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Vážení priatelia mládežníckeho športu,
Dovoľte nám osloviť Vás s prosbou o podporu a pomoc pre občianske združenie
JUNIOR ŠPORT KLUB – plus, ktorý od začiatku roka 2019 prevzal a kompletne zastrešuje
mládežnícky hokejový klub HK Humenské Levy.
JUNIOR ŠPORT KLUB – plus, o.z. je združenie, ktoré má svoju históriu a bohaté
skúsenosti s mládežníckym športom, organizovaním rôznych turnajov doma aj v zahraničí,
avšak v súčasnej dobe sa venuje výlučne vedeniu fungovania vyššie uvedeného mládežníckeho
hokejového klubu.
Po nejasnej situácii v hokeji v meste Humenné v decembri 2018 sme kompletne zobrali
pod patronát všetky mládežnícke kategórie od škôlkarov až po kadetov, ktoré tu po ukončení
činnosti Mládežníckeho hokejového klubu Humenné ostali prakticky bez klubovej príslušnosti.
Dňa 02.05.2019 sme sa stali riadnym členom Slovenského zväzu ľadového hokeja
a následne sme sa prihlásili už ako nový klub do súťaží vedených SZĽH na sezónu 2019/2020
v kategóriách HP 3 (hokejová prípravka), HP 4, HT 5 (hokejová trieda), HT 6, HT 7 a HT 8,
ktoré v 1. lige mladších a starších žiakov reprezentujú náš klub a naše mesto.
Zastrešovanie mládežníckeho klubu prináša so sebou nemalé finančné výdavky. Každá
kategória v sezóne odohrá množstvo zápasov doma i mimo nášho mesta, čo si vyžaduje
pokrytie povinných nákladov ako sú napr.: doprava na zápasy, strava na zápasoch vonku,
povinné náklady na rozhodcov, činovníkov mimo ľadu na domácich zápasoch (stanovené
SZĽH), atď. Ku kvalitnej príprave samozrejme nepochybne patrí aj tréningový proces, ktorý
naša mládež absolvuje pod vedením skúsených trénerov s požadovanou licenciou.
K tréningovému procesu sú potrebné tréningové pomôcky ako aj výstroje pre najmenšie
detičky, ktoré začínajú robiť svoje prvé krôčiky na ľade. Mimo súťažného obdobia sa deti
nášho klubu zúčastňujú rôznych turnajov a do budúcna máme aj ambície organizovať domáce
turnaje pre všetky kategórie.
Našou prioritou je výchova hokejovej mládeže so zázemím na vysokej úrovni a
udržanie všetkých žiackych družstiev v súťažiach SZĽH. Z dlhodobejšieho hľadiska je naším
zámerom rozšírenie kategórií o kategórie kadeti a dorast. Hlavným cieľom je udržanie kvality
výchovy mládeže, zápasového a tréningového procesu, aby sme sa postupne dostávali na
úroveň klubov, ktoré majú vo výchove mládeže dlhoročnú tradíciu.
Vážení partneri, ponúkame Vám možnosť podieľať sa na rozvoji hokejových talentov
v našom meste a regióne. Zo strany správcu zimného štadióna SRaŠZ nám boli poskytnuté 4
reklamné plochy na mantineloch ľadovej plochy, kde je možné umiestniť svoju reklamu.
Veríme, že v budúcnosti dostaneme viac reklamného priestoru na Zimnom štadióne pre Vašu
prezentáciu. Samozrejme všetkých našich partnerov budeme prezentovať na našej webovej
stránke www.hkhumenskelevy.sk s možnosťou priameho prepojenia (hyperlink) na webovú
stránku partnera, ako aj poďakovanie na facebookovej stránke HK Humenské Levy mládež.
Ďalej je možnosť umiestnenia loga Vašej firmy na reklamných predmetoch, tréningových
dresoch, vychádzkových resp. reprezentačných tričkách a súpravách. Budeme Vás prezentovať

na všetkých nami organizovaných podujatiach. Samozrejme aj Vami akýkoľvek iný
preferovaný spôsob reklamného plnenia môže byť dohodnutý individuálne.
Budeme radi ak Vás naša ponuka osloví a aj s Vašou podporou budeme schopní
vytvárať kvalitné tréningové a súťažné prostredie pre všetky detí a mládež pôsobiace v HK
Humenské Levy.
Veríme, že sa nám v budúcnosti podarí vychovať aj nejakých reprezentantov ľadového
hokeja a tak aj Vás bude hriať pocit, že ste pomohli týmto hráčom, keď boli deťmi. Všetko čo
robíme, robíme pre naše deti, aby mali zmysluplne vyplnený voľný čas, aby mohli rozvíjať
svoje schopnosti v tomto krásnom športe a s vedomím, že možno nie z každého vyrastie nový
Šatan, alebo Chára, ale budú nám rásť kvalitní, slušní a pripravení ľudia pre spoločnosť, ktorí si
ctia zásady fair play, ktorému sa naučili pri tomto krásnom športe.
V mene detí a mládeže HK Humenské Levy Vám vopred ďakujeme,
Správna rada JUNIOR ŠPORT KLUB – plus o.z. – HK Humenské Levy
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