
HC Lučenec, Športová ulica 2480, 984 03  Lučenec 

 

Zápisnica zo zasadnutia výboru HC Lučenec zo dňa 19.12.2017 

Zapisovateľ: Mgr. Gabriela Aláčová 

Overovateľ: Mgr. Lukáš Plešavský 

 

Prítomní: 

Ing. Miroslav Barcaj 

Vladimír Lipiansky 

Mgr. Gabriela Aláčová 

Mgr. Lukáš Plešavký 

Peter Jablonský 

Slavka Adamove 

Ospravedlnení: Katarína Kuklová 

 

Program rokovania  

1. Otvorenie, určenie overovateľa a zapisovateľa zápisnice 

2. Prejednanie pôsobenia p. Petra Jablonského na poste trénera starších žiakov 

3. Diskusia  

4. Uznesenia a záver 

 

K bodu 1 

Ing. Miroslav Barcaj otvoril zasadnutie výboru. Za zapisovateľa bola určená Mgr. Gabriela Aláčová, za 

overovateľa Mgr. Lukáš Plešavský 

K bodu 2 

Ing. Miroslav Barcaj informoval trénera P. Jablonského s výhradami výboru HC Lučenec voči jeho 

pôsobeniu ako trénera starších žiakov. Uviedol, že uvedená situácia vychádza aj zo spätnej väzby od 

časti rodičov. 

Upozornil na tieto fakty: 

a. výbor HC Lučenec a rodičia sú nespokojní s neskorými príchodmi trénera na zápasy, keďže 

tréner by mal byť prítomný v šatni s hráčmi a na rozcvičke; 

b. tréner P. Jablonský neplnil dohody a očakávania klubu, na ktorých sa s výborom HC Lučenec 

dohodol pri rokovaniach pred sezónou: 

- klub požadoval od trénera aktívnu  spoluprácu trénera a vedúceho družstva ako aj  rodičov 

pri zabezpečovaní hráčov na zápasy; 



- zabezpečenie suchých tréningov pred tréningom na ľade a po tréningu 2xtýždenne; 

K bodu a.) P. Jablonský uviedol, že z časových osobných dôvodov nevie prichádzať na zápasy skôr, 

chlapci sú samostatní a dokážu urobiť rozcvičku aj bez jeho prítomnosti. Vyjadril sa aj k výhrade 

rodičov, že počas zápasov telefonuje, keďže je zamestnaný v spoločnosti, kde musí byť v neustálej 

pracovnej pohotovosti, musí byť kedykoľvek zastihnuteľný.  

K bodu b.) K tréningovému procesu uviedol p. Jablonský, že je náročné realizovať tréningový proces pri 

malom počte hráčov a pri výkonnostne rozdielnych hráčoch, akých má v kategórii starších žiakov. 

Zároveň uviedol, že kategória starších žiakov má z jeho pohľadu dostatok intenzívneho tréningového 

procesu. 

P. Jablonský sa vyjadril aj ku konfliktu, ktorý vznikol s p. Zöldom. Uviedol, že si chcel vyjasniť 

nespokojnosť niektorých rodičov s jeho prácou trénera.  

 

Diskusia: 

V diskusii Ing. Miroslav Barcaj uviedol, že očakával iný postoj trénera v prípade rozhodnutia sa 

nevycestovať na zápas do Martina z dôvodu nepristavenia autobusu, kedy sa vedeniu klubu podarilo 

flexibilne vybaviť náhradný autobus a klub by odohral aspoň jeden zápas.  

K tomuto bodu uviedol p. Jablonský, že on bol za vycestovanie, rodičia sa však rozhodli nevycestovať.  

 

Uznesenia: 

Vedenie klubu dá p. Jablonskému na vedomie jeho ďalšie pôsobenie v pozícii trénera starších žiakov 

HC Lučenec po prerokovaní uvedenej situácie na ďalšom zasadnutí výboru a to 26.12.2017. 

Termín: do 1.1.2018     Z: Ing. Miroslav Barcaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


