Výročná správa – sezóna
2019/2020
JUNIOR ŠPORT KLUB Plus, o.z. –
HK HUMENSKÉ LEVY

„Nie každé víťazstvo je viditeľné
na ukazovateli skóre.“

JUNIOR ŠPORT KLUB plus, o.z. – HK HUMENSKÉ LEVY

Príhovor predsedu správnej rady JUNIOR ŠPORT
KLUB Plus, o.z. – HK HUMENSKÉ LEVY
k sezóne 2019/2020:
Mládežnícky hokejový klub HK Humenské levy má za sebou
prvú sezónu pod novým vedením a tak mi dovoľte, aby som
zrekapituloval uplynulú sezónu 2019/2020 z pohľadu našich aktivít.
Prvoradým účelom bol rozvoj hokeja v našom meste a azda najdôležitejší
osobnostný rozvoj detí v našom klube.
V januári 2019 Občianske združenie Junior Šport klub - plus
prevzalo patronát nad mládežníckym hokejom v meste. Za nových
členov výkonného výboru boli zvolení Marek Macko, Ivan Čerevka a za
mesto Humenné Jozef Oľha. Funkciu manažéra klubu prijal Dávid
Godžák. Za pomoci rodičov, malých sponzorov a podpore SZĽH sme
dohrali sezónu 2018/2019 ešte pod hlavičkou MHK Humenné.
Hneď po nástupe nového vedenia sme si vytýčili viacero cieľov.
Prvou úlohou bolo stabilizovať finančnú situáciu v klube tak, aby
tréningový proces mohol neprerušene pokračovať ďalej. Samozrejme
sme sa opierali o finančnú pomoc mesta Humenné vo forme dotácie na
podporu mládežníckeho športu. To si vyžadovalo vypracovať dôsledný
a zodpovedný rozpočet klubu a pokúsiť sa získať si dôveru poslancov
mesta pri schvaľovaní prerozdelenia dotácií na podporu mládežníckeho
športu, čo sa nám aj podarilo. Aj kvôli tomu, že dotácia z mesta bola
podmienená riadnym členstvom OZ v SZĽH a preregistrovaním všetkých
detí zo starého klubu MHK do nášho nového klubu, prvú polovicu
dotácie sme mohli začať čerpať až v júni.
Postupne sme sa vysporiadali so záväzkami z odohranej sezóny.
Veľká vďaka patrí firme Trimedical Pharm L.M. s.r.o, ktorá nám
zabezpečila dopravu všetkých kategórií v mesiacoch január až marec
2019 s tým, že k preplateniu tejto služby došlo až po prijatí finančných
prostriedkov z mesta. Samozrejme musím spomenúť všetkých našich
trénerov, ktorí tiež pristúpili k dohode a spoločne nám pomohli sezónu
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dokončiť, tak aby deti pokračovali v neprerušenom tréningovom a
zápasovom procese. Za to im patrí veľká vďaka. V neposlednom rade aj
rodičom našich detí, kde niektorí aj solidárne prispeli väčšou sumou na
chod klubu.
2. mája 2019 sme sa stali riadnym členom SZĽH a následne sme
prihlásili naše kategórie do novej sezóny 2019/2020. V júni sme sa už
zúčastnili kongresu SZĽH, aj keď zatiaľ len ako hostia.
V máji sme začali letnú prípravu na novú sezónu vo všetkých
kategóriách. Využívali sme malé ihrisko za zimným štadiónom, športovú
halu a telocvičňu na futbalovom štadióne. Pokračovali sme v napĺňaní
našich cieľov, jedným z ktorých bolo aj spestrenie letnej prípravy detí.
Zorganizovali sme letné sústredenie na Zemplínskej Šírave pre kategóriu
HP3,4. Rôznorodosť aktivít naplnila určite svoj zámer. Deti okrem
tréningov absolvovali túry, krásnu jazdu na výletnej lodi, spoločné
opekačky a využívali vnútorný bazén hotela Chemes.
Po zaslúženom júlovom oddychu sme naštartovali druhú časť
letnej prípravy na letnom sústredení kategórií mladších a starších žiakov
v Liptovskom Mikuláši. Deti mali k dispozícií dvojfázové tréningy na
ľade v JL Aréne, krytý bazén, telocvičňu a cyklochodník na IN-LINE
korčuľovanie.
Od druhej polovice augusta sme využívali ľad na našom zimnom
štadióne. Absolvovali sme množstvo prípravných zápasov doma aj
vonku. Dobrá príprava sa odzrkadlila neskôr aj na výkonoch našich
levíčat počas sezóny.
S nástupom do školy sme začali napĺňať ďalšie úlohy z našich
cieľov. Rozširovanie mládežníckej základne v radoch našich najmenších
detí cez náborové akcie na základných a materských školách nám dáva
príležitosť zabezpečiť dostatočný počet detí, čo je základným
predpokladom úspechu klubu. Ďalšie akcie ako „Deti na hokej“, „Deň
otvorených dverí “ ale aj účasť na verejných akciách mesta, či v blízkom
okolí nám pomáhali propagovať hokej v meste.
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V zimných mesiacoch sme sa venovali tzv. korčuliarskemu
programu, kde sme v spolupráci so SZĽH a mestom Humenné pod
vedením našich kvalifikovaných trénerov, vyučovali korčuľovanie detí
zo základných škôl prvého stupňa a materských škôl.
Spolupráca so ZŠ Hrnčiarska vyústila do naplnenia ďalšej
športovej triedy (5. ročník), kde sa nám podarilo prihlásiť až 12 detí.
Takto mohli kategórie mladších a starších žiakov využívať ľad
v doobedňajších hodinách v rámci športovej hokejovej prípravy. Aj tu
patrí vďaka vedeniu školy za dobrú spoluprácu a ústretovosť pre
talentované deti.
So začiatkom hokejových súťaží seniorov sa začala rozvíjať
spolupráca aj s naším seniorským klubom HC19 Humenné. Propagácia
hokeja prostredníctvom majstrovských zápasov prispela určite
k zvyšovaniu počtu mládežníckej základne. Prezentácia nášho klubu
počas prestávok zápasov určite povzbudila našich najmenších, ktorí si
mohli zahrať hokej pred plnými tribúnami.
Počas Vianočných sviatkov sme spoločne s rodičmi jednotlivých
kategórií pomohli našim deťom
zúčastniť sa na krásnych
medzinárodných turnajoch, či už doma alebo vonku. Na prelome rokov
sme sa aktívne zapojili aj do tradičného „Silvestrovského behu“ vo
veľkom počte, čím sme na verejnosti prezentovali našu hokejovú
základňu už v nových rovnošatách. Začiatkom roka naše levíčatá
nastúpili na svoje majstrovské zápasy v nových dresoch, na koré nám
prispeli rodičia aj sympatizanti klubu 2 % z daní. Vo februári kategória
starších žiakov odohrala tradičný dvojzápas pod holým nebom vo
Svidníku tzv. „Winter Classic“ v rámci majstrovského zápasu
s Bardejovom.
Bohužiaľ naša prvá sezóna nebola dokončená vplyvom pandémie
„Covid-19“ a následne všetky mládežnícke súťaže riadené SZĽH, ako aj
tréningový proces, bol ukončený 12.3.2020.
V závere by som chcel vyzdvihnúť, že naše spoločné aktivity nám
pomohli naplniť kategóriu predprípravky na 60 detí, čo nám dáva
predpoklad časom postupne napĺňať všetky vekové kategórie až po

3

JUNIOR ŠPORT KLUB plus, o.z. – HK HUMENSKÉ LEVY

dorast. Je to veľmi náročná úloha, spojená s vysokými nárokmi na
financie. Na druhej strane nám ostávajú ciele, na ktorých musíme
popracovať, a to napr. získanie aktívnej podpory zo strany
dobrovoľníkov, propagácia klubu a hokeja, vybudovanie interiérovej
strelnice v suteréne zimného štadióna.
Dovoľte mi touto cestou poďakovať všetkým tým, ktorí nám
počas celej sezóny pomáhali. Boli to hlavne naši tréneri, ľudia vo vedení
klubu, ľudia z časomiery, ktorí vždy odviedli vysoko profesionálnu
prácu, organizátori zápasov, zdravotníci, lekári, rozhodcovia, vedúci
družstiev, správca internetovej stránky, administrátori facebookovej
stránky, manažér klubu Dávid Godžák, všetci ktorí nám veľmi pomohli,
ale v neposlednom rade Vy rodičia, ktorí dennodenne podporujete svoje
deti v tom, čo ich baví. Verím, že sa nám spoločne podarí aj
v nasledujúcej sezóne pokračovať v rozvoji hokeja nielen v našom meste,
ale aj v rámci celého Slovenska.
Ing. Marek Dirbák
predseda JUNIOR ŠPORT PLUS klub o.z.
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Vedenie klubu
Ing. Marek Dirbák – predseda správnej rady
Ing. Dávid Godžák – manažér HK Humenské LEVY
Ing. Ivan Čerevka – člen správnej rady
Mgr. Jozef Oľha – člen správnej rady
Ing. Marek Macko – člen správnej rady

Činnosti vedenia klubu
Predseda Správnej rady:
- podieľa sa na príprave strategických krokoch klubu,
- pripravuje finančný plán klubu,
- komunikuje so SZĽH a zúčastňuje sa kongresov a stretnutí
organizovaných SZĽH,
- komunikuje s primátorom a poslancami mestského zastupiteľstva,
- komunikuje s riaditeľom Správy športových a rekreačných
zariadení,
- podieľa sa na príprave a tvorbe dokumentov a predpisov klubu,
- pomáha pri organizácii turnajov,
Správna rada klubu:
- rozhoduje o strategických krokoch klubu,
- pripravuje a schvaľuje finančný plán klubu,
- podieľa sa na príprave a tvorbe dokumentov a predpisov klubu,
- schvaľuje dokumenty a predpisy klubu,
- pomáha pri organizácii turnajov,
Manažér klubu:
- komunikuje s matrikou SZĽH - registrácia nových hráčov,
- ostaršovanie hráčov,
- predlžovanie platnosti registračných preukazov,
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-

prestupy, hosťovania,
vytváranie súpisiekjednotlivých kategórii a realizačných tímov,
komunikuje so SZĽH a zúčastňuje sa na stretnutiach
organizovaných SZĽH,
registruje športových odborníkov,
zadáva športových odborníkov do IS SZĽH,
zabezpečuje lekársku službu na domáce zápasy,
zabezpečuje dopravu na zápasy vonku,
organizuje turnaje ratingu „AA“,
organizuje turnaje pre najmenších (kategória 0-2),
organizuje a zúčastňuje sa náborových akcií,
organizuje „Korčuliarsky program“ v spolupráci s mestským
úradom a ZŠ,
organizuje akcie „Deti na hokej“ s hokejovým zväzom,
organizuje sústredenia,
komunikuje s vedúcimi družstiev a rodičmi,
komunikuje s trénermi,
podieľa sa na príprave a tvorbe dokumentov a predpisov klubu.
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Tréneri
Milan Mach
- šéftréner mládeže HK Humenské LEVY
- hlavný tréner kategórie Mladší žiaci – HT 5-6
- asistent trénera kategórie Hokejová prípravka HP 3-4
- náborový asistent
Licencia: B – číslo licencie: 10695
Erik Dzoba
- hlavný tréner kategórie Starší žiaci – HT 7-8
- hlavný tréner kategórie Hokejová predprípravka HP 0-2
- náborový manažér
Licencia: B – číslo licencie: 1255711990
Jozef Sorokáč
- hlavný tréner kategórie Hokejová prípravka HP 3-4
- asistent trénera kategórie Mladší žiaci – HT 5-6
Licencia: C – číslo licencie: 7238
Vladimír Čopák
- asistent trénera kategórie Starší žiaci – HT 7-8
- asistent trénera kategórie Hokejová predprípravka HP 0-2
Licencia: C – číslo licencie: 15424
Ivan Fedorko
- asistent trénera kategórie Starší žiaci – HT 7-8
- asistent trénera kategórie Hokejová predprípravka HP 0-2
Licencia: C – číslo licencie: 19919
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Jaroslav Šiňanský
- asistent trénera kategórie Hokejová prípravka HP 3-4
- asistent trénera kategórie Hokejová predprípravka HP 0-2
Licencia: D – číslo licencie: 23169
Peter Glod
- asistent trénera kategórie Hokejová predprípravka HP 0-2
Licencia: C – číslo licencie: 4663
Peter Štekláč
- asistent trénera kategórie Hokejová predprípravka HP 0-2
Licencia: B – číslo licencie: 5141
Ján Adamov
- asistent trénera kategórie Hokejová predprípravka HP 0-2
Rudolf Jurčenko
- tréner brankárov všetkých kategórií
Licencia: B – číslo licencie: 35323
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Zimný štadión
Domovským stánkom mládežníckeho hokejového klubu HK
HUMENSKÉ LEVY je Zimný štadión v Humennom nachádzajúci sa
v časti mesta vyhradenej pre športoviská, kde v blízkosti sa nachádzajú aj
športová hala, plaváreň s letným kúpaliskom, futbalový štadión
s tréningovými plochami a tenisové kurty.
Humenský zimný štadión má kapacitu až do 4500 divákov a jeho
správcom je mestská organizácia Správa rekreačných a športových
zariadení. V sezóne bol taktiež domácim štadiónom klubu seniorov HC
19 Humenné. Aj tu treba vyzdvihnúť vzájomnú spoluprácu medzi
klubom a povereným riaditeľom p. Petrom Ždiňákom pri plánovaní
tréningového procesu a rozdeľovaní ľadohodín pre mládež.
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Náborové akcie a akcie organizované klubom
HK HUMENSKÉ LEVY v sezóne 2019/2020
Švejkove dni – Humenné:
Dňa 17.5.2019 sa novovzniknutý mládežnícky hokejový klub
predstavil a zorganizoval na Námestí Slobody v Humennom náborovú
akciu v rámci mestských Švejkových dní.

Dni mesta Humenné:
Na Námestí Slobody v Humennom sme okoloidúcim deťom
a mládeži, tak isto ako aj na Švejkových dňoch, priblížili činnosť nášho
klubu aj 13.9.2019 v rámci Dní mesta Humenné. Najmladší záujemcovia
o hokej si mohli vyskúšať streľbu na bránku, miešanie pukov, obliecť si
hokejový výstroj a dresy. Samozrejme si
odniesli sladkú odmenu a náborový letáčik.
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Nábory na základných a materských školách:
Samozrejme za potenciálnymi najmladšími hokejovými hráčmi
sme sa vybrali aj na pôdu základných či materských škôl. Do náborových
akcií boli zapojené základné školy: Kamenica nad Cirochou, Modrá nad
Cirochou, Dlhé nad Cirochou, Belá nad Cirochou, Udavské, Ohradzany,
Hrnčiarska Humenné, Dargovských hrdinov Humenné.

Korčuliarsky program pre žiakov základných škôl a materských
škôl:
V rámci korčuliarskeho programu s naším klubom spolupracovali ZŠ
Švermova, ZŠ Kudlovská, ZŠ Hrnčiarska, materské školy spadajúce pod
mesto Humenné a súkromná MŠ Aura.
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Deti na hokej – I:
Náš klub HK Humenské LEVY v spolupráci so Slovenským
zväzom ľadového hokeja zorganizoval akciu Deti na hokej. Uvedená
akcia sa vykonáva po celom
Slovensku za účelom priblíženia
hokeja najmenším deťom vo
veku od 4 do 10 rokov. Dňa
3.11.2019 sa na tejto akcii
zúčastnilo takmer 100 detí.

K výbornej nálade prispeli aj maskot
hokejového šampionátu Macejko,
humenský
Levík
a samozrejme
vinikajúci moderátor našich akcií Braňo Behún.
Deti na hokej – II:
Do organizácie podujatia Deti na hokej sme sa zapojili aj
12.1.2020. Na ľade nesmeli chýbať aj maskot hokejového šampionátu
Macejko a humenský Levík. Pre deti boli pripravené stanovištia, kde si
mohli vyskúšať aj streľbu na kuželky, zbieranie pukov, naháňačky,
slalom, alebo len prvé krôčiky na korčuliach.
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Deň otvorených dverí:
16.2.2020 sme otvorili dvere zimného
štadióna pre nových aj staronových záujemcov
o hokej a o náš klub. Okrem tradične pripravených
akcií na ľadovej ploche sa však teraz mohli
záujemcovia odfotiť pri vitríne s pohármi, ktoré
predstavujú úspechy klubu, resp. klubov, ktoré
v minulosti pôsobili v humenskom mládežníckom
hokeji, mohli si pozrieť šatne s hokejovými
výstrojmi a dresmi, ako aj ďalšie priestory
zimného štadióna používané mládežníckym
klubom. Túto akciu svojou prítomnosťou
a aktívnou účasťou na ľade obohatili aj hráči seniorského Áčka HC 19
Humenné, humenskí odchovanci, Filip Vaško, Ivan Fedorko, Jaroslav
Šiňanský, Slavomír Maury a Ľubomír Buraľ, ktorí zakončili danú akciu
autogramiádou.

Všetky tieto náborové akcie sa stretli so záujmom verejnosti,
lokálnych médií a s veľkým záujmom mladých potenciálnych hokejistov
Týmito podujatiami sme sa snažili zvýšiť členskú základňu, čo sa nám aj
darilo, hlavne v predprípravke.
Okrem týchto podujatí sme pre hráčov nášho klubu zorganizovali
v danej sezóne aj ďalšie akcie.
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Sústredenie hráčov 2. až 5. ročníka na Zemplínskej Šírave:
V dňoch 20. – 23. júna 2019 sme sa zúčastnili sústredenia v hoteli
Chemes na Zemplínskej Šírave, kde sa daného sústredenia zúčastnilo 19
detí. Program bol zameraný na tréningovú časť – dvojfázové tréningy,
plávanie, futbalový turnaj, ako aj rôzne voľnočasové aktivity na
stmelenie kolektívu, kde aj táto časť je v kolektívnych športoch veľmi
dôležitá – plavba výletnou loďou, pešia túra na Vinné jazero a ďalšie
aktivity.

Sústredenie hráčov 5. až 8. ročníka v Liptovskom Mikuláši:
V rámci letnej prípravy na sezónu 2019/2020 bolo zorganizované
sústredenie v Liptovskom Mikuláši v dňoch 1. – 7. augusta 2019,
ktorého sa zúčastnilo 47 hráčov. Pod vedením trénerov Milana Macha,
Erika Dzobu, Mareka Macha,
Jozefa Sorokáča a trénera
brankárov Rudolfa Jurčenka si
zdokonaľovali svoje zručnosti
dvakrát denne na ľadovej
ploche JL arény a taktiež sa
venovali
rozvoju
svojich
schopností
na
suchých
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tréningoch, na kolieskových korčuliach. Po tvrdých tréningoch sa hráči
zregenerovali v blízkom bazéne a zúčastnili sa aj túry v nádhernej
liptovskej prírode na Žiarsku chatu.

Karnevalová párty s prespávačkou na zimnom štadióne:
29.10.2019 sa uskutočnila „Karnevalová párty“ pre deti 5. až 7.
ročníka spojená s prespávačkou v priestoroch posilňovne a suterénu
zimného štadióna. O 22:30 deti s trénermi vybehli na karnevalové
korčuľovanie v maskách na ľadovú plochu. Ráno, po budíčku riadne
zarezávali na tréningu.
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Zápasy rodičov s deťmi:
Počas sezóny boli v rámci voľnejších tréningov aj „priateľské“
zápasy medzi hráčmi jednotlivých mládežníckych družstiev s rodičmi.
Rodičia museli uznať, aký progres ich deti zaznamenali a počas týchto
zápasov zisťovali, že nie je to vždy také jednoduché, ako sa väčšinou
z tribún zdá.

Silvestrovský beh:
Naši mládežníci sa taktiež zapojili aj do 9. ročníka
Silvestrovského behu, ktorý organizovalo mesto Humenné, kde úspešne
a hojnom počte reprezentovali náš klub.
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Vyhlasovanie najlepších hráčov za jednotlivé mesiace sezóny
2019/2020:
Na zápasoch humenského Áčka HC 19 Humenné počas prestávok
boli vyhlasovaní najlepší hráči jednotlivých družstiev reprezentujúcich
náš klub a naše mesto. Najlepších hráčov za súťažné mesiace vyberali
tréneri jednotlivých kategórií, kde sa zohľadňovala účasť, snaha na
tréningoch a na zápasoch ako aj správanie sa jednotlivcov.
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Winter Classic games – Svidník:
V spolupráci s klubom Mládež HC 46 Bardejov a mestom
Svidník, sa podarilo už druhý rok po sebe zorganizovať Winter Classic
v rámci súťažných sezónnych zápasov v kategóriách starší žiaci HT 7
a HT 8. Zápasy sa odohrali 22.2.2020 na otvorenej ľadovej ploche vo
Svidníku. Obidva zápasy skončili víťazne pre naše humenské levy.
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Cube Development Team Global:
Našich 8 šiestakov HK
Humenské Levy sa zúčastnilo
turnaja Halloween Hat Trick
Showcase v Toronte v Kanade. Boli
súčasťou tímu Cube Development
Team Global, ktorý bol zložený
z kanadských a našich
hráčov.

Turnaj sa uskutočnil v dňoch 23. – 28.
októbra 2019. Americko-slovenský
tím postupne porazil tímy Brant
Bandits, Miltin Stars Gold, Halton
Rage a Royal City Kings White a vo
svojej kategórií ostali ako jediní
neporazení. Tento výlet im ukázal kolísku hokeja a dal možnosť
porovnať sa s kanadskými hráčmi v ich kategórii.
Okrem hokejových zážitkov si priniesli množstvo spomienok
z výletov do okolia a samozrejme nevynechali ani návštevu Niagarských
vodopádov.
Na tento turnaj nadväzoval aj
turnaj v Belehrade, Srbsko v dňoch 5. –
8. decembra 2019, kde sa naše levíčatá
taktiež zúčastnili a doplnili tím Cube
Development Team Global. Spoluprácu
s daným tímom sa podarilo zariadiť
trénerovi
Milanovi
Machovi
prostredníctvom
srbského
trénera
trénujúceho v Chicagu, USA Nenada
Rakovica.
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HK HUMENSKÉ LEVY v sezóne 2019/2020
Kategória – predprípravka HPP 0-2:
Letnú prípravu sme začali 6. mája 2019 a ukončili 26. júna 2019.
Zapojilo sa do nej cca 25 najmenších hokejistov. Tréningové dni boli
pondelok a streda, pričom tréningy začínali o 17:00 a končili 18:00 hod.
Tréningy sa konali v telocvični na futbalovom štadióne, na ihrisku
s umelou trávou za zimným štadiónom, v telocvični na ZŠ Hrnčiarska
a boli zamerané ako to už býva pri najmenších na hry, obratnosť,
koordináciu a základy športovej prípravy.
Na ľad sme vykorčuľovali 14. augusta 2019, kde až do konca
mesiaca sa tréningy konali dva krát do týždňa. Od septembra až do
konca sezóny tréningy boli v rovnakých časoch a to :
Pondelok
–
17:30-18:30 ľad
Utorok – 17:30-18:30 ľad
Štvrtok – 16:15-17:15 ľad a 17:30 – 18:15 suchý tréning
Tréningov sa zúčastňovalo 5 až 7 trénerov, kde každý mal svoje
stanovište, na ktorom zdokonaľoval v daných činnostiach malých
hokejistov.
Vďaka náborom, náborovým akciám a reklame klubu, sa nám
zvyšoval aj počet detí, kde sa stávalo, že na ľade ich bolo okolo 45. Preto
sme v decembri všetkých druhákov poslali už o kategóriu vyššie k
ročníku 3-4.
Tréningová činnosť pokračovala až do 9. marca 2020, kedy bola
sezóna predčasne ukončená.
V mesiacoch január – marec sa tréningov kategórie škôlkari
a prváci zúčastňovalo cca 45 detí, čo sa v Humennom už veľmi dlho
nikomu nepodarilo. Konečné číslo v kategórii 0-2 plus staršie deti, ktoré
začínajú s hokejom bolo cca 60 detí.
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Keďže táto kategória ešte nehrá
súťažné zápasy, snažili sme sa pre nich
vytvárať na spestrenie turnaje a zápasy
s okolitými klubmi, ako Michalovce
a Vranov nad Topľou.
TURNAJ DRUHÁKOV v Michalovciach
3.3.2020
Zostava HK Humenské Levy HPP2:
Richard Chromý - Samuel Danko, Martin Kovačik, Eric Homoľa, Ben
Šimurda, Viliam Boňko, Matúš Boňko, Timotej Macko, František
Kaduk, Matúš Harakaľ.

TURNAJ ŠKÔLKAROV:
23.2.2020
HK Humenské Levy žltý:
Richard Chromý - František Kaduk, Matúš Harakaľ, Marianna Kislíková,
Róbert Blaž, Max Štekláč, Liana Dankovičová, Adam Rabajda, Marko
Goga, Ondrej Hudák
HK Humenské Levy modrý:
Nela Popčáková - Jakub Adamov, Filip Kortus, Šimon Korba, Boris
Chomanič, Pavol Dankovič, Juraj Pipák, Michal Halický, Jakub
Chrabačka, Dávid Jenčík
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TURNAJ PRVÁKOV 8.12.2019
Brankári : Popčaková Nelka, Chromý
Richard
Hráči: Kaduk Ferko, Harakaľ Matúš,
Macko Timo, Petko Erik, Bláž Robko,
Kováč Damián, Bičej Maxim, Kortus Filip,
Goga Marko, Šimurda Filip, Kislíková
Marianna, Goroľ Dominik, Dankovič Pavol, Dankovičová Lianka.

Tréneri: Erik Dzoba, Peter Štekláč, Ján Adamov, Peter Glod, Vladimír
Čopák, Ivan Fedorko, Jaroslav Šiňanský

Kategória – prípravka HP 3-4:
Sezóna začala v máji letnou
prípravou, ktorú sme absolvovali v
obmedzených podmienkach, bez
možnosti prístupu na plochu zimného
štadióna,
telocvične
vybavenej
potrebnými
pomôckami
pre
tréningový proces. K dispozícií sme
mali multifunkčné ihrisko, ktoré tiež
nebolo
vo
vyhovujúcom stave. Prínosom v rámci
letnej
prípravy
bolo
jednoznačne
sústredenie na Zemplínskej Šírave v
dňoch 20. – 23. júna 2019. Letná príprava
splnila čo mala, až na prístup niektorých
hráčov, čo sa v konečnom dôsledku
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prejavilo počas sezóny.
V rámci tréningov na ľade sme mali 4 tréningové jednotky do
týždňa:
Pondelok – 16:30-17:30 ľad
Utorok – 16:30-17:30 ľad
Štvrtok – 17:15-18:15 ľad
Sobota – 7:30-8:30 ľad,
suchý tréning, víkendové zápasy a turnaje.
V kategórií HP4 sme odohrali 7 zápasov a v kategórií HP3 11
zápasov skupiny Východ, z ktorých niektoré skončili viac ako
uspokojivo, niektoré menej. V danej kategórií sa hrajú zápasy s
pravidlami minihokeja.
Začiatok tréningového
procesu na ľade bol ťažký,
postupne sa však hráči
zlepšovali a napredovali. U
každého hráča to bolo
individuálne a tí najlepší boli
posunutí do vyššej kategórie.
Čo sa týka výkonnosti
jednotlivých družstiev, v
kategórii HP4 sa tréneri mohli oprieť o stabilne dobré výkony hráčov,
ktorí pravidelne hrali už aj zápasy v kategórii HT5 na ostaršenie.
V kategórii HP3 to boli výkony brankára Petra Suju a hráčov ako Jakub
Slivka, Maroš Janík, Samuel Danko či Nela Popčáková.
Do úspešného ukončenia sezóny nám
bohužiaľ
zasiahla
nepriaznivá
epidemiologická situácia v súvislosti s
ochorením COVID -19, pre ktorú sme museli
sezónu predčasne ukončiť.
Kategóriu HP4 reprezentovali za HK
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Humenské Levy:
brankár: Ivan Tomáš, hráči: Hirjaková Alexandra, Benejová Hanka,
Jarina Teo, Jún Filip, Biľo Adam, Sivák Alex, Kislíková Katarína,
Popčák Ondrej, Derkáč Daniel, Duda Nicolas
Kategóriu HP3 reprezentovali za HK Humenské Levy:
Suja Peter, Janík Maroš, Slivka Jakub, Danko Samuel, Packo Matúš,
Sabo Miroslav, Boňko Viliam, Boňko Matúš, Šimurda Ben, Popčáková
Nela, Laurik Samuel, Chromý Richard, Homoľa Eric, Kováčik Martin,
Bardzák Daniel
Tréneri: Jozef Sorokáč – hlavný tréner, Milan Mach, Jaroslav
Šiňanský – asistenti trénera.
Vedúci družstiev: Peter Suja – vedúci HP 3, Jaroslava Siváková –
vedúca HP 4
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Kategória – Mladší Žiaci HT 5-6:
Družstvo HT 5:

Sezóna 2019/2020 sme odštartovali v máji letnou prípravou.
Tréningy prebiehali na rôznych miestach, nakoľko sa väčšinou muselo
reagovať na športoviská, ktoré boli voľné (telocvičňa – ihrisko ZŠ
Hrnčiarska, telocvičňa Šport, alebo ku konci letnej prípravy zimný
štadión). Letná príprava bola zameraná hlavne na rozvoj sily celého tela,
dynamiky dolných končatín, obratnosti, rýchlosti, zdokonaľovania
palicovej techniky a rozvoj kondície hravou formou. Regenerácia sa
absolvovala raz do týždňa na plavárni. Ku letnej príprave pristúpili
všetci hráči/hráčky zodpovedne, aj keď bola trochu slabšia dochádzka,
ale aj tá sa zlepšovala v priebehu letnej prípravy.
Po skončení letnej prípravy nasledoval voľný júl a od 1.8. –
7.8.2019 sme začali predsúťažné obdobie sústredením v Liptovskom
Mikuláši, ktoré splnilo svoj účel na 200%. Každý deň, okrem jedného
dňa, hráči absolvovali dvojfázové tréningy na ľade plus po tréningu na
ľade vždy nasledoval tréning na suchu, alebo regenerácia na plavárni. Po
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skončení sústredenia sme mali ešte týždeň tréningy na suchu a od 14. 8.
sa prvý krát vykorčuľovalo na ľad na našom zimnom štadióne.
Nasledovali prípravné zápasy a turnaj v Michalovciach. Deti sa celkom
dobre vyrovnali s prechodom z mini hokeja na hokej na celom ihrisku.
Pozitívom predsúťažného obdobia bolo určite sústredenie v Liptovskom
Mikuláši, kde deti aj utužili kolektív a aj absolvovali veľké množstvo
tréningových jednotiek. Tak isto vysoký počet prípravných zápasov.
Negatívom bolo asi len to, že po sústredení nenastal plynulý prechod na
tréningy na ľade v Humennom. Tak isto dosť veľké množstvo dovoleniek
v tomto období, kedy deti vypadli z tréningového procesu na 7 – 14 dní.
Súťažné obdobie sme
začali zápasom v Spišskej Novej
Vsi. Tak ako v predsúťažnom
období, tak aj v súťažnom
období, sa tréneri zamerali hlavne
na rozvoj korčuliarskej techniky
a na rozvoj hernej činnosti
jednotlivca, nakoľko tam mali
hráči najväčšie nedostatky a veľa hráčov začalo s hokejom až na konci
minulej sezóny. Pokrok bol viditeľný a značný každým mesiacom. Bolo
to vidieť aj na výsledkoch testov, kde väčšina detí urobila medzi
vstupnými testami a kontrolnými testami veľký progres, ktorý bolo vidno
hlavne na dosiahnutých časoch.
Tréningy: Pondelok – 08:00 – 09:15 – športová príprava
Utorok – 14:15 – 15:15
Streda – 08:00 – 09:15 – športová príprava
Štvrtok – 14:15 – 15:15 (plus suchý tréning)
Piatok – 14:00 – 15:15
Na výsledky v súťaži sa v daných kategóriách netreba
zameriavať. Od začiatku letnej prípravy sme vedeli, že budú iné
dôležitejšie veci, na ktoré sa bude treba v tejto sezóne zamerať. Nakoľko
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sa hráčom darilo zdokonaľovať sa v rôznych činnostiach, tým pádom sa
zlepšovali aj výsledky. Aj napriek zlepšeniam sa nám nepodarilo dostať
do prvej šestky v tabuľke a tak druhú časť sezóny sme hrali v spodnej
skupine. Slabšou stránkou v danom ročníku bola nevyrovnanosť
výkonov. Boli zápasy, kedy odohrali vyrovnanú partiu aj so silnými
súpermi doma Poprad 2:3, remíza vo Vranove 3:3 a zároveň dokázali
výkonovo a výsledkovo vybuchnúť doma so Sabinovom 0:6, či posledná
tretina 0:7 v zápase so Slávia Prešov, keď po dvoch tretinách bol stav
vyrovnaný 5:5.
Sme si však vedomí, že sa jedná o začínajúce deti a nevyrovnanosť
výkonov sa v tomto veku vyskytuje. V decembri sa piataci ešte zúčastnili
na kvalitne obsadenom medzinárodnom turnaji v Dolnom Kubíne.
V priebehu súťažného obdobia sme odohrali dva prípravné zápasy
s Partizanom Belehrad a Nowym Targom.
Celkovo od začiatku sezóny sa deti zlepšovali vo všetkých
smeroch. Prejavil sa tréningový proces, kedy deti absolvovali každý
týždeň päť tréningových jednotiek na ľade a dva krát tréningy na suchu.
Vytvoril sa dobrý kolektív, ktorý každým zápasom viac a viac ťahal za
jeden povraz. Úspešne sa podarilo v priebehu sezóny zapracovať aj
štvrtákov do mužstva. Deti urobili veľký výkonnostný progres počas
sezóny a je už len na každom jednom ako bude napredovať v ďalších
ročníkoch.
Všetky podrobnosti ohľadne účinkovania je možné nájsť na
odkaze:
https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/teams/749/ligamladsich-ziakov-5-rocnik/team/663196/hk-humenske-levy
Družstvo HK Humenské Levy HT 5 v sezóne 2019/2020
reprezentovali:
Tomáš Kovalčin, Jakub Dirbák, Hana Benejová, Andrew Simon
Kucík Harding, Robert Kucík Harding, Oliver Rečný, Adam Rosík,
Dávid Godžák, Filip Sivák, Simon Dubiak, Šimon Boris, Richard Danko,
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Branislav Behún, Martin Harvilik, Boris Šepeľa, Alexandra Hirjaková,
Jakub Oliver Čekovský.
Za družstvo piatakov počas sezóny nastúpili aj ostaršení štvrtáci:
Tomáš Ivan, Adam Biľo, Teo Jarina, Filip Jún.
Tréneri: Milan Mach – hlavný tréner, Jozef Sorokáč – asistent
trénera.
Vedúci družstva HT 5: Róbert Rosík
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Družstvo HT 6:

Sezóna 2019/2020 odštartovala v máji letnou prípravou. Tréningy
prebiehali na rôznych miestach: telocvičňa – ihrisko ZŠ Hrnčiarska,
telocvičňa Šport, alebo ku konci letnej prípravy zimný štadión. Letná
príprava bola zameraná hlavne na rozvoj sily celého tela, dynamiky
dolných končatín, obratnosti, rýchlosti, zdokonaľovania palicovej
techniky a rozvoj kondície hravou formou. Regeneráciu sme absolvovali
raz do týždňa na plavárni. K letnej príprave pristúpili všetci zodpovedne
a dochádzka bola na výbornej úrovni.
Po skončení letnej prípravy
nasledoval voľný júl a od 1.8. – 7.8. 2019
sme
začali
predsúťažné
obdobie
sústredením v Liptovskom Mikuláši.
Každý deň, okrem jedného dňa, sme
absolvovali dvojfázové tréningy na ľade
plus po tréningu na ľade vždy nasledoval
tréning na suchu, alebo regenerácia na
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plavárni. Po skončení sústredenia sme mali ešte týždeň tréningov na
suchu a od 14. 8. 2019 sme prvý krát vykorčuľovali na ľad na našom
zimnom štadióne. Nasledovali prípravné zápasy a turnaj v Košiciach
v Aréne sršňov. V tomto období sa k mužstvu pripojili aj chlapci, ktorí
k nám prišli na hosťovanie z mužstva Sršňov.
Súťažné obdobie sme začali zápasom v Spišskej Novej Vsi.
V tréningoch sme pokračovali v zdokonaľovaní techniky korčuľovania,
herných činností jednotlivca a herných kombinácií. Od začiatku súťaže
toto družstvo bolo asi jedno z najväčších prekvapení súťaže, keďže od
prvého kola sa pohybovalo v horných priečkach tabuľky. Nechýbalo
veľa a po základnej časti mohli šiestaci skončiť na prvom mieste tabuľky,
pričom na prvé mužstvo nám chýbal jediný bod. Potešujúci bol hlavne
fakt, že v každom zápase sme sa dokázali korčuliarsky aj herne vyrovnať,
dokonca vo väčšine zápasov v týchto činnostiach sme prevyšovali
svojich súperov. Druhú časť súťaže sme odohrali v hornej skupine
o víťazstvo v súťaži. Veľkým pozitívom bolo, že sme dokázali
minimálne jeden krát poraziť všetkých súperov v súťaži. Určite
najcennejšie boli víťazstvá nad HC Košice a ŠKP Poprad.
V dňoch 13.-15. decembra 2019 klub za
účasti rodičov daného ročníka zorganizoval na
humenskom ľade medzinárodný turnaj Christmas
Cup
danej
kategórie
a v priebehu
sezóny
boli
odohrané
aj
prípravné
zápasy so srbským klubom Partizán
Belehrad a poľským klubom Podhale
Nowy Targ. Za jediné negatívum je možné považovať občasné
dovolenky počas rôznych prázdnin, kedy deti vypadli z tréningového
procesu na určité obdobie.
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Celkovo v danom ročníku možno sezónu hodnotiť veľmi
pozitívne. Hráči absolvovali každý týždeň päť tréningových jednotiek na
ľade a dva tréningy na suchu.
Tréningy: Pondelok – 06:15 – 07:15
Utorok – 15:30 – 16:30 (plus suchý tréning)
Streda – 06:15 – 07:15
Štvrtok – 15:00 – 16:00 (plus suchý tréning)
Piatok – 17:45 – 18:45
Prvý krát sa podarilo
družstvu dostať sa do skupiny
o celkové víťazstvo v súťaži
a najväčšie plus bolo, že
družstvo dokázalo otáčať aj
zápasy,
v ktorých
sa
prehrávalo a práve vtedy sa
ukázala
sila
a charakter
daného družstva. Výborne zapadli do kolektívu chlapci z klubu HK
Sršne Košice. Táto sezóna priniesla prvé ovocie za poctivú robotu. Teraz
už len treba pokračovať v načatej práci, nezaspať na vavrínoch
a v podobnom hernom prejave aj v nasledujúcej sezóne.
Všetky podrobnosti ohľadne účinkovania je možné nájsť na
odkaze:
https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/teams/748/ligamladsich-ziakov-6-rocnik/team/663184/hk-humenske-levy
Družstvo HK Humenské Levy HT 6 v sezóne 2019/2020
reprezentovali:
Soňa Kubaniová, Branislav Kaduk, Matej Bratko (hosťovanie
z HK Sršne Košice), Martin Vrba (hosťovanie z HK Sršne Košice),
Dávid Hitráček, Ivan Čerevka, Jakub Jaš (hosťovanie z HK Sršne
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Košice), Samuel Horvat, Michal Janošov, Michal Baník, Marek Beňo,
Tomáš Chautur, Robin Homoľa, Adam Marcin.
Za družstvo šiestakov počas sezóny nastúpili aj ostaršení piataci:
Oliver Rečný, Šimon Boris, Filip Sivák, Alexandra Hirjaková, Dávid
Godžák.
Za družstvo šiestakov počas sezóny nastúpili aj omladšené
siedmačky: Nina Chovancová, Katarína Šimkaninová.
Tréneri: Milan Mach – hlavný tréner, Jozef Sorokáč – asistent
trénera.
Vedúci družstva HT 6: Ľubomír Beňo

Kategória – Starší Žiaci HT 7-8:
Družstvo HT 7:
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Sezóna 20019/2020 začala letnou prípravou 2. mája 2019
a ukončila sa 28. júna 2019. Prípravu absolvovalo 16 hráčov z toho 2
hráčky. Letná príprava prebiehala na Základnej škole Hrnčiarskej, zimný
štadión, umelá tráva (zimný štadión), atletický ovál pri základnej škole
Dargovských hrdinov a priestranstvo popri rieke Laborec.
Počas ťažkej ale potrebnej prípravy bolo spestrenie pre hráčov aj
priateľské florbalové zápasy proti florbalistom a futbalový zápas proti
futbalistom FK Humenné.
Od 1.8.2019 do 7.8.2019 sa hráči zúčastnili sústredenia
v Liptovskom Mikuláši, kde absolvovali dvojfázové tréningy na ľade ako
aj „suché“ tréningové jednotky. Po skončení sústredenia sa pokračovalo
v tréningovom procese tréningami mimo ľadu do 14.8.2019.
V domácich podmienkach sme v auguste trénovali od pondelka
do piatku kde minimálne dva krát do týždňa boli dvojfázové tréningy na
ľade plus suché tréningy spojené s regeneráciou. Počas tohto obdobia sa
odohralo aj niekoľko prípravných stretnutí s Michalovcami, Bardejovom
alebo proti našim šiestakom, keďže nikto na okolí daný ročník neotváral.
Tréningy: Pondelok – 14:15 – 15:15
Utorok – 07:00 – 08:15 – športová príprava s HT 8
Streda – 14 :30 – 15:30 (po tréningu individuálne švihadlá)
Štvrtok – 13:00 – 14:00 a od 14:15 do 15:00 suchý tréning
– športová príprava s HT 8
Piatok – 15:15 – 16:15
Žiaľbohu v sezóne sme
obsadili v skupine východ
posledné siedme miesto
s dvoma výhrami proti
Bardejovu a jednou remízou
so Spišskou Novou Vsou.
Treba ale reálne uznať že toto
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družstvo v piatom ročníku dostávalo výprasky cez 30 gólov ako
napríklad 38:0 od HC Košice, kde v tejto sezóne prehrali v jednom zo
zápasov proti Košiciam 6:2 pričom v polovici zápasu vyhrávali 2:0. Nie
je potrebné veľmi riešiť výsledky v danej kategórii, nakoľko v tejto
kategórií sa dosť odzrkadľuje práve zanedbanosť náborov z rokov 20122016, kde niektorí začali dosť neskoro s hokejom. Mínusom sezóny boli
hlavne veľmi nevyrovnané výkony počas zápasov, kde sa dokázalo
odohrať dva podarené zápasy za sebou a potom v troch zápasoch za
sebou vyhorieť. To bohužiaľ súvisí aj s kvalitou hráčov v danom ročníku,
v ktorom je maximálne 5-6 jednotlivcov, ktorí môžu hokejovo
napredovať. Pozitívom sú výborne výkony brankárov Dominika Foltána
a Niny Chovancovej počas celej sezóny, iba s miernymi výkyvmi a ako
už bolo spomenuté, zníženie prehier aj o viac ako 20 gólov oproti
minulým sezónam. V sezóne 2017/2018 prehra s Bardejovom 28:0
a v tejto sezóne posledný zápas proti Bardejovu výhra 8:3 po veľmi
kvalitnom a obetavom výkone. Jedno pozitívum do budúcna je, že okrem
Košíc a Popradu sú v tejto kategórii dosť vyrovnané tímy, takže pri 100
percentom sústredení sa na zápasy a za pomoci brankárov, sa dajú
výsledky ešte stále zlepšovať. Počas sezóny zo zdravotných dôvodov
skončil Michal Hirjak.
Všetky podrobnosti ohľadne účinkovania je možné nájsť na
odkaze: https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/teams/747/liga-starsichziakov-7-rocnik/team/663174/hk-humenske-levy
Počas vianočných
sviatkov
sa
siedmaci
zúčastnili
turnaja
v Bohumíne
(Česká
republika), kde sa chlapci
a dievčatá mohli stretnúť
s mužstvami ako Bohumín,
Nový Jičín, jeden kanadský
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tím či Karlove Vary. Spomienky z turnaja ostali krásne a určite si všetci
prítomní zobrali poučné veci do budúcna.
Družstvo HK Humenské Levy HT 7 v sezóne 2019/2020
reprezentovali:
Foltán Dominik, Chovancová Nina, Šuľák Lukáš, Szabó Roman, Budaj
Artur Samuel, Habina Dušan, Janošov Martin, Šimkaninová Katarína,
Čerevka Patrik, Kraus Hugo, Kuruc David, Varga Filip, Hudák Tobiáš,
Grajciar Ondrej, Horňák Patrik, Hirjak Michal, Teľman Adam ( HC
Košice – hosťovanie )
Tréneri: Erik Dzoba – hlavný tréner, Vladimír Čopák, Ivan
Fedorko – asistenti trénera.
Vedúci družstva HT 7: Stanislav Kraus
Družstvo HT 8:

35

JUNIOR ŠPORT KLUB plus, o.z. – HK HUMENSKÉ LEVY

V máji 2019 sa začala sezóna 2019/2020 letnou prípravou, do
ktorej sa zapojili všetci do úvahy pripadajúci hráči HK Humenské Levy
danej vekovej kategórie. Tréningy prebiehali v telocvični na ZŠ
Hrnčiarska, na ihrisku ZŠ Dargovských hrdinov a na umelej tráve za
zimným štadiónom. Počas týždňa hráči mali 5 hodinových tréningov so
zameraním na obratnosť, silu, výbušnosť, „palicovú“ techniku a streľbu.
Počas letnej prípravy ako spestrenie tréningového procesu sa
hráči HT 8 zúčastnili hokejbalového turnaja Mini Vranov Cup 2019 vo
Vranove nad Topľou v dňoch 29. – 30. júna 2019 ako si aj zahrali
niekoľko priateľských florbalových zápasov s hráčmi Florbalového klubu
Humenné.

Od 1.8.2019 do 7.8.2019 sa hráči zúčastnili sústredenia
v Liptovskom Mikuláši, kde absolvovali dvojfázové tréningy na ľade ako
aj „suché“ tréningové jednotky. Po skončení sústredenia sa pokračovalo
v tréningovom procese tréningami mimo ľadu do 14.8.2019.
Od 14.8.2019 začala príprava na ľade. Po ustálení zmien počas
školského roka hráči HT8 absolvovali tréningy vo viacmenej pravidelných časoch v jednotlivých týždňoch takto:
- Pondelok: 14:15 – 15:15 spoločne s HT7, brankári 15:30 – 16:30
– kde aj niektorí vybraní hráči sa zúčastňovali daných tréningov
ako strelci
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-

Utorok: 7:00 – 8:15 – športová príprava spoločne s HT7
Streda: 15:45 – 17:00 – samostatne
Štvrtok: 13:00 – 14:00 – športová príprava spoločne s HT7
Piatok: 16:30 – 17:30 – samostatne – predzápasový tréning

V predsúťažnom období hráči HT8 absolvovali celkovo 5
prípravných zápasov so súpermi HK Mládež Michalovce (0:4),
Kryzhynka Kyjev, Ukrajina (0:8), Mládež HC 46 Bardejov (12:5 –
spoločne starší žiaci), MŠKM Trebišov (8:4) a s kadetmi HC Vranov
Bulls (3:2).
Súťažne sezóna 2019/2020 začala 14.9.2020 zápasom proti HC
Košice. Postupne v základne časti sme sa stretli s tímami regiónu
Východ: HC Košice, HK Mládež Michalovce, Prešov Penguins, HK
Spišská nová Ves, Mládež HC 46 Bardejov, MŠKM Trebišov, HK ŠKP
Poprad a HK Slovan Gelnica. Počas základnej časti bolo dohraných 16
súťažných zápasov, kde sme 6 zápasov vyhrali a 10 prehrali a celkovo
obsadili 6. miesto.
V priebehu sezóny sa hráči zúčastnili aj turnajov SZĽH AA U15
7.9.2019 v Michalovciach a U14 8.9.2020 v Humennom.
Po ukončení základnej časti naši ôsmaci hrali nadstavbu regiónu
Východ 6.-9. U14, kde našimi súpermi boli Mládež HC 46 Bardejov,
MŠKM Trebišov a HK Slovan Gelnica.
V danej nadstavbe sme mali odohrať celkovo
12 zápasov, kde však kvôli nedohraniu súťaže
z dôvodu uzatvorenia zimných štadiónov
a zákazu verejných športových podujatí sa
odohralo len 10 zápasov. Posledný zápas sa
uskutočnil 7.3.2020. Počas nadstavby družstvo
HK Humenské Levy U14 neprehralo ani jeden
zo svojich zápasov.
Negatívom danej sezóny bolo, že sme
sa viac nedokázali „pobiť“ so súpermi Prešov
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Penguins a HK Spišská Nová Ves, ktorí boli našimi priamymi
„konkurentmi“ v boji o prvú päťku a prehrali sme s nimi takmer takými
istými výsledkami, ako sme prehrávali s celkami prvej trojky, čo bolo na
druhej strane pozitívom, nakoľko z minulých sezón sme boli „zvyknutí“
na značne vyššie prehry od súperov HC Košice, HK ŠKP Poprad a HK
Mládež Michalovce. Ďalším pozitívom bolo, že v nadstavbovej časti sme
súperov jednoznačne prehrávali a prakticky až do konca súťaže sme
výsledky jednoznačne rozdielovo navyšovali, kde posledný zápas proti
HK Slovan Gelnica bol gólovo najplodnejší a vyhrali sme v ňom 24:1,
kde sa strelecky „utrhol“ náš najlepší strelec Marek Šimkanin a so
svojimi 13-timi gólmi sa zapísal ako rekordér súťaže starších žiakov HT
8 v rámci celého Slovenska. V tabuľke nadstavby región Východ U14 6.9. sme obsadili prvé miesto, kde toto je najlepší výsledok danej kategórie
za posledných najmenej 10 rokov účinkovania humenského
mládežníckeho hokeja.
V rámci sezóny sa organizovalo aj niekoľko regionálnych
výberov a kempov U15 (ročník 2005), kde do týchto boli pozvaní aj naši
hráči Marek Šimkanin, Benjamín Cima a Dominik Švída. Ako náhradník
medzi brankármi týchto výberov bol Daniel Kubáni.
Taktiež
hráčka
danej kategórie Klára
Macková sa zúčastňovala
zdokonaľovacích
výcvikových
táborov
hráčok širšieho kádra
juniorských reprezentácií
SR „18“ Ženy a SR „16“
Ženy na zimnom štadióne
Ružinov v Bratislave, kde sa týchto táborov zúčastnila ako vôbec
najmladšia členka v rámci celej SR a bola zaradená ako náhradníčka na
medzinárodný dvojzápas reprezentácie SR U16 s Českou republikou.
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Všetky podrobnosti ohľadne účinkovania je možné nájsť na
odkaze: https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/teams/746/liga-starsichziakov-8-rocnik/team/663168/hk-humenske-levy
Veľmi vydarenou akciou daného ročníka je potrebné tiež
spomenúť 3. ročník turnaja JARKOP CUP, ktorý sa konal v
predvianočnom termíne 20.-21.12.2019 sa na zimnom štadióne
v Humennom za účasti tímov z Ukrajiny, Poľska a Slovenska.

Družstvo HK Humenské Levy HT 8 v sezóne 2019/2020
reprezentovali:
Samuel Bičej, Daniel Kubáni, Samuel Šimon, Klára Macková,
Branko Drančák (hosťovanie z HC Košice), Zuzana Ruščinová
(hosťovanie zo Šarišanka Prešov), Marko Židzik, Benjamín Cima, Marek
Šimkanin, Oleksandr Shcherbanych, Jozef Baník, Patrik Durkot,
Dominik Švída (hosťovanie z HC Košice), Tomáš Gallér (hosťovanie
z HC Košice) a Guillermo Thomas Piquet (hosťovanie z HC Košice).
Za družstvo ôsmakov počas sezóny nastúpili aj ostaršení
siedmaci: Lukáš Šuľák, Ondrej Grajcar, Dávid Kuruc, Artur Samuel
Budaj Dušan Habina a Martin Janošov.
Tréneri: Erik Dzoba – hlavný tréner, Vladimír Čopák, Ivan
Fedorko – asistenti trénera.
Vedúci družstva HT 8: Marek Macko
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Hospodárenie JUNIOR ŠPORT KLUB
Plus, o.z. v účtovnom roku 2019
Cieľom občianskeho združenia JUNIOR ŠPORT KLUB – plus je
pracovať s vyrovnaným rozpočtom, respektíve s kladným hospodárskym
výsledkom. To znamená, že k reálnym príjmom musíme adekvátne
prispôsobiť výdavky.
V plánovanom rozpočte sme v prvých mesiacoch roku 2019
nemohli počítať s dotáciou z rozpočtu mesta Humenné a tiež s dotáciou
zo SZĽH, pretože sme neboli riadnym členom SZĽH.
Deficit sme vyrovnávali solidárnymi poplatkami rodičov
a vkladmi od darcov. Počas sezóny ovplyvnilo rozpočet viacero položiek,
ktoré boli oproti plánom odlišné – ako napr. na strane príjmov, výška
dotácie od SZĽH, či celkové zaplatené rodičovské poplatky. Na strane
výdavkov boli odlišnosti oproti plánu napr. v položke odmien trénerov.
Celkovo sa nám však podarilo plánovaný deficit vykryť celý, keď na
konci sezóny sme skončili s prebytkom viac ako 6 tisíc €. Táto rezerva
nám pomohla preklenúť obdobie na začiatku kalendárneho obdobia 2020.

Výdaje v roku 2019:
Administratívne služby
poštovné, tlač, skenovanie, kopírovanie,
telekomunikačné služby, zakúpenie počítačvej techniky (notebook,
tlačiareň)
Trénerské služby
Náklady na domáce zápasy (lekár, časomerač, zapisovateľ, rozhodcovia
....)
Doprava hráčov na zápasy
Prenájom športových zariadení počas sústredenia (telocvičňa, bazén, ľad,
...)

2 469
36 650
7 913
10 287
3 309
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Ubytovanie hráčov (zápasy vonku, sústredenia, ...)

3 177

Strava hráčov (zápasy vonku, sústredenie, ....)

9 779

Poplatky za štartovné SZĽH
Organizačná činnosť pri turnajoch (lekár, časomerač, zapisovateľ,
rozhodcovia ....)
Trénovanie - asistenti, dobrovolnícka činnosť

7 170

Športové potreby pre hráčov a trénerov (hokejky, športové náčinie,.. )

1 860
13 552
325

Športové oblečenie

7 663

účtovnícke služby

2 000

Potreby na turnaje (ceny)

446

Bankové poplatky SLSP

76

Bankové poplatky SLSP-P

36

Výdaje spolu

106 712

Príjmy v roku 2019:
Prijaté príspevky od fyzických osôb - (sústredenie, športové výstroje)
Prijaté príspevky od fyzických osôb - mesačné poplatky
Prijaté príspevky od fyzických osôb - dary

9 040
20 600
2 000

Dotácia - MÚ Humenné (celá sezóna)

58 000

Dotácie - MÚ Humenné (jednorazové)

1 800

Dotácie - SZĽH (zmluva o poskyt. fin. príspevku 2019-08-21)
Dotácie - VSZĽH (zmluvy o poskyt. fin. príspevku 2019-08-30)
Príjmy spolu

17 648
4 380
113 468
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Partneri a podporovatelia

mesto Humenné

Mediálni partneri

ĎAKUJEME za podporu počas sezóny 2019/2020
a veríme v ďalšiu úspešnú spoluprácu.

42

JUNIOR ŠPORT KLUB plus, o.z. – HK HUMENSKÉ LEVY

ZŠ Hrnčiarska Humenné
Základná škola Hrnčiarska 13 v spolupráci s mestom
Humenné a športovými klubmi FK Humenné a HK
Humenské Levy vytvorila priestor pre športové triedy aj v
školskom roku 2019/2020 s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy
pre žiakov 5. – 9. ročníka so zameraním na futbal a ľadový hokej.
Činnosť v športovej triede je zameraná na optimálny rozvoj
pohybových predpokladov žiakov pre konkrétne športové odvetvie a
zvyšovanie ich športovej výkonnosti.
Predmet športová príprava sa ako súčasť výchovno-vzdelávacieho
procesu vyučuje podľa osobitných učebných osnov vypracovaných v
spolupráci so športovými zväzmi v súlade so zásadami športového
tréningu.
Hráči klubu HK Humenské Levy
na ZŠ Hrnčiarska boli v športových
triedach, kde sa zapájali a úspešne
reprezentovali nie len náš klub, ale aj
školu či už na športových alebo rôznych
umeleckých a vedomostných súťažiach.
Triedny učitelia v športových triedach:
5.C – Mgr. Miroslav Sinčák
7.D – Mgr. Jozef Radik
8.D – Mgr. Vladimír Mandula
9.B – Mgr. Zdenka Bendová
Riaditeľka školy – Mgr. Jitka Fiľová
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Kontaktné údaje klubu
JUNIOR ŠPORT KLUB plus, o.z. – HK HUMENSKÉ
LEVY
Kukorelliho 1505/50, 066 01 HUMENNÉ
IČO: 37946854
Register občianskych združení: VVS/1-900/90-25657
Ing. Dávid GODŽÁK – manažér klubu
tel.: +421 907 925 573
e-mail: david.godzak@gmail.com
Erik DZOBA – náborový manažér
tel.: +421 902 367 877
e-mail: nabor@hkhumenskelevy.sk
Internetová stránka: www.hkhumenskelevy.sk
Facebook: HK Humenské Levy mládež

Rok vydania: 2020
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„Dôveruj mi, môj syn nikdy
neprehráva. Buď vyhrá alebo sa
učí.“

Na záver by sme sa chceli ešte raz poďakovať všetkým, aj tým,
ktorí neboli spomenutí v príhovore predsedu klubu v úvode a
akýmkoľvek spôsobom prispeli, myslíme si, že k úspešnému chodu tohto
nášho spoločného klubu v jeho začiatkoch a v prvej sezóne jeho
existencie. Všetkým zanietencom, ktorí na úkor svojho voľného času
tento obetovali v prospech zdravého rozvoja našich detí v klube. Určite
by bolo ťažké všetkých menovať, ktorí si zaslúžia poďakovanie. Veríme,
že mládežnícky hokej v Humennom má mať svoje miesto, má svoje
opodstatnenie či už v meste, alebo v rámci Slovenska. Preto vás týmto
všetkých prosíme aj o ďalšiu vašu pomoc, či už to formou
dobrovoľníckej pomoci, finančnej alebo akejkoľvek inej podpory.

Ďakujeme za všetky deti
HK HUMENSKÉ LEVY

