieľa. Rozhodli sme sa pomôcť jednému z našich 

chalanov, ktorý krátko pred spustením kampane prišiel náh-

le o otca. Vytvorili sme fond slúžiaci na pokrytie jeho hoke-

jových výdavkov, aby v ťažkých chvíľach našiel oporu aj vo 

svojej hokejovej komunite. Za posledných 10 dní kampane 

sa na tento účel vyzbierala suma 3 018 eur. 

 

Crowdfundingovú kampaň cez platformu Startlab celkovo 

podporilo 231 darcov. Počas jej trvania sa nám podarilo zís-

kať aj nových klubových partnerov, a tak zabezpečiť  nákup 

nielen zápasových, ale aj tréningových dresov. Zároveň sme 

sa ako organizácia stali jedným z pozitívnych príkladov vy-

užitia crowdfundingu a náš príbeh inšpiruje iných v učebnici 

crowdfundingu “Ako získať peniaze na dobrú vec”.

 

Nové baranské dresy nám dnes pripomínajú nielen kto sme 

a aké hodnoty reprezentujeme, ale aj napínavú a úspešnú 

cestu plnú skvelých ľudí, ktorým záleží na rozvoji našich ho-

kejových detí. A práve im všetkým veľmi pekne a zo srdca 

ĎAKUJEME.

V roku 2020 začal klub BARANI písať novú kapitolu bys-

trického hokejového príbehu a vytvorením klubovej vízie 

a hodnôt budovať svoju novú identitu. Rozprávame sa o nej 

a tvoríme ju každý deň na tréningoch, zápasoch a pri spo-

ločných klubových aktivitách. Preto bolo pre nás prirodzené 

a dôležité, preniesť túto identitu aj na zápasové dresy, ktoré 

sú v kolektívnom športe jedným z hlavných symbolov spolu- 

patričnosti. 

Opätovne sme oslovili brand dizajnéra Slava Kišša, aby nám 

pomohol navrhnúť hokejový dres, ktorý bude hráčom v zá-

pase pripomínať, kto sú a aké hodnoty reprezentujú. Na fi-

nálnom návrhu je, okrem baranského loga na hrudi, aj šesť 

klubových hodnôt. Sú napísané veľkosťou a smerom čita-

teľným pre toho, kto dres oblieka. Z diaľky sa to síce nedá 

prečítať, ale tak to vlastne má byť. Dôležité je, aby sme si ich 

v klube spoločne s hráčmi neustále pripomínali a takto ich 

odovzdávali prostredníctvom našej hry aj ostatným.

Grafický návrh bol na svete a my sme museli vymyslieť, ako 

získať potrebných 15 000 eur a obliecť do nového dresu kaž-

dého hráča. Crowdfunding bol našou prvou, a ako sa neskôr 

ukázalo, aj správnou voľbou. Kampaňou sme verejnosti ko-

munikovali nielen potrebu získania finančných prostriedkov, 

ale využili sme príležitosť získať pre klub a jeho víziu nových 

podporovateľov a zvýšili sme  povedomie verejnosti o tom, 

čo hokej v živote detí znamená.

Veľmi nás potešili mnohé pozitívne ohlasy na baranskú 

kampaň na celom Slovensku. Zviditeľniť nám ju pomohol aj 

futbalista Marek Hamšík, bloger a športový fanúšik Samo 

Marec, či moderátor Marcel Forgáč. Príspevky od darcov 

začali rýchlo pribúdať. Veľkú podporu prejavila komunita ho-

kejových rodín, trénerov a klubových partnerov. S obrovskou 

vďakou a dojatím sme prijali podporu aj od rodiny nášho 

banskobystrického alumni Zoltána Bátovského. 

Cieľovú sumu 15 000 Eur sme získali za prvých 20 dní trva-

nia kampane a povestné momentum využili na dosiahnutie 

ः CESTA K NOVÝM DRESOM
  CROWDFUNDING
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Pozícia šéftrénera v našej organizácii vznikla primárne z dô-

vodu nastavenia a monitorovania koncepčne dlhodobej 

práce a rozvoja trénerov, ktorá v uplynulej sezóne začala 

prechádzať úvodnými zmenami. Naším hlavným cieľom 

je vytvoriť metodicky kvalitné, dlhodobé nastavenie rozvo-

ja našich hráčov v rámci vekových kategórií a to v činnos-

tiach na ľade a suchej prípravy. Minulý rok sme sa zamerali 

na prepojenie tréningového procesu kategórií od mladších 

žiakov až po juniorov.

V prvom rade bolo pre nás dôležité výrazne zvýšiť objem 

športovej aktivity v kategórii mladších a starších žiakov, kto-

rý bol v uplynulých rokoch vo výraznom nepomere v porov-

naní s časom stráveným na ľade. V spolupráci so školským 

programom Základnej školy na Golianovej ulici, sa nám 

podarilo vytvoriť rozvrh hodín pre  každú vekovú kategóriu 

tak, že sme zvýšili počet hodín zameraných na fyzický roz-

voj 2 až 3 násobne. Takto sme vytvorili priestor na reálnu 

optimalizáciu tréningového procesu nielen pre základný, ale 

postupne aj špecializovaný fyzický rozvoj športovcov so 

zameraním na ľadový hokej. Zároveň sme dokázali v rámci 

dlhodobého nastavenia fyzického rozvoja vytvoriť primera-

ný priestor na implementáciu postupného silového rozvoja. 

Konkrétne sme sa zamerali na rozvíjanie základov techniky 

vzpierania. Naši tréneri absolvovali v tejto oblasti niekoľ-

ko školení a veríme, že z toho budú mať osoh všetci hráči. 

Ďalšie aspekty fyzického rozvoja, ako sú rýchlosť, mobilita, 

obratnosť, plyometria, kondícia sme v uplynulej sezóne roz-

víjali pod odborným vedením pohybového experta p. Joze-

fa Fručeka. Jeho koncept Fighting Monkey je pre trénerov 

veľkou inšpiráciou a výrazne ovplyvnil kvalitu  tréningového 

procesu. Hlavný obsah fyzického rozvoja v našej organizá-

cii je postavený na osnovách zahraničných štúdií vydaných  

Medzinárodnou asociáciou kondičných trénerov.

V rozvoji hráčov v procese špecializácie na ľade sme sa 

zamerali na nastavenie a prepojenie dlhodobého tréningo-

vého procesu v jednotlivých kategóriách. Na základe vý-

sledkov sme detailne rozpracovali plány na ďalšiu sezónu. 

Asi najvýraznejšou zmenou bolo celková príprava obsahu 

tréningových mikrocyklov, v ktorých má každý tréning  jas-

ný cieľ, prepojený s technicko-taktickým rozvojom zručností 

v jednotlivých kategóriách. Obsah mikrocyklov tvorili dve 

základné rozvojové zložky:  

technická  v podobe zruč-

nostných tréningov a tak-

tická v podobe „rolových 

tréningov“ a ich postupného 

prechodu do tímovo-taktic-

kých tréningov.

V zručnostných tréningoch sme sa zamerali na prepojenie 

lineárneho a nelineárneho rozvoja, kde si hráči osvojujú 

danú zručnosť už v reálnom prostredí. Zároveň sme vytvori-

li aj možnosť pracovať na osvojení v lineárnom, menej reál-

nom, no technicky náročnom prostredí.

Týmto spôsobom dochádza k ideálnemu prepojeniu rozvo-

ja motorického učenia v danom kontexte. Taktický rozvoj 

jednotlivých kategórií prešiel asi najrozsiahlejšou obnovou 

zapracovaním edukácie trénerov do konceptu „herných 

rolí“. Ide o koncept, ktorý funguje vo vyspelých hokejových 

krajinách už niekoľko rokov a nielen u hokejovej verejnosti, 

ale aj u detí, má veľmi pozitívnu spätnú väzbu. Výsledkom 

konceptu „herných rolí“ je hlavne uľahčenie chápania hry, 

čo zvyšuje hernú inteligenciu hráča už v skorom veku, ale 

umožňuje aj  jednoduchšiu adaptáciu v juniorskom i muž-

skom hokeji. Hlavne tréneri mladších a starších žiakov spra-

vili počas sezóny výrazný pokrok a so správnym nastavením 

mysle vytvorili spoločne koncepty, ktoré môžeme efektívne  

zapracovať do ďalšej sezóny. Rovnako aj v kategórii do-

rastenci a juniori sa uplynulá sezóna niesla v duchu zmien 

a celkového nastavenia, hlavne v oblasti taktických zruč-

ností a edukácie hráčov na jednotný systém. Výsledkom je 

detailný tréningový koncept, ktorý určuje finálny obraz našej 

hry s cieľom uľahčiť hráčom prechod do mužského hokeja. 

Hlavným prepojením tréningového a zápasového procesu 

bolo vytvorenie spoločnej hernej vízie, ktorá približne v po-

lovici sezóny dostala reálne kontúry. Spoločne s hlavnými 

trénermi kategórií sme vytvorili jasný obraz našej hernej 

filozofie, ktorá je pevným základom pre tréningový proces 

akadémie a charakteristiku štýlu hry, akou sa organizácia 

BARANI chce prezentovať.

Branislav Bendík, šéftréner

05ः
HOKEJOVÁ 
SEZÓNA

: NA ÚVOD
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LETNÁ PRÍPRAVA
Letná príprava na suchu sa uskutočnila v areáli ZŠ Goliano-

va v rozsahu 11 týždňov od 21.4. do 30.6.2021, pravidelne 2x 

do týždňa, deti si vyskúšali rôzne športy a pohybové aktivity 

a na záver si zmerali sily na turnaji vo futbale a hokejbale.

Vzhľadom na  výpadky v  predchádzajúcej sezóne sme 

zaradili do  programu aj sobotňajšie tréningy na  ľade 

vo Zvolene a  druháci odohrali aj jeden priateľský zápas 

proti domácim hráčom. Potešilo nás, že aj napriek ob-

medzeniam sa nám počty detí v  podstate nezmenili. 

HLAVNÁ SEZÓNA
Hlavnú časť sezóny sme naštartovali začiatkom augusta 

tréningami na  suchu aj na  ľade. Ak neberieme do  úvahy 

obmedzenia spôsobené pandemickými opatreniami, štan-

dardne bol tréningový proces nastavený od  septembra 

(resp. po spustení prevádzky oboch halách) nasledovne:

HPP0+1 1 riadený tréning na ľade / 1 open ice /

 1 tréning v telocvični

HPP2 2 riadené tréningy na ľade / 1 open ice /

 1 tréning v telocvični

V januári sme po prijatí nových členov rozdelili predpríprav-

ku na 3 samostatné kategórie a pribudla nám samostatná 

kategória tzv. nulkáčov:

HPP0 1 riadený tréning na ľade / 1 open ice 

Kvôli vysokému počtu detí sme od 10. marca HPP0 rozdelili 

na 2 tréningové skupiny.

V rámci sezóny sme absolvovali aj prvé zápasy v minihokeji, 

HPP1 celkom 3 a HPP2 8 zápasov + 3 turnaje. Pokrstili sme 

nové zápasové dresy a  riadne prepotili aj nové tréningové 

dresy v HPP2.

Na rozlúčkovom tréningu na ľade si deti zahrali  proti svojim 

rodičom, poriadne ich popreháňali a mamičky nám všetkým 

pripravili zaslúžené občerstvenie.

Celkovo môžem skonštatovať, že sezónu sme absolvovali 

v rámci daných možností bez problémov a potešil nás ná-

rast členskej základne a záujem detí o hokej. 

Gabriela Sabolová, hlavná trénerka

ः PREDPRÍPRAVKA

Gabriela Sabolová
Hlavná trénerka

Jozef Vlk
Asistent

Martin Solivajs
Asistent

Jakub Tomčík
Asistent
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ः PRÍPRAVKA

LETNÁ PRÍPRAVA
Sezónu prípravky sme začali v máji 2021. Tréningy sa usku-

točnili na ZŠ Golianova a na zimnom štadióne vo Zvolene, 

kde sme trénovali každý pondelok. Atletickú prípravu sme 

doplnili futbalom, florbalom a basketbalom. Každá druhá 

sobota patrila tradične OPEN SPACE,  tam si chlapci z chuti 

zašportovali spolu s rodičmi.

Na konci mája sa uskutočnil turistický výlet hráčov HP3 

a HP4, rodičov a súrodencov na Pánsky diel. Akcia skončila 

príjemným posedením na Šachtičkách.

Koncom júna sme zorganizovali výlet na bicykloch a spo-

ločne s celou prípravkou a rodičmi sme „na jednotku“ zvládli 

trasu „za zmrzlinou“ na Sliač.

Naša letná príprava vyvrcholila 28. a 29. júna dvojdňovým 

florbalovým turnajom. Šiesti kapitáni si zvolili družstvá, vy-

mysleli názvy a nakreslili logá. Víťazom bol každý, kto sa tur-

naja zúčastnil.

HLAVNÁ SEZÓNA
Tréningy na ľade začali v auguste. Prvý turnaj odohra-

li dva tímy HP3 a dva tímy HP 4 29. augusta v Brezne 

s bilanciou 1. a 3. miesto. Prvý dvojdňový turnaj mimo 

Banskej Bystrice si tretiaci spolu so štvrtákmi zahrali  

v Liptovskom Mikuláši a rovnako si domov priniesli zlato 

a bronz. Naše prípravné obdobie hodnotím veľmi pozitívne.

Tréningy sa počas celej sezóny uskutočnili na zimnom šta-

dióne v Banskej Bystrici, v telocvični PZ na Kačici a v špor-

tovej hale OŠG. Tréningové jednotky na ľade boli vždy v pon-

delok a štvrtok a každý mesiac sme sa  zamerali na určitú 

oblasť. Utorok večer si chalani vyskúšali tréning zápasenia 

s p. trénerom Latinákom. V stredu sme sa stretávali v špor-

tovej hale na OŠG, kde sme spolu trénerkou zdokonaľovali 

základy atletiky. Cez víkendy sme sa zúčastňovali turna-

jov, ktoré organizoval SZĽH. Počas sezóny odohrali tretiaci 

a štvrtáci takmer 40 zápasov, vrátane zväzových turnajov. 

Všetci hráči pristupovali k tréningom zodpovedne a zdoko-

nalili sa nielen v korčuľovaní ale aj  v tímovej hre. Poctivá 

príprava sa odzrkadlila v zväzových turnajoch, na ktorých 

HP3 podľahli svojmu súperovi iba v dvoch zápasoch.

Na prelome rokov hokejisti a rodičia s nadšením bežkovali 

na králickom bežeckom štadióne. Škoda, že počasie ne-

umožnilo opakovanie tejto úspešnej akcie, pretože všetci 

chlapci dokázali, že sú všestranne nadaní.

Sezónu na ľade sme ukončili  zápasmi medzi 3 a 4 HP  

a 24. apríla proti rodičom a trénerom. Na záver sme chala-

nom poďakovali za kvalitnú prácu počas celej sezóny.

Pre HP3 úspešná sezóna 2021/22 vyvrcholila hromadnou 

akciou na ihrisku FK Priechod. Hráči si vypočuli zhodnotenie 

od trénera a dostali vysvedčenia. Športové súťaženie vyvr-

cholilo spoločným futbalovým zápasom, a tak guľáš chutil 

dvojnásobne dobre takmer stovke zúčastnených športov-

cov.

HP 4 sezónu 2021/2022 ukončili na ihrisku v Jakube, 

na spoločnej akcii s rodičmi, na ktorej si chalani zahrali fut-

bal, tenis, florbal a iné hry. Bola to aj rozlúčka s trénermi, 

pretože chalani prechádzajú do 5 ŠHT. Vedúci mužstva spo-

lu s hráčmi odovzdali trénerom spoločnú fotografiu. Táto 

pamiatka bude všetkým pripomínať krásne dva roky, ktoré 

sme spolu prežili.

Patrik Trnka, hlavný tréner

Patrik Trnka
Hlavný tréner

Matej Turiansky
Asistent

Filip Trnka
Asistent

Michal Handzuš
Asistent
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kondičných a koordinačných schopností pre zdravý vývin 

hráčov a budovanie pevných a širokých pohybových zákla-

dov. Pri vytváraní tréningov sme sa inšpirovali systémom 

pohybových cvičení Fighting Monkey a po ich vzore sme vy-

užívali rôzne pomôcky ako judo opasky a medicinbaly. Dô-

ležitú súčasť tréningov na suchu tvorili aj súboje vo dvojici-

ach, úpolové preťahy, pretlaky, odpory a hry. Väčšina cvičení 

mala súťaživý a hravý charakter, ktorý na deti pôsobí moti-

vačne a hlavne majú z tréningov radosť. Neoddeliteľnou sú-

časťou prípravy boli aj dobrovoľné open space tréningy, kde 

si deti mohli vyskúšať akékoľvek športové aktivity, na kto-

ré mali práve chuť. V príprave na ľade sme sa zameriavali 

na taktický rozvoj (hráčske roly 1, 2, 3), kde sa hráči učili ako 

správne vykonávať a zvládať činnosti nielen v útoku ale aj 

v obrane. Po technickej stránke sme sa sústredili na indivi-

duálne zručnosti, ktoré sa priamo spájali s činnosťou hráča/

hráčky v danej hráčskej role. Ako pozitívum vnímame to, že 

na väčšine tréningoch sme boli prítomní viacerí tréneri, a tak 

bol prístup k deťom individuálny. Podobne brankári začali 

v polovici sezóne aktívne pracovať s trénerom brankárov.

: MLADŠÍ ŽIACI

LETNÁ PRÍPRAVA
Sezóna nám začala netradične, už 21. apríla, a letná príprava 

mladších žiakov trvala približne 10 týždňov. V príprave sme 

sa zameriavali hlavne na rozvoj všeobecnej pohybovej vý-

konnosti, všetky aktivity sme sa snažili realizovať zábavnou 

formou. Každý týždeň sme sa zamerali na iný šport (futbal, 

basketbal, florbal, hokejbal a iné netradičné športy). Príprava 

bola rozdelená do viacerých blokov, počas ktorých sme kon-

cepčne realizovali cvičenia na rozvoj rýchlosti, koordinácie, 

stability a sily. Do plánu letnej prípravy sme zaradili techniku 

drepu a vzpierania, s čím sme pokračovali aj počas súťaž-

ného obdobia. Príjemným spestrením prípravy boli aj trénin-

gy na ľade, za ktorými sme z dôvodu rekonštrukcie nášho 

štadiónu museli cestovať do Zvolena. Letnú prípravu sme 

ukončili miniturnajom mladších žiakov, po ktorom nasledo-

val spoločný obed a zmrzlina.

Predsúťažné obdobie v auguste sme už konečne trénova-

li na ľade  - síce v provizórnych podmienkach, ale koneč-

ne doma. Počas tohto obdobia sme kombinovali prípravu 

na ľade, prípravné zápasy a tréning na suchu. Hráči a hráč-

ky šiesteho ročníka absolvovali prípravu v domácich pod-

mienkach. Družstvo piateho ročníka využilo pozvánku klubu 

Hradec Králové a zúčastnilo sa viacdňového kempu v Čes-

kej republike. Organizácia celého kempu bola komplikovaná 

hlavne z dôvodu protipandemických opatrení, ale nakoniec 

všetko dobre dopadlo a deti si z celej akcie odniesli veľa no-

vých zážitkov. Po hokejovej stránke sme sa  konfrontovali 

s družstvami ako Třinec, Hradec Králové, Pardubice a Libe-

rec a vo väčšine zápasov sme boli úspešní. Okrem hokeja 

sme absolvovali aj iné aktivity, ako napr. závod Gladiátor 

a odohrali sme aj futbalový zápas s domácim družstvom 

Hradec Králové.

HLAVNÁ SEZÓNA
Súťažné obdobie začalo tradične začiatkom septembra. 

Liga mladších žiakov sa v mesiacoch september – novem-

ber hrala turnajovým spôsobom, kde sme sa stretávali hlav-

ne s družstvami nášho regiónu, čo nebolo úplne ideálne. Po-

čas decembra sa súťaže z dôvodu pandémie neorganizovali. 

V druhej časti súťaže, ktorá bola od januára do apríla nasta-

la zmena v systéme súťaží. Konečne sme sa začali stretávať 

aj s družstvami zo širšieho okolia a zápasy boli kvalitnejšie, 

vyrovnanejšie. Veríme, že aj v najbližších sezónach nám 

systém súťaží umožní hrať s rovnocennými družstvami. Ako 

pozitívum hodnotíme to, že v súťaži mladších žiakov sme 

mali prihlásené tri družstvá, čo znamenalo, že každý víkend 

všetci zdraví hráči hrali zápas a väčšinu zápasov sme hrali 

na 12 – 13 hráčov. Mladší žiaci nemajú tabuľku, nezameria-

vame sa na výsledky, preto o úspechoch a neúspechoch je 

ťažko písať. V každom prípade  vo väčšine svojich zápasov 

či už piataci alebo šiestaci boli úspešní a väčšinu svojich zá-

pasov vyhrali. Každý hráč odohral približne 40 – 45 zápasov.

Záver súťažného obdobia sme si spestrili kvalitnými turnaj-

mi, hráči piateho ročníka sa zúčastnili medzinárodného tur-

naja v Dunajvároši a hráči šiesteho ročník odohrali kvalitne 

obsadený turnaj v Dolnom Kubíne. Na záver sezóny sme ab-

solvovali popoludnie v Bounce parku, kde sa deti poriadne 

vyšantili. 

TRÉNINGY
Počas celej sezóny sme absolvovali asi 320 hodín prípra-

vy. Približne 53 % boli tréningy na suchu a 47 % tréningy 

na ľade. Všeobecná príprava obsahovala dve zložky a to at-

letickú (pod dohľadom atletickej trénerky) a všestrannú. Vo 

všestrannej príprave sme sa zameriavali na rozvoj všetkých 

Pavol Babic
Hlavný tréner

Samuel Guštafík
Asistent

Adam Sapar
Asistent

Ján Melicherčík
Asistent
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ĎAKUJEME VŠETKÝM, 
KTORÍ BOLI SÚČASŤOU NÁŠHO DRUŽSTVA A VERÍME, 

ŽE SEZÓNA 2022/2023 BUDE ÚSPEŠNÁ.

OSOBNOSTNÝ ROZVOJ
My, BARANI, sa chceme zdokonaľovať vo všetkých oblas-

tiach, preto sme si okrem pravidelného športového tréningu 

pridali aj aktivity na rozvoj osobnostných zručností. V spo-

lupráci so ZŠ Golianova sme začali u žiakov športových ho-

kejových tried realizovať pravidelné tímové stretnutia s men-

tálnym koučom. 

Aby sme sa v nich mohli zlepšovať, musíme najprv spoznať 

sami seba, preto stretnutia boli venované zábavným aktivi-

tám a hrám na sebapoznávanie. Spoznávali sme ako pracu-

je náš mozog, aké informácie považuje za dôležité a prečo 

k svojmu rozvoju potrebuje chyby. Pomocou hravých výziev 

skúmali ako funguje naša pozornosť, čo ju vyrušuje a kedy je 

náročné ju udržať. Deti veľmi zaujali cvičenia aj úlohy, preto-

že im pomáhajú porozumieť samým sebe a stať sa tak lep-

ším človekom a športovcom. Séria ďalších stretnutí bude 

pokračovať aj v sezóne 2022/2023. 

 Celé družstvo mladších žiakov ďakuje za spoluprácu hlavne 

rodičom, ktorí ich podporovali, vedeniu klubu BARANI, ktoré 

vytvára deťom prostredie na rozvoj, vedeniu a všetkým uči-

teľom ZŠ Golianova za perfektnú koordináciu a spoluprácu. 

Celé obdobie sme sa snažili riadiť hodnotami nášho klu-

bu, s ktorými sa všetci členovia klubu BARANI stotožňujú:  

TÍMOVOSŤ, ZODPOVEDNOSŤ, ROZVOJ, OTVORENOSŤ,  

RADOSŤ – LÁSKA – VÁŠEŇ a REŠPEKT

Počas sezóny sa mladším žiakom venovali:

Tréneri: Pavol Babic, Adam Sapár, Samuel Guštafík, Ján Me-

licherčík, Jozef Rákoš, Branislav Bendík, Adam Políček. 

Vedúci družstva: Jaroslava Hlavatá, Peter Šoltés

Triedni učitelia: Andrea Gáborová, Marek Koprna

Tréningového procesu sa zúčastňovali aj študenti UMB, kto-

rí počas tréningov absolvovali prax. Prednášky mentálneho 

koučingu zabezpečovala Diana Kosová.

Pavol Babic, hlavný tréner
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ः STARŠÍ ŽIACI

LETNÁ PRÍPRAVA
Letná príprava sa uskutočnila podľa nastaveného plánu, kto-

rý primárne obsahoval rozvoj rýchlostných a obratnostných 

schopností, ktoré sme rozvíjali najmä súťaživou a zábavnou 

formou. V každom tréningu sme chceli mať zastúpenie rôz-

nych športových hier či už tradičných alebo aj netradičných 

ako napríklad lakros, kin-ball, badminton či hry s lietajúcim 

tanierom. Nakoľko kategória starších žiakov začína hrať aj 

do tela, nezabudli sme ani na silové cvičenia, ktorým sme 

sa venovali najmä pomocou vlastnej hmotnosti s rôznymi 

druhmi cvičenia zameranými na celé telo. 

DOBROVOĽNÍCTVO
Naši chalani sa spolu s trénermi zo 7. hokejovej triedy zú-

častnili najskôr zaujímavého workshopu, ktorý bol zame-

raný na pochopenie pojmu dobrovoľníctvo a oboznámili 

sa so skupinovými aktivitami spojenými s dobrovoľníckou 

činnosťou. Počas septembra sa všetci chlapci aktívne zapo-

jili do dobrovoľníckej akcie v Domove dôchodcov a Domove 

sociálnych služieb SENIUM, kde pomáhali nielen so záhrad-

kárskymi prácami, ale tiež si so seniormi zahrali basketbal, 

stolný tenis, či florbal, a tak vytvorili seniorom príjemnú at-

mosféru.  

PREDSÚŤAŽNÉ OBDOBIE
Hráči 7. ročníka sa pred súťažným obdobím zúčastnili 

na hokejovom turnaji v Bratislave na Hobe. Odohrali sme 

veľmi kvalitný turnaj  s najlepšími tímami na Slovensku (Slo-

van Bratislava, Košice, Nitra, Poprad, Hoba Bratislava) a hoci 

tabuľkovo nedopadol ideálne,  určite nás môžu tešiť najmä 

víťazstvá proti dvom najznámejším klubom na Slovensku -  

Slovanu Bratislava a HC Košice. Chalani v týchto zápasoch  

predviedli trénerom a rodičom na tribúne veľmi kvalitné vý-

kony. Tréningový proces bol pestrý, pretože sme každý deň 

mali tréningy na ľade aj na suchu a odohrali sme veľa príp-

ravných zápasov. 

SÚŤAŽNÉ OBDOBIE
V tréningovom procese na ľade sme sa venovali 4 rolám 

(uvoľňovanie sa hráča s pukom, uvoľňovanie sa hráča bez 

puku, bránenie hráča s pukom a bránenie hráča bez puku) 

vždy sme sa zamerali na jednu alebo dve príbuzné roly, kto-

ré sme počas minimálne jedného mesiaca denno-denne 

rozoberali v každom cvičení a aj v samotnej hre. Rovnako 

sme sa sústredili aj na individuálne zručnosti hráča, ktoré 

sme vždy spájali s konkrétnou rolou. Azda najviac sme sa 

venovali technickému korčuľovaniu a potom streľbe spolu 

s vedením puku. V tréningoch na suchu sme sa pracovali 

na rozvoji rýchlosti a sily. V silových tréningoch sme sa sú-

stredili na techniku vzpierania a využívali sme aj rôzne for-

my cvičení vo dvojiciach (body-body, judo belts).

 

Prvá časť súťažného obdobia nebola pre nás veľmi šťast-

ná, pretože sme nastupovali proti omnoho lepším súperom. 

Viackrát sa stalo, že nad naším tímom vyhrali dvojciferným 

rozdielom. Avšak určite aj takéto zápasy chalanom niečo 

priniesli. V nadstavbovej časti, do ktorej sme samozrejme 

postúpili, sa spojili najlepšie mužstvá z dvoch skupín a tu 

bol každý zápas veľmi vyrovnaný a často  o výsledku rozho-

doval len jeden či dva góly.

Pandemické obdobie nebolo pre nás ničím novým a v pod-

state sme už vedeli, do čoho ideme. Určite to nebolo ľahké, 

ale aj napriek všetkým problémom sme realizovali tréningo-

vý proces doma pred obrazovkami a venovali sme sa pri-

Karol Ozorák
Hlavný tréner

Matej Lipnický
Asistent

Marek Švarc
Asistent
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márne silovým a frekvenčným cvičeniam, ktoré sa dali robiť 

doma na malom priestore. 

S každým hráčom sme absolvovali 15-20 minútový video 

meeting o jeho vlastnostiach, schopnostiach, hokejovej ka-

riére a cieľoch.

ZÁVER SEZÓNY
7. ročník skončil sezónu s bilanciou 11 výhier, 4 remízy, 9 

prehier na celkovom 5. mieste. (Guľak Dávid bol 7. najpro-

duktívnejší hráč celej ligy so ziskom 70 bodov + Radovan 

Činčura bol celkovo 12. so ziskom 63 bodov.)  

8. ročník Red team skončil s bilanciou 4 výhry, 2 remízy, 15 

prehier 

8. ročník White team skončil s bilanciou 17 výhier, 1 remíza, 

3 prehry na 3. mieste. (Najlepší brankár z celej ligy v počte 

odchytaných zápasov s nulou celkovo 4, bol náš Tomáš Gá-

lik a najlepší hráč v celej lige v priemerným počtom bodov 

na jeden zápas bol náš Peter Benjamín s 8,43 bodu na zá-

pas + Plančár Michal a Krnáč Richard boli v tejto štatistike 

na 5. respektíve 6. mieste).

Sme radi, že 3 – 4 hráči si našli miesto v základnej zostave 

vyššej kategórie kadetov a pomohli družstvu pri ich postupe 

na majstrovstvá Slovenska.

Tréningový proces sa konal až do konca apríla, pretože sme 

v decembri netrénovali na ľade a uzavreli sme sezónu tur-

najmi a rodičovskými zápasmi.

7. ročník doplnený hráčmi z 8. ročníka (2008) sa zúčastnili  

dvojdňového turnaja v Českom Prostějove, kde sme skon-

čili na nepopulárnom 4. mieste. Turnaj ale hodnotím kladne, 

pretože bol veľmi kvalitne obsadený s družstvami ako Vítko-

vice alebo Kladno. Chalani podali v každom jednom zápase 

svoje maximum a vyskúšali si určite kvalitnejšie zápasy ako 

v našej lige, čo je pre ich rast dôležité. Je nám ľúto, že sa 

dvaja hráči počas jedného zápasu zranili a museli sa dlhšie 

zotavovať.   

8. ročník sa zúčastnil turnajov v L. Mikuláši (White team) 

a v Martine (Red team), kde chalani odohrali kvalitné zápa-

sy. Po dlhšom období to bol pre hráčov, ale aj rodičov, turnaj, 

na ktorý sa tešili a všetci si ho aj užili – bez ohľadu na vý-

sledok.

Rodičovský zápas bol pre všetkých zúčastnených veľkou 

zábavou. Na ľade sme mohli vidieť aj niekoľko bývalých ho-

kejistov, ktorý oprášili svoju výstroj a ťukli si proti svojim de-

ťom. Rodičia aj pri 7. a 8. ročníku ukázali väčšie skúsenosti 

a dokázali nad deťmi vyhrať. Koniec zápasu spestrilo aj pria-

teľské pasovanie sa s rodičmi.

Sezónu hodnotíme ako dobrú a poučnú a veríme, že každý 

sa niečo nové naučil.

Karol Ozorák, hlavný tréner

Marek Švarc, asistent trénera

DOBROVOĽNÍCTVO
V septembri už tradične prebieha na Slovensku Týždeň dob-

rovoľníctva. Už niekoľko rokov  sa môže široká verejnosť za-

pojiť a pomôcť organizáciám, ktoré potrebujú dobrovoľníkov 

na rôzne aktivity.

My sme sa spolu s našimi baranmi z 7HT v spolupráci 

s Centrom dobrovoľníctva zapojili tiež a navštívili sme Do-

mov sociálnych služieb Senium v Banskej Bystrici. Chalani 

pomohli s prácami v záhrade, zahrali si rôzne športové akti-

vity s klientmi a strávili tak príjemné popoludnie.

„Týždeň dobrovoľníctva je skvelá príležitosť, ako s našimi 

Baranmi otvoriť tému pomoci druhým a svojej komunite. 

Máme za to, že táto téma patrí medzi dôležité časti osob-

nostného rozvoja našich hráčov. Preto sme sa veľmi potešili 

ponuke Centra dobrovoľníctva zorganizovať pre BARANOV 

aj interaktívny workshop, kde im vysvetlili zmysel dobrovoľ-

níckej práce a povedali si, čo od nej môžu očakávať. Verím, 

že v spolupráci budeme naďalej pokračovať a vznikne z nej 

pekná tradícia.“

       

…zhrnul Michal Handzuš.
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ः KADETI

Andrej Mrena
Hlavný tréner

Martin Jendrol
Asistent

Tím KADETOV tento rok tvorili hráči ročníka 2006 a 2007 

v celkovom počte 22 hráčov, ktorí boli v priebehu ročníka  

doplnení mladšími hráčmi z ročníka 2008 na základe ich 

zlepšenej výkonnosti .

V letnej časti prípravy sme si užili veľa zábavy na turistike 

z Králik do Malachova a koncom augusta sme zorganizovali 

aj s rodičmi spoločné posedenie pri guláši.

Cieľom sezóny bolo pripraviť hráčov do kategórie DORAST. 

Ofenzívnu a defenzívnu hru sme počas sezóny rozvíjali 

v 3-týždňových cykloch a takto sme dosiahli zvýšenie ich 

hernej vyspelosti.

V prvej časti sezóny sme dosahovali priemernú hernú úro-

veň, pretože hráči sa prispôsobovali zmenám v kategórii 

KADETOV. Aj napriek prerušeniam tréningového procesu 

z dôvodu pandemických opatrení sme sa snažili splniť sta-

novené ciele.

Úspešne sme sa prebojovali do druhej fázy súťaže, kto-

rá bola omnoho kvalitnejšia a našimi výsledkami sme 

potvrdili zlepšujúci sa herný prejav. Kvalitné zápasy roz-

víjali hráčov po osobnostnej aj športovej stránke. Zlepše-

nie herného prejavu tímu, individuálnej činnosti hráčov, 

prístupu hráčov k tréningu a zápasu sa naplno prejavili 

v závere súťaže. Dodržiavanie tréningového plánu a ciele, 

ktoré sme si stanovili, posunuli hráčov do záverečného tur-

naja o majstra Slovenska, pred ktorým sme sa spoločne za-

bavili na Laser Game v Banskej Bystrici .

Hoci sme na turnaji nevyhrali, odohrali sme tri kvalitné zápa-

sy s mužstvami z Bratislavy, Nitry a Popradu. Hráči sa kon-

frontovali s najlepšími hráčmi na Slovensku a získali cenné 

skúsenosti. Sme presvedčení, že im to pomohlo v ďalšom 

hokejovom a osobnostnom rozvoji. 

Celkovo hodnotíme sezónu ako veľmi dobrú, hoci si chalani 

a dievčatá prešli počas dvoch posledných rokov zvláštnym 

obdobím, ktoré  spomalilo ich rozvoj. Svojím prístupom 

k tréningom dokázali, že aj napriek nepriaznivým okolnos-

tiam môžu napredovať. 

Andrej Mrena

hlavný tréner



TRÉNINGOVÝ A ZÁPASOVÝ PROCES
Progres vo výkonnosti hráčov je možné hodnotiť len 

subjektívne. Podľa nášho názoru sa technická a kondič-

ná výkonnosť väčšiny hráčov zlepšila. Kritériom bolo 

hodnotenie individuálneho športového výkonu jednot-

livcov v zápase, individuálne štatistiky hráčov a výsled-

ky všeobecných a špeciálnych testov. Pozitívnym javom  

v celej sezóne bola kontinuálna pracovitosť a disciplína hrá-

čov. Našou hlavnou tímovou identitou bola disciplinovaná 

hra v defenzíve založená na aktivite vo všetkých pásmach 

a dodržiavanie systému založenia útoku a prechodu stred-

ným pásmom. Na druhej strane sme dokázali byť dostatoč-

ne nebezpeční v ofenzíve hlavne efektívnym zakončením.

Umiestnenie po základnej časti – celkove 4. miesto, zod-

povedalo skladbe tímu, vplyvu pandemickej situácie. Žiaľ, 

nevydarenou záverečnou časťou súťaže sme sa pripravili 

o lepšie umiestnenie, keď sme sa nedokázali, hlavne v dru-

hých tretinách, koncentrovať na svoj individuálny a tímový 

výkon. Vysokú úroveň mali naše vzájomné zápasy s Popra-

dom, Trenčínom, Nitrou, Púchovom a Slovanom Bratislava.

Zápasy na Majstrovstvách Slovenska v Ružomberku boli 

málo priebojné, zriedkavo sme sa presadzovali a často 

sme boli vylúčení. Hlavným nedostatkom okrem mentál-

neho nastavenia (sebavedomie, chuť po víťazstve) bola 

nedôsledná hra v obrane, prehrávanie osobných súbo-

jov a zbytočné straty pukov v útočnej fáze. Z toho plynu-

li  „ľahké góly", ktoré rozhodli zápasy v náš neprospech. 

Určite nám nepomohli ani zranenia v závere základnej 

časti, ktoré nás zastihli v ten najhorší čas. Napriek tomu 

sme si verili a chceli sme získať medailu. Bola to dob-

rá skúsenosť pre hráčov, ktorí mohli odohrať tri kvalit-

né zápasy. Takáto konfrontácia sa uskutočnila prvýkrát  

v danej kategórii a umožnila hráčom získať cenné skúse-

nosti do ďalšej hokejovej kariéry.

TÍMOVÁ HRA
Vzájomné vzťahy v družstve boli bezproblémové. Na zá-

klade individuálnych hodnotiacich pohovorov po sezóne 

môžeme konštatovať, že úroveň spolupatričnosti bola 

počas sezóny na požadovanej úrovni. Počas záverečné-

ho turnaja sa však vytvorili v tíme skupinky a hráči neboli 

ochotní obetovať sa jeden pre druhého. Výsledkom bolo, 

že sme na záver sezóny neboli schopní „otočiť" ani jeden 

zápas predovšetkým  na turnaji, v ktorom sme prehrá-

vali o viac ako 1-2 góly. Počas celej sezóny sme na men-

tálnej pripravenosti pracovali (individuálne pohovory, 

komunikácia s menšími skupinami) a očakávame, že  

v ďalšej sezóne spravíme aj v tejto oblasti pokrok.

: DORAST

Rastislav Paľov
Hlavný tréner

Matej Češík
Asistent
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HERNÝ PREJAV
V oblasti herného prejavu bolo naším hlavným záme-

rom prezentovať sa aktívnym  prejavom, počas ktorého 

by boli hráči vystavovaní technicko-taktickým herným si-

tuáciám v kondične náročných podmienkach. Zároveň 

sme hráčov podporovali v univerzálnom spôsobe hry (za-

pájanie obrancov do útočnej fázy, ale aj naopak). Taký-

to spôsob hry vplýva na hráčov rozvíjajúco a pripravuje 

ich na prechod do juniorského hokeja. Tento spôsob hry 

hráči prijali a prezentovali sa s ním počas 2/3 sezóny. 

Na jednej strane pozitívom našej hry bola hra v počet-

nej prevahe o jedného hráča (hra v početnej výhode  

(23,08 % - 1.miesto), hra v početnej výhode o dvoch hráčov 

(hra v početnej výhode ( 27,27 % - 1. miesto) a hra v oslabení 

(86,70 % - 3.miesto). Na druhej strane negatívom našej hry 

v defenzíve bolo prehrávanie osobných súbojov.

Ďakujeme všetkých hráčom, vedúcemu družstva a vedeniu 

klubu za celú sezónu 2021/2022.

Rastislav Paľov, hlavný tréner



ः JUNIORI

Uplynulá sezóna bola o adaptácii a prekonávaní vážnych vý-

ziev, a to nielen pre náš tím, ale aj pre celú organizáciu.

Kvôli pandémii Covid 19 bola zrušená takmer celá sezóna 

2020/2021, a tak niekoľko hráčov muselo „preskočiť“ vekovú 

kategóriu a  na začiatku minulej sezóny sa začleniť  do úplne 

iného prostredia. Keďže som v tejto sezóne začal pracovať 

ako prvý tréner - cudzinec v juniorskej vekovej kategórii, bolo 

potrebné, aby sa hráči na túto skutočnosť adaptovali a uká-

zali, že sme všetci otvorení novým veciam a zmenám.

Pri pohľade späť som veľmi hrdý na tím a na to, ako túto vý-

zvu prijali a že ju môžeme  považovať za splnenú. Komuni-

kácia a vzájomný rešpekt sa navzájom dopĺňali, a tak sme si 

od začiatku vytvárali príjemné prostredie.

LETNÁ PRÍPRAVA
Letná príprava sa začala fyzickými testami, po ktorých 

nasledoval 9-týždňový tréningový proces. Ciele stanove-

né na toto obdobie možno považovať za úspešne splnené, 

pretože ako ukazujú výsledky testov, hráči tvrdo pracovali 

a dosiahli výrazné zlepšenie. Prípravné obdobie ovplyvnila 

rekonštrukcia nášho zimného štadióna, ale všetci sa sna-

žili čo najviac pomáhať pri vedení tréningov a sústrediť sa 

na svoje úlohy. Za to patrí všetkým poďakovanie, lebo sa 

nám podarilo dokončiť prípravu a mohli sme uskutočniť nie-

koľko tréningov na ľade vo Zvolene.

V polovici leta sme zorganizovali prvý kemp na Donova-

loch, čo bola pre nás všetkých veľmi dobrá skúsenosť.  

Podarilo sa nám vytvoriť kemp, ktorý môžeme organizovať 

každý rok, a tak založiť jeho tradíciu. Zamerali sme sa iden-

tifikáciu našich hodnôt a na zmenu nášho každodenného 

prostredia, kde sa môžeme navzájom lepšie spoznať a spo-

lu sa zabaviť.

Hunor Marton
Hlavný tréner

Martin Gründling
Asistent

SÚŤAŽNÉ OBDOBIE
Všetci sme boli nadšení a pripravení na začiatok sezóny. 

Počas tohto obdobia náš tím podával naozaj dobré výkony, 

kým nás nezastavila ďalšia vlna Covid 19. V druhej polovici 

sezóny, keď sme opäť začali hrať zápasy, už naše výkony 

neboli na takej úrovni ako pred pandémiou. Na druhej strane 

sa nášmu tímu podarilo dostať do play-off, kde sme sa v boji 

o postup stretli s Duklou Trenčín. Náš súper bol lepší a po-

stúpil do ďalšieho kola a my sme skončili na piatom mieste. 

Bez ohľadu na umiestnenie v tabuľke máme za sebou ús-

pešnú sezónu, pretože hráči dosiahli nielen fyzický rozvoj, 

ale zdokonalili sa v oblasti technických zručností a tímovej 

hry. 

Zlepšila sa aj situácia v pohybe hráčov medzi kategóriami. 

Podarilo sa nám dať šancu viacerým našim hráčom z ka-

tegórie U20 a otvorili sme im dvere do seniorského hokeja, 

aby si vyskúšali hrať v extraligových i prvoligových tímoch. 

Okrem toho sme ponúkli aj mladším hráčom, aby si zahrali 

juniorské zápasy v inom prostredí.

Takýto prístup pomáha nielen tímu či jednotlivým hráčom, 

ale svedčí o angažovanosti a dlhodobom myslení našej or-

ganizácie, kde sa dôraz kladie hlavne na rozvoj hráčov a nie 

na výsledky zápasov. Na konci sezóny sme cítili, že hoci 

sme nedosiahli maximum,  hráči napriek tomu ocenili uply-

nulú sezónu a svoj rozvoj, čo považujeme za najdôležitejšie.

Bez ohľadu na to, aká je sezóna ťažká, alebo aký je výsle-

dok v tabuľke, ak sa pozrieme aj na drobnosti, nás potešila 

spätná väzba od hráčov: "Ďakujem, myslím, že to bola moja 

najlepšia sezóna". Vtedy si môžeme aj my, tréneri, povedať,... 

áno, dosiahli sme čo sme chceli a tí, s ktorými sme pracovali 

to považujú za pozitívnu skúsenosť.

Hunor Marton, hlavný tréner
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ः ROZLÚČKA S JUNIORMI
V sezóne 2021/2022 sme zaviedli novú tradíciu a oficiálne sme sa rozlúčili s juniormi, ktorí z mládežníckeho 

klubu odchádzajú. Našim novým ALUMNI sme na pamiatku odovzdali zápasové dresy a poďakovali sa im 

za všetky roky, počas ktorých reprezentovali baranský klub.

Želáme Vám veľa zdaru a úspechov do ďalších rokov a veríme, že na čas strávený v baranskom klube budete 

mať príjemné spomienky.

Michal Ganz

Samuel Hudák

Dominik Sojka

Jakub Lopejsky

David Gajdáč

Filip Belaniy

Matej Kraut



Juniorskí hokejisti absolvovali vlani počas leta kemp pod ve-

dením Hunora Martona, jeho asistenta Martina Gründlinga 

a šéftrénera hokejovej mládeže Branislava Bendíka. Po vzo-

re takzvaného „hellweeku" čakali na hráčov rôzne aktivity, 

ktorých cieľom bolo viac, než sa na prvý pohľad mohlo zdať.

Realizačný tím juniorov posilnil vlani v lete Hunor Marton, 

ktorý po hráčskej kariére vyštudoval The Sport Institute of 

Finland vo Vierumäki, kde aj posledné dva roky trénoval U20 

tím ako hlavný tréner. Práve Hunor bol jedným z iniciátorov 

myšlienky letného kempu. „Prvotnou myšlienkou bolo ok-

rem iného aj vytvorenie nového prostredia a aby sme našli 

spoločné tímové hodnoty a pokúsili sa o vystúpenie z kom-

fortnej zóny. Nech to nie je čisto len o tréningoch na ľade. 

Najdôležitejšie však bolo, aby sme sa aj trochu zabavili,“ po-

vedal na úvod hlavný tréner juniorského tímu a pokračoval: 

„Jedným z cieľov bolo zapracovať na Human first filozofii, 

ktorá kladie dôraz na osobnostný rozvoj. Aby sme to všetko 
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docielili, vymysleli sme pre chlapcov niekoľko aktivít. Všetko 

začalo pochodom, no ako prvé bolo potrebné zistiť trasu, 

ktorou sa dostanú do cieľa. Čakala ich päťhodinová cesta, 

počas ktorej si museli sami niesť všetky svoje veci.“

 

Letný kemp na neďalekých Donovaloch mal svoje špecifiká. 

Juniorskí hráči totiž neprišli “na hotové”, čakalo ich niekoľko 

aktivít a úloh, ktoré mali preveriť rôzne schopnosti. Veľkou 

výzvou bolo vytvorenie dočasného útočiska. Museli preuká-

zať tímového ducha a schopnosť komunikovať a pomáhať 

si, aby mohli spoločne postaviť stany. Taktiež na nich neča-

kala hotelová strava, o všetko sa museli postarať vlastnými 

silami. To všetko pomedzi rôzne aktivity a fyzicky náročné 

úlohy. „Po príchode sme si museli v podstate všetko vybu-

dovať, základom bolo vlastnoručne postaviť veľké vojenské 

stany, na čo bola potrebná spoločná komunikácia, kooperá-

cia a tímový duch. Ďalšia náročnejšia úloha spočívala v no-

sení ťažkých, 130-kilových kmeňov stromov. Vytvorili sa nie-

koľkočlenné skupiny a súťažilo sa na čas. Počas cesty mali 

niekoľko takzvaných checkpointov, na ktorých mali rôzne 

pomôcky. Tie im mali uľahčiť spôsob, ktorým dopraviť kmeň 

do cieľa, no museli zapojiť aj svoju tvorivosť, aby našli spô-

sob ako tie pomôcky a náradie využiť. Napokon sme videli 

niekoľko kreatívnych nápadov. Skvelé bolo vidieť aj to, ako 

hráči dokázali spolupracovať, a to bez ohľadu na ich fyzickú 

silu alebo vekové rozdiely. Ďalšou z úloh bolo, že si museli 

sami pripravovať jedlo, a to vo väčšom množstve a pre všet-

kých. Niektorí chlapci ukázali výborné schopnosti aj v tom-

to ohľade a aj to bolo v konečnom dôsledku niečo, čo sme 

chceli vidieť,“ priblížil program letného kempu Marton.

 

Keďže v organizácii Baranov sa nekladie dôraz iba na ho-

kej, ale aj na rozvoj osobnosti, mládežnícky hokej v Banskej 

Bystrici má jasne zadefinované klubové hodnoty. Tie by mali 

byť pojítkom medzi vedením mládeže, trénermi a samotný-

mi hráčmi. Napriek tomu však Hunor Marton navrhol, aby 

si účastníci letného kempu zadefinovali aj spoločné tímové 

hodnoty. Také, ktoré budú hráčov sprevádzať nie len počas 

hokejovej sezóny, ale aj mimo nej. Také, ktoré ich budú môcť 

zdobiť v ich životoch, bez ohľadu na to, akým smerom sa 

vyvinie ich kariéra. „Mali sme rôzne aktivity, mítingy – najprv 

individuálne, aby sme zistili hodnoty jednotlivcov v osob-

nom živote, ale aj v rámci fungovania v kolektíve. Následne 

sme vytvorili menšie skupiny, aby identifikovali naše tímové 

hodnoty. Stanovili sme si tri základné hodnoty, ktoré sme 

následne posilnili a doplnili o ďalšie štyri. Spoločne sme rie-

šili aj zásady a praktické veci, na ktorých môžeme pracovať 

počas celého roka, deň po dni.“ vysvetlil hlavný tréner.

 

Celá myšlienka “Human first” vychádza z toho, že okrem roz-

voja človeka (osobnostný rozvoj) sa kladie dôraz aj na rozvoj 

športovca (všeobecný pozitívny vzťah k športu ako takému) 

a zároveň aj na rozvoj hokejistu (neskoršia špecializácia). 

Letný kemp, ktorý sa niesol aj v duchu tejto filozofie ponú-

kol účastníkom nahliadnutie do svojho vnútra. Ukázal mla-

dým športovcom, že klubové a tímové hodnoty by ich mali 

sprevádzať okrem ľadovej plochy aj mimo nej. „Vystúpenie 

z komfortnej zóny bolo dobré v tom, že hráči si uvedomili, 

že to nie je len o hokeji a tréningoch. Nie je to len o tom, čo 

robia na štadióne, ale aj mimo neho,” vysvetlil kormidelník 

so skúsenosťami z fínskeho hokeja. Práve v tejto severskej 

krajine sa razí spomínaná filozofia. Čo napokon táto trojdňo-

vá “misia” priniesla? „Celkovo hodnotím kemp ako úspech, 

dosiahli sme to, čo sme chceli. Ukázal sa nám charakter  

jednotlivcov, ako aj celého tímu. Užili sme si tri dni plné zá-

bavy, chlapci na to reagovali pozitívne a radi by si to v budúc-

nosti zopakovali. Môžeme teda konštatovať, že to prinieslo 

svoje ovocie,” povedal v závere kempu hlavný tréner Hunor 

Marton.

 

Tím Baranov na začiatku sezóny 2021/22 dominoval junior-

skej extralige. Po Vianociach a nútenej pauze však prešiel 



niekoľkými krízami a napokon obsadil celkové 5. miesto. 

Hunora Martona sme sa po tomto výsledku opýtali, ako 

s odstupom sezóny hodnotí prínos letného kempu na celko-

vý výkon mužstva:

„Keď sa teraz, na konci sezóny, pozrieme naspäť, máme ce-

listvý pohľad na hodnoty, aktivity a v podstate celý koncept 

kempu a na to, ako sme ich dokázali počas minulej sezóny 

využiť.

Prvoradým zámerom kempu bolo, aby sme našli spoločné 

tímové hodnoty, čo malo pozitívny dopad na našu hru, až 

do bodu, kým sme neboli nútení kvôli pandémii prerušiť se-

zónu. Po tomto období tímový výkon upadal, nepodarilo sa 

nám hodnoty a tímového ducha posilniť, čo výrazne ovplyv-

nilo hru celého mužstva.

Ďalším kľúčovým momentom boli aktivity a najmä to, ako 

ich chalani spoločne zvládali a prekonávali dané prekážky. 

Spôsob, akým k úlohám pristúpili, sa nám zdal na ich prvom 

spoločnom kempe dostatočný. Počas sezóny sme si však 

uvedomili, že už pri kempových aktivitách mali hráči ten-

denciu hľadať ‚jednoduchšiu cestu‘, namiesto tvrdšej a efek-

tívnejšej práce, čo sa viackrát prejavilo aj počas hokejovej 

sezóny.

Na kempe sme sa veľa vecí naučili a počas sezóny reflekto-

vali, na ktoré elementy prípravy musíme v budúcnosti klásť 

väčší dôraz. Jednou z takých vecí je napríklad zapojenie 

všetkých členov tímu v spoločných aktivitách. Následne si 

s chlapcami musíme kľúčové momenty kempu a tímové 

hodnoty neustále jeden druhému pripomínať počas celej 

sezóny. Verím, že sa nám to na základe tejto skúsenosti bu-

dúcu sezónu lepšie podarí.“

Autor textu: Michal Džurženík
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: ĎAKUJEME.... 

Efektívne fungovanie mládežníckeho hokejového klubu je úzko naviazané na príspevky z verejných zdrojov a dotácií ako aj 

na pomoc od partnerov zo súkromného sektora, bez ktorých by klub nemohol existovať.

...nášmu kľúčovému partnerovi mestu Banská Bystrica za spoluprácu a finančnú podporu. Za to, že dlhodobo podporuje 

prácu s mládežou v našom meste.

...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 dôleži-

tým prvkom osobnostného a športového rozvoja ich 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 Aldertree za pomoc a podporu v právnej oblasti.

…Ivone Lichej za pomoc pri vytváraní audiovizuálneho materiálu počas crowdfundingovej kampane a tímových akcií.

…Základnej škole Golianova za spoluprácu a vytváranie zázemia pri rozvoji hráčov športových hokejových tried.

…MRK CONTRACT s.r.o. za materiálnu pomoc pri rekonštrukcii posilňovne na zimnom štadióne a zabezbečenie kvalitnej-

šieho prostredia baranských tréningov.

…TREETHEREM SK s.r.o. za darovanie tréningových pomôcok pre klub a dobrú vôľu pomáhať našim deťom stať sa lepšími.

…Prvej stavebnej sporiteľni za finančnú podporu a pomoc pri organizácii hokejového turnaja pre našich baranov.

...všetkým prispievateľom, ktorí sa rozhodli svoje 2% dane z príjmu venovať mládežníckemu hokejovému klubu, a tak pod-

poriť  našu snahu o lepší detský hokej.
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www.EUROSPORTS.sk

: HLAVNÍ PARTNERI

: PARTNERI

: PODPORILI NÁS



ः Baranské menu

Pánsky a detský strih
0,10 EUR z každého strihu

Materiálna pomoc pre náš klub
príspevok zo všetkých nákupov 

v predajni Banskej Bystrici
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Baranské menu je jedinečný koncept spolupráce banskobystrickej komunity. S radosťou predstavujeme našich partnerov 

a  ich produkty a služby, ktoré potešia nielen zákazníkov, ale aj našich BARANOV. Ich kúpou totiž prispejete aj na rozvoj 

a aktivity klubu BARANI.

Za rok 2021 sme vďaka tejto jedinečnej spolupráci vyzbierali viac ako 7 000 Eur. Veľká vďaka tak patrí nielen našim skvelým 

partnerom, ale aj všetkým, ktorí produkty Baranského menu pravidelne vyhľadávajú. Ďakujeme!

Car Wash Cafe

Cesta na štadión 1267/21, Banská Bystrica

Ideálna kombinácia ako spojiť príjemné s užitočným predstavuje 

prevádzka CAR WASH CAFE. Okrem toho, že tu majú príjemnú 

kaviareň, vytvorili aj špeciálny umývací program pre autá s náz-

vom BARANI.

Leroy Bar & Café

Námestie SNP 14, Banská Bystrica

V príjemnej kaviarni alebo terase Leroy Bar & Café pria-

mo na  námestí sa môžete počas zimnej sezóny za-

hriať výbornou ibištekovo-pomarančovou limonádou. 

Ibištekovo-čerešňová limonáda
0,50 EUR z limonády

Umývací program pre autá BARANI
2 EUR z umývacieho programu 

Tiffany Favorite Food

Námestie SNP 14, Banská Bystrica

So športom to myslia v Tiffany Favorite Food vážne! Vymysleli 

pre nás špeciálny baranský Hockey burger, ktorý musíte ochut-

nať. Je to dokonalá kombinácia kuracieho mäsa, kapusty, oš-

tiepku a chilli omáčky.Hockey burger
1 EUR z burgra

Barzzuz

Na Troskách 16, Banská Bystrica

V našej baranskej ponuke je niečo aj pre kávičkárov. 

Kaviareň BARZZUZ pripravila limitovanú edíciu 

čerstvo praženej kávy BARANI. Vychutnajte si 100% 

arabiku, kvalitnú odrodovú plantážnu kávu z pravlasti 

kávy Etiópie.
Limitovaná edícia kávy BARANI

3,80 EUR z balíčka

Queen Barber

Strieborné námestie 459/4, Banská Bystrica

Ostrihaní, ale aj oddýchnutí, spokojní a zabavení. Pánske ka-

derníctvo Queen barber vzniklo na troch základných pilieroch 

kvalita, pocit a  zábava. Ponúkajú dokonalý strih, v  krásnom 

prostredí.

BAUER

Horná 111, Banská Bystrica

Doplň si hokejovú výstroj v predajni BAUER v Banskej Bys-

trici! Navyše, ak sa zaregistruješ do  vernostného klubu, 

získaš 10% zľavu a pomôžeš tým našim BARANOM.

: BARANSKÉ MENU
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Päť dní naplnených parádnymi zážitkami! Tak by sa dal 

zhodnotiť kemp v Českej republike, ktorý absolvovali naši 

BARANI z 5HT na pozvanie mládežníckeho klubu Hradec 

Králové. Chalani odohrali niekoľko hokejových zápasov, 

vyskúšali si prekážkový beh Gladiator race a obuli aj 

kopačky a zahrali si s českými kamarátmi futbal.

Hráči hokejovej prípravky na bežkárskych tratiach získavali 
nové pohybové zručnosti, budovali kondičku a v závere 
dňa si užili súťažnú disciplínu “Skok na bežkách” :)          

Deti vs. rodičia. V závere sezóny si niektoré kategórie 

Baranov nenechali ujsť svoje obľúbené zápasy 

plné smiechu a “hecovačiek”. BARANI rodičov ani 

trochu nešetrili a dali im naplno pocítiť, že na ľade 

je to oveľa náročnejšie, ako sa im môže spoza 

mantinelu zdať. Ďakujeme všetkým rodičom za veselú 

atmosféru a najmä za nenahraditeľnú podporu 

svojich tímov počas celej uplynulej sezóny.

07ः
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Aj túto sezónu prebiehala medzi Baranmi a Jozefom 
Fručekom z Fighting Monkey intenzívna spolupráca  
v hľadaní ideálneho mixu pohybovej prípravy na suchu. 
Nové cvičenia a pohybové hry si vyskúšali tréneri aj hráči. 

Z tradičného rozlúčkového zápasu s trénermi si kadeti 
tento rok odniesli aj špeciálne modré dresy, ktoré im budú 
pripomínať všetko, čo s Baranmi v mladších kategóriách 
zažili.

Kadeti v priateľskom zápase 

privítali na domácom ľade fínsky 

tím Pelicans Lahti. Vyrovnaný 

zápas vyhrali v 1:0 v predĺžení.
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BARANSKÉ AKTIVITY A ZÁŽITKY SLEDUJTE 

NA NAŠICH SOCIÁLNYCH SIEŤACH

www.instagram.com/BARANI_mladez/

www.facebook.com/BARANIMladez

Aj BARANI sa počas bronzovej olympiády na chvíľu stali 
súčasťou slovenskej hokejovej eufórie, keď video našich 
piatakov rozveselilo a dojalo ľudí na celom svete a povzbu-
dilo slovenský tím pred dôležitým bojom o olympijské me-
daily. Radosť detí zároveň všetkým ukázala, čo hokej pre 
nás na Slovensku znamená a prečo má zmysel podporovať 
športový rozvoj detí.

Starší žiaci spoločne v septembri vystúpili 
na Pustý hrad nad Zvolenom.

Na nepoznanie sa zmenila posilňovňa, ktorú vlastnými si-
lami zrekonštruovali naši juniori. Chalani sa roboty nezľakli 
a s pomocou MRK Contract s.r.o upravili priestor do vyho-
vujúceho stavu. Z prostriedkov z dotácie Banskobystrické-
ho samosprávneho kraja sme posilňovňu naplnili náradím 
a pomôckami, a tak môžeme byť, vďaka partnerskej spolu-
práci, od novej sezóny doslova silnejší.
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Za účtovné obdobie kalendárneho roka 2021 dosiahol klub BARANI o.z. hospodársky výsledok vo výške 63 675 EUR pri 

celkových výnosoch 743 782 EUR a nákladoch 680 107 EUR. 

Oproti predchádzajúcemu roku 2020 vzrástol hospodársky výsledok klubu o  49  180 EUR. Náklady sa pritom zvýšili  

o 69 343 Eur a výnosy o 118 523 EUR.

 

Výsledok 

hospodárenia 2021 2020 2019
Výnosy 743 782 € 625 259 € 474 347 €
Náklady 680 107 € 610 764 € 518 001 €

Hospodársky 

výsledok

63 675 € 14 495 € -43 654 €

V dôsledku protipandemických opatrení a prerušeniu hoke-

jovej sezóny v závere roka 2021 došlo k zníženiu nákladov 

na zápasovú činnosť, čo sa prejavilo na zvýšenom hospo-

dárskom výsledku v účtovnom období roku 2021. Odložené 

zápasy BARANI dohrávali po  uvoľnení opatrení začiatkom 

roka 2022, v  dôsledku čoho došlo k  navýšeniu nákladov 

v aktuálnom účtovnom období. Zisk za rok 2021 vo 63 675 

EUR bude preto v značnej miere použitý na krytie týchto ná-

kladov. Zvyšok zisku občianske združenie použije na zabez-

pečenie tréningového procesu hokejových kategórií a rozvo-

jové klubové aktivity.

Poznámka: Občianske združenie Barani eviduje záporné 

vlastné zdroje krytia majetku, ktoré vznikli v dôsledku hospo-

dárenia predchádzajúceho vedenia a sú spojené s účtovný-

mi obdobiami pred rokom 2021. Tieto skutočnosti nesúvisia 

s  aktuálnou činnosťou združenia a  žiadnym spôsobom ne-

ovplyvnili jeho hospodárenie.
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: NÁVRH NA VYSPORIADANIE   
  HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU
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Jedným z hlavných zdrojov financovania BARANI o.z. je tak, 

ako po minulé roky, dotácia z rozpočtu mesta Banská Bys-

trica. BARANI o.z. prijalo dotáciu na základe zmluvy o po-

skytnutí dotácie č. 21/2021/OPM-SP na  projekt: "Podpora 

mládežníckeho hokeja v Banskej Bystrici na rok 2021". 

Zmluva bola uzatvorená dňa 19.01.2021 na  sumu  

461 414 EUR.

Prijatím dotácie z mestského rozpočtu sa BARANI o.z. za-

pájajú do  existujúceho systému financovania prevádzky 

mestského zimného štadióna a  investícií do  jeho opráv  

a postupnej obnovy. Väčšia časť dotácie tak pokrýva nák-

lady klubu na  prenájom ľadovej plochy, šatní a  zázemia 

na štadióne, ktorý vlastní a prevádzkuje mestská obchodná 

spoločnosť MBB. Zvyšné finančné prostriedky klub použil 

na  oprávnené náklady spojené s  činnosťou občianskeho 

združenia v  súlade s  podmienkami uvedenými v  zmluve 

o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Banská Bystrica.

Poznámka: Výdavky na využívanie mestského štadióna sú za-

čiatkom účtového obdobia projektované a mesačne fakturo-

vané prenajímateľom štadióna MBB a.s. formou nájomného  

a zálohových platieb za energie a ostatné prevádzkové výdav-

ky. Skutočná výška spotreby energií a prevádzkových výdav-

kov je upravená na základe “Vyúčtovania skutočných výdavkov 

za služby spojené s nájmom” po skončení účtovného obdobia.  

V  účtovnom období za  rok 2020 vznikol OZ nedoplatok vo 

výške 17 923 EUR a v účtovnom období za rok 2021 prepla-

tok vo výške 29 186 EUR. 

Slovenský zväz ľadového hokeja podporuje mládežnícke 

kluby a hokej na Slovensku systematickou podporou v po-

dobe vyplácania finančných príspevkov na základe uzatvo-

rených zmlúv s registrovanými členmi SZĽH.

V roku 2021 sme od SZĽH prijali účelovo viazané finančné 

prostriedky na  základe nasledujúcich zmlúv: Príspevok 

na  trénerov, Priamy príspevok na  mládež, História hráča, 

ZOŠ 15 %, Príspevok na zahraničného hráča, Covid podpora, 

Motivačný príspevok.

Celková výška prijatých príspevkov od  SZĽH bola  

150 372 EUR.

ः PRÍJMY Z 2 %
BARANI o.z. použili v roku 2021 príspevok z podielu zaplate-

nej dane za rok 2020 v celkovej výške 4 784,67 €. Suma bola 

prerozdelená medzi hokejové kategórie, ktoré podľa vlastné-

ho výberu využili finančné prostriedky na organizáciu team-

buildingových aktivít, zabezpečenie vybavenia šatní, nákup 

tréningového oblečenia alebo  darčekových predmetov. 
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VÝNOSY
1 Dotácia mesto BB - príspevok 

na prevádzku zimného štadióna
290 834,59 €

2 Dotácia mesto BB - na činnosť OZ 141 395,84 €
3 Príspevky SZĽH 150 371,96 €
4 Rodičovské a členské príspevky 

za rok 2021
71 550,41 €

5 Baranské menu + príjem z charita-
tívnej reklamy

22 535,16 €

6 CROWDFUNDING 18 013,00 €
7 Prijaté dary od partnerov a PO a FO 13 013,00 €
8 Príjmy z použitých 2% z dane 4 784,67 €
9 Dotácie z BBSK 2 100,00 €

10 Preplatok za služby spojené s náj-
mom ZŠ v roku 2021 (MBB)

29 183,57 €

Spolu 743 782,20 €

NÁKLADY
1 Prenájom ľadovej plochy, priestorov 

a služieb spojených s prevádzkou 
zimného štadióna v BB (MBB)

291 135,39 €

2 Honoráre, mzdy, odmeny trénerom, 
manažment klubu,

220 072,46 €

3 Štartovné, registrácie a iné poplatky 
SZĽH

20 335,10 €

4 Doprava, ubytovanie, stravovanie 27 788,75 €
5 Marketing 8 197,80 €
6 Účtovné a právne služby 17 233,00 €
7 Teambuildingové aktivity 3 451,45 €
8 Organizačné zabezpečenie zápasov 

(zdravotná služba, usporiadateľ, 
asistenčná služba, časomiera)

24 115,06 €

9 Športové pomôcky a vybavenie 39 098,42 €
10 Kancelársky a spotrebný materiál 7 309,38 €
11 Prenájom ľadu mimo BB 11 320,01 €
12 Ostatné náklady celkom 10 050,17 €

Spolu 680 106,99 €
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ः DOTÁCIA Z ROZPOČTU  
  MESTA 
  BANSKÁ BYSTRICA

ः PRIJATÉ PRÍSPEVKY 
  OD SZĽH



: SÚVAHA

S Ú V A H A
Bežné 

účtovné obdobie
Bezprostredne 

predchádzajúce obdobie Zmena
EUR % EUR % EUR %

Neobežný majetok 6 360 7,36 1 564 3,05 4 796 306,65
Dlhodobý hmotný majetok 6 360 7,36 1 564 3,05 4 796 306,65
Obežný majetok 78 978 91,38 48 649 95,00 30 ,29 62,34
Krátkodobé pohľadávky 41 155 47,62 14 949 29,19 26 206 175,30
Finančné účty 37 823 43,76 33 700 65,81 4 123 12,23
Časové rozlíšenie 1 089 1,26 997 1,95 92 9,23
MAJETOK SPOLU 86 427 100,00 51 210 100,00 35 217 68,77
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA 
MAJETKU

-337 002 -389,93 -412 920 -806,33 75 918 -18,39

Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov

-400 677 -463,60 -427 340 -834,49 26 663 -6,24

Výsledok hospodárenia 
za účtovné obdobie

63 675 73,67 14 420 28,16 49 255 341,57

CUDZIE ZDROJE 413 591 478,54 456 122 890,69 -42 531 -9,32
Rezervy 3 080 3,56 500 0,98 2 580 516,00
Krátkodobé záväzky 303 180 350,79 346 771 677,15 -43 591 12,57
Bankové výpomoci a pôžičky 107 331 124,19 108 851 212,56 -1 520 -1,40
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 9 838 11,38 8 008 15,64 1 830 22,85
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE 
ZDROJE SPOLU

86 427 100,00 51 210 100,00 35 217 68,77
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Číslo 
účtu Náklady

Činnosť
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie Porovnanie

Hlavná 
nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu

501 Spotreba materiálu 44 526,74 44 526,74 8 571,62 35 955,12
513 Náklady na reprezentáciu 1 700,53 1 700,53 1 700,53
518 Ostatné služby 531 944,83 1 880,00 533 824,83 474 357,18 59 467,65
521 Mzdové náklady 31 816,65 31 816,65 21 513,11 10 303,54
524 Zákonné sociálne poistenie  

a zdravotné poistenie
4 597,02 4 597,02 3 650,52 946,50

538 Ostatné dane a poplatky 76,50 76,50 8,60 67,90
542 Ostatné pokuty a penále 159,06 159,06 60,00 99,06
546 Dary 645,15 645,15 30,20 614,95
547 Osobitné náklady 57 800,21 57 800,21 99 514,60 -41 714,39
549 Iné ostatné náklady 3 396,20 3 396,20 709,92 2 686,28
551 Odpisy dlhodobého 

nehmotného majetku 
a dlhodobého hmotného 
majetku

1 564,20 1 564,20 2 348,40 -784,20

Účtová trieda 5 spolu   678 227,09 1 880,00 680 107,09 610 764,15 69 342,94

Číslo 
účtu Výnosy

Činnosť
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie Porovnanie

Hlavná 
nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu

602 Tržby z predaja služieb 12 968,16 12 968,16 7 332,35 5 635,81
646 Prijaté dary 11 118,00 11 118,00 477,62 10 640,38
647 Osobitné výnosy 666,67 -666,67
649 Iné ostatné výnosy 15,00 1 880,00 1 895,00 786,17 1 108,83
661 Prijaté príspevky 

od organizačných zložiek
150 371,96 150 371,96 133 071,93 17 300,03

662 Prijaté príspevky od iných 
organizácií

9 450,00 9 450,00 9 450,00

663 Prijaté príspevky 
od fyzických osôb

12 709,50 12 709,50 22 644,25 -9 934,75

664 Prijaté členské príspevky 58 957,91 58 957,91 58 754,87 203,04
665 Príspevky z podielu 

zaplatenej dane
4 784,67 4 784,67 3 481,91 1 302,76

667 Prijaté príspevky z verejných 
zbierok

18 013,00 18 013,00 18 013,00

691 Dotácie 463 514,00 463 514,00 398 043,40 65 470,60
Účtová trieda 6 spolu   741 902,20 1 880,00 743 782,20 625 259,17 118 523,03
Výsledok hospodárenia pred 
zdanením

63 675,11 63 675,11 14 495,02 49 180,09

591 Daň z príjmov 75,00 -75,00
Výsledok hospodárenia po zdanení         63 675,11  63 675,11 14 420,02 49 255,09

: VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
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Meno a priezvisko fyzických osôb 
/
Názov právnických osôb: Sídlo IČO Účel použitia
MBB a.s. ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica 36039225 Prenájom zimného štadióna
OFF sportswear, s.r.o. Mostná 42, 949 01 NItra 46969934 Dresy Crowdfunding
Mgr. Matej Stanko - Tenisová škola 
PEPAS

Za Nožiarňou 11
976 13 Slovenská Ľupča

1076178345 Služby športového odborníka

Marián Ľalík - AUTOBUSOVÁ 
A NÁKLADNÁ DOPRAVA

29. augusta 29
974 01 Banská Bystrica

1076178345 Faktúra dodávateľa prepravy 
autobusom

Slovenský zväz ľadového hokeja Trnavská cesta 27/B
831 04 Bratislava

30845386 ŠTARTOVNÉ – ročné splátky

Forest Factory s.r.o. Jilemnického 1245/12
974 04 Banská Bystrica

52442268 Marketingové a konzultačné 
služby – príprava a exekúcia 
marketingových kampaní

FIT line s.r.o. Námestie Ľudovíta Štúra 24
974 05 Banská Bystrica

52190871 Faktúra dodávateľa za gumenu 
podlahu a športové náradie 
na cvičenie do posilňovne

ICE ARENA ZVOLEN, s.r.o. Neresnícka cesta 13
960 01 Zvolen

50570617 Faktúra dodávateľa – prenájom 
priestorov ľadovej plochy

SIGN IT, s.r.o. Zochova 6 - 8
811 03 Bratislava

35847751 Faktúra dodávateľa 
za účtovníctvo  
a mzdy + poradenské služby

ECOHAUS, s.r.o. Total Bakossova 25
974 01 Banská Bystrica

46899626 Faktúra dodávateľa 
za vypracovanie projektovej 
dokumentácie " projekt stavby 
dispozičných úprav interiéru 
kancelárií na zimnom štadine 
v BB

ALL SPORTS SLOVAKIA, s.r.o. Panónska cesta 38/A, 851 04 
Bratislava  - mestská časť 
Petržalka

35858541 Faktúra dodávateľa – tímové 
oblečenie

Tréneri
Matej Češík Trénerská odmena
Branislav Bendík Trénerská odmena
Hunor Márton Trénerská odmena
Mgr. Karol Ozorák Trénerská odmena
Martin Gründling Trénerská odmena
Maximilián Bača Trénerská odmena
Mgr. Andrej Mrena Trénerská odmena
Mgr. Gabriela Sabolová Trénerská odmena
Mgr. Rastislav Paľov PhD. Trénerská odmena
Mgr. Pavol Babic Trénerská odmena
Patrik Trnka Trénerská odmena
PeadDr. Peter Zlevský Trénerská odmena

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 2021 poskytol zo svojho rozpočtu prostriedky prevyšujúce v súčte sumu 5 000 eur:09ः

POVINNE 
ZVEREJŇOVANÉ 
INFORMÁCIE



ः 2. PREHĽAD DOSIAHNUTÝCH   
  ŠPORTOVÝCH VÝSLEDKOV

Kategória Súťaž Umiestnenie
Juniori Extraliga juniorov 5. miesto
Dorast Extraliga  dorastu 4. miesto
Kadeti Liga kadetov 4. miesto
8HT – white team Región stred – skupina JUH 3. miesto
8HT – red team Región stred – skupina JUH 6. miesto
7HT Región stred –  Modrá skupina 5. miesto
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10ः
SPRÁVA
AUDÍTORA
A ÚČŤOVNÁ
ZÁVIERKA
k 31. 12. 2021
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