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1. ÚVOD  

 
 

Názov a adresa: SLOVAN MALÁ FATRA - HÁDZANÁRSKY KLUB ŽILINA, o.z., 
Orolská 1126/2, Žilina 010 01 
 
Právna forma: Občianske združenie založené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní 
občanov. Vedený v evidencii občianskych združení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
pod registračným číslom VVS/1-900/90-56104 
 
IČO: 52278255 
 
Dátum vzniku: 10.4.2019 
 
Štatutárny orgán:  
Mgr. Renáta Bartková – predsedníčka klubu  
Ing. Milan Jasenka – generálny sekretár 
Vladimír Ohrádka – podpredseda klubu 

        
   Renáta Bartková                                 Milan Jasenka                               Vladimír Ohrádka     



 
 
 
Výkonný výbor: 
Mgr. Renáta Bartková  
Ing. Milan Jasenka 
Vladimír Ohrádka 
Michaela Cíbová  
Ing. Rudolf Kroh 
 

      
Michaela Cíbová                            Rudolf Kroh 

Člen širšieho výkonného výboru: 

   
Katarína Svitanová                

 
Hlavný kontrolór: Martina Furtáková – k 31.12 sa vzdala činnosti a nahradil ju  
Marek Mikulík 

 
 
 



 
Generálny sekretár: Ing. Milan Jasenka  
 
Členovia združenia:  

Michaela Cíbová 

Erika Kubicová 

Milan Jasenka 

Martina Furtáková 

Vlado Ohradka 

Jozef Horka 

Renáta Bartková 

Gabriela Ďurková 

Dana Šugárová 

Katarína Svitanová 

Rudolf Kroh 

Roman Hajduk 

Vladimír  Váňa 

Marián Váňa 

Katarína  Holbojová 
 

 
 
 

2. POSLANIE  
 
 
Poslaním SMF-HK Žilina je najmä: 
Združenie hodlá pôsobiť v Slovenskej republike v prospech záujmov, záľub a potrieb svojich 
členov a osôb s jeho príslušnosťou ako aj iných priaznivcov v oblasti rozvoja kolektívnej 
loptovej hry hádzaná vo forme vrcholového, výkonnostného i rekreačného športu, to všetko 
bez ohľadu na vek a pohlavie, to všetko ako spôsob zdravého životného štýlu, racionálnej 
výživy, regenerácie, ochrany a podpory zdravia a vzdelania, zachovania prírodných 
a kultúrnych hodnôt ako aj s cieľom naplnenia verejného záujmu v športe. Všeobecným cieľom 
združenia je zabezpečenie športovej reprezentácie okresu Žilina v kolektívnom športe 
hádzaná. Športový klub reprezentujú jednotliví športovci (dievčatá a chlapci, neskôr muži a 
ženy), tréneri a funkcionári. Dlhodobou víziou športového klubu je podpora a rozvoj hádzanej 
na území VÚC resp. Slovenskej republiky a vytvorenie podmienok na prípravu vo vrcholovom 
športe pre talentovaných a profesionálnych športovcov.  

 



 
 

3. ZÁKLADNÉ ÚDAJE K ČLENSTVU V SMF-HK Žilina, o.z. 
 
 

Druh členstva Počet 

Člen športového klubu (o.z.) 15 

Registrovaný za združenie (hráčka/hráč) 115 

Počet aktívne zapojených detí do súťaží 70 priemerne 

 

Mimo členov združenia sa zúčastňovalo na hádzanárskych krúžkoch na piatich školách a v 

CVČ ďalších viac ako 200 detí Činnosť krúžkov na školách bola významne narušená 

pandémiou. Spolupracujúce školy: ZŠ a MŠ  Sv. Gorazda, ZŠ Námestie mladosti 1, ZŠ 

Lichardova, ZŠ Limbová, ZŠ a MŠ Višňové. CVČ Žilina poskytlo priestory na činnosť na 

začiatku októbra, avšak na základe nariadení činnosť ukončili po dvoch týždňoch a ani v máji 

činnosť neobnovili. 

AKO JE MOŽNÉ STAŤ SA ČLENOM:  

Je potrebné elektronicky: 

Vyplniť prihlasovací formulár. Po jeho kompletnom vyplnení príde potvrdzovací e-mail. 

Uhradiť klubové členské podľa danej kategórie - variabilný symbol k platbe bol 2019. 

Uviesť do poznámky účel platby. 

A. ČLENSKÉ ROČNÉ PRÍSPEVKY 

Členovia  20 Eur 



B. ROČNÉ PRÍSPEVKY NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ - registrovaní za združenie (nie členovia) 

Platba podľa kategórie: 

Prípravka                 0 Eur 

Mladší žiaci/žiačky  0 Eur 

Dospelí                    0 Eur 

 

C. MESAČNÉ PRÍSPEVKY NA NÁKLADY NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ V ROKU 2020 - 

registrovaní za združenie  

Prípravka                  10 Eur 

Mladší žiaci/žiačky    10 Eur, od septembra 2020 15 EUR 

 

 

4. PREHĽAD ČINNOSTI SMF-HK, o.z. V ROKU 2020 

 

     V priebehu roku 2020 sme vykonávali aktivity na popularizáciu hádzanej v Žiline a prilákanie 
detí do krúžkov, CVČ a do nášho hádzanárskeho klubu. 
  
Súhrn činnosti:  
 

➢ krúžková činnosť hádzanej pre deti základných škôl  
➢ usporiadali sme exhibičný zápas plážovej hádzanej v spolupráci s mestskými 

poslancami  
➢ v spolupráci s CVČ sme zaviedli hádzanársky útvar v CVČ - na báze dobrovoľníckych 

zmlúv (nulová náhrada stratu času)  
➢ dvaja naši kvalifikovaní tréneri vyučujú športovú prípravu detí na ZŠ Nám. mladosti 1 

v Žiline  
➢ vedieme tréningovú klubovú činnosť – prípravka a mladšie žiactvo, staršie žiactvo a to 

chlapci a dievčatá.  
➢ prihlásili sme sa do súťaží riadených KZH – Minihádzaná 4+1; Prípravka 5+1, Mladší 

žiaci, Mladšie žiačky, Starší žiaci a Staršie žiačky 
➢ absolvovali sme trénerské školenia - organizovanie účasti na reprezentačných 

zápasoch  
➢ aktívne propagujeme hádzanú s použitím marketingového mixu, vytvorili a zabezpečili 

sme funkčnosť a aktuálnosť webovej stránky a fb stránky, instagramu 
➢ tlačili sme propagačné letáky, zadali sme do výroby spoločné hádzanárske tričká pre 

deti 
➢ zabezpečili sme lopty, bránky a ďalšie tréningové pomôcky 
➢ zorganizovali sme veľmi úspešný prvý ročník celoslovenského turnaja Slovak Open 

Handball a Mini Open Handball, ktorý sa  konal v termíne 15.-16.8.2020. Turnaja sa 
zúčastnilo takmer 500 hádzanárov a hádzanárok. Organizačne ho podporilo viac ako 
70 dobrovoľníkov. Mesto Žilina a ŽSK významne podporili turnaj, čím nám pomohli k 
celkovému úspechu. Aktívne sme taktiež získali podporu zo strany niekoľkých 
sponzorov. Turnaj bol propagovaný aj médiami, čím sa zvýšila návštevnosť našej 
webovej stránky a vzhliadnutie príspevkov na Facebooku či Instagrame. V septembri 
sa nám 



➢ zdvojnásobil celkový počet detí, ktoré sa prihlásili do hádzanárskych krúžkov na 
školách. Docielili sme teda významnú propagáciu hádzanej a rozšírenie počtu 
športujúcich detí. Následná kritická situácia spôsobená pandémiou významne okresala 
naše aktivity na školách. Podrobnosti o turnaji je možné dohľadať na stránke 
https://www.hadzanazilina.sk/mini-open-handball-15-16-8-2020/ 

 
 
 
     Z pohľadu konkurencie športového hádzanárskeho klubu v okrese Žilina sme jediným 
klubom. Najbližšie športové kluby pôsobia v Kysuckom Novom Meste (chlapčenský klub) a v 
Bytči (dievčenský klub), pričom sa jedná o kluby s menšou potenciálnou hráčskou a diváckou 
základňou. V Žiline tak ponúkame možnosť zapojenia sa mládeže do tohto atraktívneho 
kontaktného a dynamického športu, ktorý je olympijským športom.  
     Z pohľadu činnosti hádzanárskeho klubu sú cieľovou skupinou obyvatelia mesta Žilina a 
okolitých obcí. Celkový počet obyvateľov v meste Žilina je 80 810 pričom ženského pohlavia 
je 41 855 obyvateliek (zdroj Štatistický úrad SR). Vo veku od 15 do 64 rokov žije v Žiline viac 
ako 57 000 obyvateľov, z čoho predpokladáme je viac ako polovica ženského pohlavia. 
Vzhľadom na to, že Žilina je okresným a krajským mestom, v ktorom nachádza prácu veľká 
časť obyvateľstva okresu Žilina, ale aj iných miest v rámci kraja, pohyb obyvateľstva počas 
pracovného týždňa je ešte vyšší. Ročný prírastok je viac ako 1700 detí pričom ženského 
pohlavia je okolo 850. Je teda možné predpokladať, že v jednom ročníku sa nachádza približne 
1700 detí.  
     Pre činnosť klubu predpokladáme postupný nárast športujúcich detí v klube a detí, ktoré sa 
venujú hádzanej na školách v rámci krúžkovej činnosti, ktorú podporujeme. V Centre voľného 
času prevádzkujeme ďalší záujmový útvar hádzaná, kde trénujú naši tréneri na báze 
dobrovoľníckych zmlúv s nulovou náhradou stratu času. V priebehu 5 rokov sa počet detí v 
kontakte s hádzanou vyšplhá na zhruba 700 detí. V priebehu roku 2020 došlo k prirodzenému 
pohybu detí v klube. Niektoré odišli a zasa niektoré prišli.  
     Vychádzajúc zo súčasnej webovej stránky, kde sme dosiahli až 61 341  unikátnych návštev 
v roku 2020, čo je nárast oproti roku 2019 o 40 000, popularita hádzanej v Žiline rastie. 
Intenzívne komunikujeme s printovými médiami (Žilinský večerník, MY Žilinské noviny) a s 
regionálnou TV Raj a Rádiom Frontinus. Mnohé aktivity zdieľame na fb stránke, aby sme 
informovali čo najširšiu verejnosť. Rovnako pravidelne informujeme o našich aktivitách 
spravodajský portál Žilinak. 
     Sezóna 2020/2021 však už bola významne poznačená pandémiou. Celkové obmedzenie 
činnosti klubov a športovania postihli aj náš klub. Venovali sme sa deťom tak, že sme 
organizovali online tréningy a zasielali sme podklady rodičom emailom.  
 
 
 
 

5. DOBROVOĽNÍCTVO 

 

     SLOVAN MALÁ FATRA - HÁDZANÁRSKY KLUB ŽILINA riadi skupina dobrovoľníkov z 

radov bývalých hádzanárov, trénerov a nadšencov, ktorí vo svojom voľnom čase, bez nároku 

na odmenu sa rozhodli spoločnými silami oživiť hádzanú v meste a okrese Žilina. Spoločne od 

januára 2019 sa pustili do práce a postupnými krokmi oživili hádzanú v meste a okrese Žilina. 

     Celkový počet dobrovoľníkov bol v roku 2020 dvanásť, pričom drvivá väčšina zmlúv bola 

bez nároku na náhradu straty času. Celkový počet odpracovaných dobrovoľníckych hodín 

venovaných tréningovej činnosti a vedeniu klubu dosiahol viac ako 3000 hodín, pričom 

do týchto hodín nie sú započítané hodiny trávené prípravou a realizáciou MOH 2020. 

https://www.hadzanazilina.sk/mini-open-handball-15-16-8-2020/


Dobrovoľnícke zmluvy počas turnaja v celkovom súčte dosiahli až 1600 hodín. 

  

 

6. ZMLUVY O SPONZORSTVE V ŠPORTE 

 

     Celková suma prijatých prostriedkov na účet za rok 2020 je 34 950,45 Eur. Z toho, podľa 

§ 50 a § 51 Zákona o športe sme počas roka 2020 uzatvorili Zmluvu o sponzorstve v športe s 

niekoľkými právnymi subjektmi a dosiahli tak príspevok na činnosť v celkovej sume 8 250,00 

EUR.  

     Na základe Darovacej zmluvy sme získali sumu 1 000,00 EUR od občianskeho združenia 

Náš kraj.  

     Dobrovoľné príspevky a dary činili celkovo 789,00 EUR, členské príspevky 7 134,50 EUR.  

   

https://www.hadzanazilina.sk/partneri/ 

 

7. GRANTY A PROSTRIEDKY Z VEREJNÝCH ZDROJOV 

 

Športová dotácia Mesto Žilina        2 410,00  EUR 

https://www.hadzanazilina.sk/partneri/


Grant na podujatie Mesto Žilina     1 350,00  EUR 

Slovenský zväz hádzanej               3 085,75  EUR 

      

 

8. ZMLUVY O PÔŽIČKE KLUBU 

 

V roku 2019 sme uzavreli dve Zmluvy o bezúročnej pôžičke klubu v celkovej výške 1 600 

EUR, aby sme zabezpečili chod klubu a uhradili niektoré faktúry a účty súvisiace s činnosťou 

klubu. Uvedené zmluvy boli uzavreté s Mgr. Renátou Bartkovou vo výške 900 EUR a Ing. 

Milanom Jasenkom vo výške 700 EUR. Zmluvné strany sa dohodli na vyplatení požičaných 

finančných prostriedkov na účet veriteľov do 31.12.2020. Okrem týchto zmlúv o pôžičke sú 

v účtovníctve vedené aj účty, ktoré boli hradené zo súkromných zdrojov (hotovosť alebo 

z kartou k osobnému účtu) v prospech klubu Ing. Milanom Jasenkom, Michaelou Cíbovou 

a Mgr. Renátou Bartkovou. V roku 2020 bola uzatvorená ďalšia Zmluva o pôžičke v celkovej 

výške 1000 EUR s Mgr. Renátou Bartkovou. Celková suma dlhu predstavuje teda 2 600 

EUR k 31.12.2020. 

 

9. SÚŤAŽE 

 

V sezóne 2020/2021 sme sa prihlásili do nasledujúcich súťaží: 

Mini-hádzaná 4+1 dievčatá 

Mini-hádzaná 4+1 chlapci 

Mladšie žiačky 

Mladší žiaci 

Prípravka 5+1 dievčatá 

Prípravka 5+1 chlapci 

Kompletný rozpis zápasov je uvedený v tabuľke č.1. 

 



 

 

Tab.1 

                Termíny a miesta turnajov   2019/2020   

        

Dátum 
Mladší 

žiaci 
Minih. 
chlapci 

Prípr. 
chlapci   

Mladšie 
žiačky    

Minih. 
dievčatá 

Prípr. 
dievčatá 

               

15.9./19 MT       ZA     

28.9./19 ZA       PE     

12.10./19  
13.10./19 

PB 

      TN     

19.10./19  
20.10./19   MT       

BY   

26.10./10 MT       CA     

9.11./19           ZA   

16.11./19  
17.11./19 

KNM 

      MT     

23.11./19     ZA       CA   

30.11./19  
1.12./19 

MT 

PB       

MHaK  MT 
  

7-8.12./19               

15.12./19   KNM       PE   

                

11.1./20           TN   

18.1./20   BOJNICE           

25.1./20           THA MT   



02.02./20 KNM priateľ.       MT priateľ.     

9.2./20 ZA       BY     

16.2./20   CA         ZA 

29.2./20         ZA     

7.3./20  
8.3./20 

ZA 

     
CA  

  

14.3-/20  
15.3/20 

  

1.T     
    

PE 

21.3./20 
22.3./20   

PB 
    

ZA 

   

28.3./20  
29.3/20             CA 

4.4./20  
5.4./20 

  

KNM  
Veľkon.turn. 

    CA    

18.4./20 
19.4./20   

ZA    
      BY 

26.4./20 ZA       ZA     

2.5./20  
3.5/20   MHáK MT        Mhák MT 

9.5./20  
10.5./20 MT       

Lehota  p. 
Vtáčnikom     

16.5./20  
17.5./20 BOJNICE      CA    

23.5./20  
24.5./20 MT       

ZA   
  

30.5./20  
31.5./20 MT       CA     

    prípravka - pokračuje vo formáte minihádzanej.   
 

 

V súťažnom ročníku 2020/2021 sme nastúpili do súťaží: 

 

Mini hádzaná staršia a mladšia prípravka dievčatá 

Mini hádzaná staršia a mladšia prípravka chlapci 

Mladší žiaci 

Mladšie žiačky 

Starší žiaci 

Staršie žiačky 

 

Vzhľadom na neradostnú situáciu spôsobenú pandémiou, bol počet súťažných zápasov 

v tomto ročníku veľmi nízky. 

 

Sumár odohratých zápasov 20/21   SMF HK ZA    chlapci + dievčatá 

          



 DIEVČATÁ   SMF – HK ZA STŹKY MLŽKY  

   prehra   výhra   remíza  
 HK   TN - A 38:11             

 HK   TN - B 24:19             

 HK SOKOL   BnB 19:20             

 TJ BANÍK   LpV 12:24             

 HK SLÁVIA     PE               

 ŠA     TN 21:6             

 MHK   BY 18:18     9:11       

 MŠK   CA       31:6       

 ŠK Hádzaná    DT               

 MHáK   MT       18:9       

 HK Slávia MEDIK  MT               

 THA   MT - A 5:29     23:6       

                 

                 

 JUVENTA  MI 9:25             

          

 CHLAPCI    SMF – HK ZA STŽCI MLŽCI  

   prehra   výhra   remíza  
 MŠK   PB-A 16:33     2:25       

 MŠK   PB-B 30:31     25:5       

 HK KÚPELE   BOJN.               

 MŠK  KNM       8:10       

 MŠK  CA               

 MHáK   MT-A 9:36     15:4       

 MHáK   MT-B               

 THA     MT 4:41             

          

         
 

 odohraté zápasy  :    dievčatá    mladšie      8     
 

 odohraté zápasy  :    dievčatá    staršie        4     
 

 odohraté zápasy  :    chlapci    mladší          4     
 

 odohraté zápasy  :    chlapci    starší            4      
 

 

10.ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 

 

Účtovnú závierku nám spracovala spoločnosť ANTEKO s.r.o. bez nároku na odmenu.  

Hlavná kniha, Jednoduchá súvaha a Kniha záväzkov sú v prílohe Výročnej správy. 

 

Náklady  34 845,94 EUR 

Výnosy   35 163,03 EUR 

  



Najväčšie výdavky po položkách: 

Prenájom haly 7 131,25 EUR;  

Športové potreby 2 542,48 EUR;  

Tlačoviny 7 335,24 EUR;  

Autobusy 2118,00 EUR; 

Dobrovoľnícke zmluvy 2 109,26 EUR; 

Osobitné vklady a výdavky súviseli s organizáciou turnaja Mini Open Handball. Jednotlivé 

tímy vkladali na náš účet poplatky za štartovné a balíčky za ubytovanie a stravu, ktoré sme 

následne uhradili Strednej športovej škole v Žiline. 

Vklady spolu MOH: 7 901 EUR 

Výdavky spolu MOH: 10 339,58 EUR 

     Všetky pohyby na účte je možné sledovať na transparentom účte zriadenom v SLSP a 

zverejnenom na webovej stránke: SK93 0900 0000 0051 5691 1567 a na účte pre príjem 

prostriedkov z verejných zdrojov SK90 0900 0000 0051 6369 4249. 

 

11.ZÁVER 

 

     SLOVAN MALÁ FATRA - HÁDZANÁRSKY KLUB ŽILINA, o.z. v roku 2020 dokázal 

stabilizovať klub a ďalej rozširovať členskú základňu. Veľkým úspechom bola organizácia Mini 

Open Handball, čím sa nám podarilo spropagovať hádzanú v Žiline. V novom školskom roku 

2020/2021 sa nám do krúžkov prihlásilo až 200 detí, avšak už toľko opakovaná pandémia nám 

znemožnila systematickú prácu s týmito deťmi, čo malo za následok pozastavenie rýchlejšieho 

náboru detí do klubu. Pandémia ovplyvnila aj vzdelávanie trénerov. Naši tréneri z prípravky 

nemohli získať trénerskú licenciu D. Postupnými krokmi napĺňame naše ciele a snažíme sa 

získavať podporu aj zo súkromného sektora. V roku 2020 nám už boli poskytnú aj dotácie zo 

strany Slovenského zväzu hádzanej a z Mesta Žilina. Dokázali sme zorganizovať aj množstvo 

aktivít venovaných deťom vo veku 6-12 rokov počas lock-downu. Tréningové jednotky sme 

prispôsobovali úrovni nariadení zo strany ÚVZ. Naša predsedníčka sa aktívne zúčastnila aj 

prvého celoplošného testovania, čím napĺňame aj angažovanosť vo veciach verejných. 

Celkovo približne 855 tréningových hodín je potrebných pre kvalitnú tréningovú činnosť 

a prípravu mládeže. Drvivá väčšina trénerov vykonávala v roku 2020 tréningovú činnosť na 

dobrovoľníckej báze bez nároku na odmenu. Rozsiahlu dokumentáciu našej činnosti je možné 

vidieť na stránke www.hadzanazilina.sk a taktiež na našej fb stránke Hádzaná Žilina.  

Súhrn plánovaných aktivít pre rok 2021:  

Otvorené hodiny hádzanej na základných školách a nábor detí;  

Školské turnaje v mini-hádzanej škôl na území Žiliny a okolitých obcí;  

Slovak Open Handball U12 na území Žiliny (800 účastníkov z cca 50 tímov z celého 

Slovenska); 

Športový deň Decathlon;  



Športový festival poslancov  

Plánované aktivity v roku 2021 nám majú napomôcť k naplneniu cieľov, ktoré sme si stanovili. 

Nečakáme len na verejné zdroje a nezaťažujeme rodičov vysokými poplatkami. Budeme 

naďalej aktívni aj v získavaní finančnej podpory zo súkromného sektoru. Zároveň nechceme 

robiť žiadnu selekciu detí na báze ich sociálneho statusu. Mnohé výdavky sa snažíme vykryť 

tak, aby rodičia nepociťovali ich ťarchu.  

Šport má byť určený pre všetkých!  

 

 

 


