Správa o činnosti športového klubu
Za rok 2021/2022

I. IDENTIFIKÁCIA ŠPORTOVÉHO KLUBU
Názov športového klubu: HK SPIŠ INDIANS LEVOČA
Sídlo športového klubu: LEVOČA, ŠPORTOVCOV 8
IČO: 42419981

POČET ČLENOV
– Pôvodní - 103
– Novoprijatí - 32

1. AKTIVITY
Tréningový proces sme pred novou sezónou začali kondičnou prípravou mimo ľadovej plochy v mesiaci máj 2021.
Tréningový proces bol organizovaný po skupinách, podľa vekových kategórií. Prebiehal v prírode, v prípade
nepriaznivého počasia v priestoroch nášho klubu. V mesiaci júl 2021 sme organizovali pre deti od piateho po ôsmy
ročník letné hokejové sústredenie v stredisku Poráč Park. Sústredenie trvalo päť dní a zúčastnilo sa ho 30 detí z
nášho klubu. Počas sústredenia deti trénovali na ľade, absolvovali kondičné tréningy v priestoroch telocvične, na
vonkajších ihriskách a regenerovali v bazéne a saune. Po príchode z letného sústredenia už bola k dispozícii
ľadová plocha na Zimnom štadióne v Levoči, kde sme následne začali trénovať na ľade. V mesiaci august 2021
sme mali naplánovanú účasť na hokejových turnajoch, avšak pandemická situácia nám to neumožnila. Odohrali
sme niekoľko prípravných zápasov s Liba Academy Košice, HK ŠKP Poprad. V mesiaci september 2021 sa začali
súťaže organizované Slovenským zväzom ľadového hokeja. Priebeh súťaže bol sprevádzaný obmedzeniami
vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva, ktoré sa týkali kapacity osôb na hromadnom podujatí, alebo karantény
tímov, či už nášho, alebo tímu súpera. Na základe uvedeného bolo problematické riadne dodržiavať súťažný
poriadok a z uvedeného dôvodu, sa niektoré zápasy dohrávajú aj v súčasnosti. Od novembra 2021 bolo trénovanie
zakázané s výnimkou hokejových tried, ktoré u nás nemáme. V tréningovom procese sme pokračovali online
tréningami prostredníctvom aplikácie ZOOM. Pred Vianocami 2021 sa situácia zlepšila a opätovne sme začali
trénovať na ľade. Tak ako v minulom roku trénovali sme formou hromadných podujatí, s tým rozdielom, že tento
rok už nebolo potrebné ich nahlasovať na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Poprade. Súťaž t.č.
prebieha podľa harmonogramu slovenského zväzu ľadového hokeja. Tréningový proces na ľade a aj v telocvični v
súčasnosti prebieha bez obmedzení. V tomto roku sme začali spolupracovať s s Ultimate Sports Academy pánom
Dávidom Kedžuchom, kde naše deti chodievajú dvakrát týždenne na kondičné tréningy. Taktiež sme do
tréningového procesu zapojili aj prácu fyzioterapeuta, ktorý s deťmi cvičí raz týždenne. Od októbra 2021 (s
menšími prestávkami spojenými so zlou pandemickou situáciou) sme obnovili Krúžok korčuľovania pre Materskú
školu G.Hermana v Levoči, ktorá s deťmi chodieva na ľad pravidelne raz týždenne. Opätovne bol obnovený Kurz
korčuľovania pre všetky základne školy v meste. Základná škola na ul. J. Francisciho v Levoči, Základná škola
G. Haina v Levoči a Základná škola Š. Kluberta v Levoči už absolvovali prvé hodiny kurzu. Súkromná základná
škola nastúpi na kurz po absolvovaní kurzu Základnej školy J. Francisciho v Levoči.

2.

SÚŤAŽE A VÝSLEDKY

STARŠÍ ŽIACI:
8.ročník:
LE-MICH 8:14, TREBIŠOV-LE 7:9, SNV-LE 8:1, LE-HUM 9:7, 12:6, VRANOV-LE 7:14, 6:11, LE-PP 1:18,
0:16, PREŠOV - LE 8:6, LE-SNV 5:20, LIBA KOŠICE - LE 11:4, LE-KOŠICE 4:7

MLADŠÍ ŽIACI:
6. ročník:
HUMENNÉ - LE 1:5, 1:5, KOŠICE-LE 6:0, 6:0, SLÁVIA PREŠOV- LE 5:1, 6:0, LE-KEŽMAROK 6:0, 1:5, LELIBA KOŠICE 0:6, SRŠNE KOŠICE - LE 6:0, LE-POPRAD 1:5,
5. ročník:
LE-VRANOV 0:6, SLÁVIA PREŠOV- LE 4:2, 1:5, KOŠICE - LE 6:0, 6:0, KEŽMAROK-LE 1:5, 4:2, LESRŠNE KOŠICE 0:6, BARDEJOV - LE 4:2, LE-SABINOV 0:6, LE-MICHALOVCE 0:6, LE-TREBIŠOV 6:0,
SABINOV-LE 6:0, LE-POPRAD 0:6,
HP4 a HP3 (hokejová prípravka 3. a 4. ročník)
HP4 - LE-KEŽMAROK 0:4, LE-POPRAD 0:4, LE-POPRAD 2:2, 4:0, 2:2, LE-STARÁ ĽUBOVŇA 4:0, 4:0,
HP3 - LE-SLÁVIA PREŠOV 4:0, 4:0, 2:2, 1:3, 1:3, 4:0, LE-BARDEJOV 4:0, 0:4, LE-KEŽMAROK 3:1,

3. CIELE KLUBU NA ROK 2022
Cieľom nášho klubu v roku 2022 je odohrať ligu starších žiakov (8. ročník), ligu mladších žiakov (6.ročník a
5.ročník) a ligu prípraviek štvrtého ročníka a tretieho ročníka. Chceme sa zamerať na náborové akcie pre deti a
pokračovať v v Kurze korčuľovania pre všetky základné školy v meste. V neposlednom rade chceme vytvárať
kvalitné podmienky pre fyzický a psychický rozvoj detí pod vedením profesionálnych trénerov. V hokejovom
klube si dávame záležať na rozvoji mladých hokejových talentov.
4. ZAUJÍMAVOSTI
V lete 2021 sme sa zapojili do výzvy Grantového programu Nadácie Slovenského olympijského a športového
výboru s názvom “Ukáž sa!”. Výzva bola rozdelená do dvoch dvojtýždňových častí. Prvé dva týždne sme denne
pridávali na náš instagramový profil videa a fotografie z tréningového procesu, kde sme mali presvedčiť, že šport
nie je pre nás len letnou zábavkou, na ktorú po prázdninách zabudneme. Druhé dva týždne sme mali celému
Slovensku ukázať, ako má vyzerať pravý fanúšik našich športovcov, ktorí v tom čase bojovali o medaily na
Olympijských hrách v Tokiu. Vo výzve sme získali 643 hlasov, zaradili sme sa medzi finalistov súťaže a získali
sme finančnú odmenu 500 eur. Na jeseň 2021 sme sa zapojili do výzvy Karpatskej nadácie, kde sme získali
finančné prostriedky na vytvorenie klubovne pre deti na trávenie voľného času medzi tréningami.
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