
HC Lučenec, Športová ulica 2480, 984 03  Lučenec 

Zápisnica zo zasadnutia výboru HC Lučenec zo dňa 26.12.2017 

Zapisovateľ: Mgr. Gabriela Aláčová    Overovateľ: Vladimír Lipiansky 

 

Prítomní: Ing. Miroslav Barcaj, Vladimír Lipiansky, Mgr. Gabriela Aláčová 

Ospravedlnení: Katarína Kuklová, Mgr. Lukáš Plešavský 

 

Program rokovania 

1. Otvorenie, určenie overovateľa a zapisovateľa zápisnice 

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

3. Porušenie stanov a zásad  HC Lučenec trénerom dorastu p. Marianom Gallom 

4. Diskusia  

5. Uznesenia a záver 

 

K bodu 1 

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

overovateľa Vladimíra Lipianskeho 

K bodu 2 

Výkonný výbor prejednal pôsobenie trénera starších žiakov  P. Jablonského. 

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 a súčinnosť s vedúcim družstva pri 

organizačnom zabezpečení zápasov (napr. pri zabezpečovaní hráčov na zápasy 1. ligy starších 

žiakov);  

- výbor HC Lučenec a časť rodičov sú nespokojní s neskorými príchodmi trénera na zápasy, keďže 

tréner by mal byť prítomný v šatni s hráčmi a na rozcvičke, ako aj po skončení zápasov; 

- tréningový proces bol zameraný iba na tréning na ľade; tréner nesplnil požiadavku vedenia 

klubu zabezpečovať suché tréningy pred tréningom na ľade a po tréningu minimálne 

2xtýždenne, neprejavil záujem o spoluprácu s kondičným trénerom. 

- tréner nerealizoval nad rámec tréningového procesu žiadne sprievodné aktivity pre svoju 

kategóriu, napr. organizovanie turnajov, účasť na turnajoch iných klubov pod. 

Výbor HC Lučenec na zasadnutí 26.12.2017 hlasoval jednohlasne za odvolanie trénera p. Jablonského.  

K bodu 3 

Výkonný výbor na zasadnutí prejednal porušenie zásad trénera HC trénerom dorastu p. Gallom na 

domácom zápase dňa 23.12.2017. Na  základe  informácií  od člena  VV p. Lipianského, ktorý  bol  na  

danom  zápase,   došlo  zo  strany  trénera  k  hrubému   porušenie  pracovných  zásad a povinností 

trénera hokejového klubu HC Lučenec.  

Výbor HC Lučenec na zasadnutí 26.12.2017 hlasoval jednohlasne za odvolanie trénera p. Galla.  

 



K bodu 4 

V diskusii neboli žiadne pripomienky a otázky. 

 

Uznesenia: 

Vedenie klubu dá p. Jablonskému a p. Gallovi na vedomie ich odvolanie a ukončenie spolupráce s HC 

Lučenec.  

Termín: do 1.1.2018     Z: Ing. Miroslav Barcaj  

Vedenie klubu zabezpečí nového trénera starších žiakov a dorastu. 

Termín: do 1.1.2018     Z: Ing. Miroslav Barcaj, Vladimír Lipiansky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


