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„Výnimočná idea sa stáva skutočnosťou“ 

V rámci pilotného rozvojového programu slovenského hokeja v regióne Trenčín, ktorý sa 

pripravuje pod záštitou TSK a bude oficiálne predstavený  v  septembri je jednou z aktivít 

aj vytvorenie pozície „Ambasádorov športových aktivít“. Títo budú zatiaľ 

experimentálne pôsobiť pri základných školách v meste Trenčín a Partizánske. V 

dopoludňajších hodinách naučia postupne všetkých druhákov v meste korčuľovať a 

popoludní budú aktívni v školských kluboch. Táto aktivita je súčasťou projektu “Centrum 

športu pri základnej škole” a ukazuje, že pre dobrú vec sa v trenčianskom regióne ešte 

stále vie spojiť a spolupracovať mnoho partnerov. Veľká vďaka za podporu patrí okrem 

TSK pri tomto projekte najmä vedeniu a poslancom miest Trenčín a Partizánske.  

Výberový proces na obsadenie tejto novej pracovnej pozície prebiehal už od júna 2018 

v spolupráci s CPPPaP a mala ho na starosti členka pracovného výboru Lucia Čopíková. 

Jednou z podporných nástrojov ich činnosti je aj vytvorenie vzdelávacích školení, ktoré 

Slovenský zväz ľadového hokeja v Trenčianskom kraji realizuje v spolupráci s 

Trenčianskym samosprávnym krajom, s Krajským centrom voľného času – Regionálnym 

centrom mládeže. Po samotnom výberovom procese fínsky rozvojový expert pôsobiaci 

momentálne v SZĽH Jukka Tikkaja, v spolupráci s riaditeľkou oddelenia projektov a 

rozvoja SZĽH Dianou Kosovou a koordinátorkou práce s mládežou TSK Silviou 

Štefánikovou nastavili vzdelávací a rozvojový proces pre kandidátov na pozície. Tento 

program je prepojením systému trénerského rozvoja a neformálneho vzdelávania so 

zážitkovou pedagogikou, ktorú využívame v práci s mládežou a mámena Slovensku veľmi 

dobre rozvinutú. Okrem posledne menovanej uznávanej odborníčky je ďalšou 

erudovanou školiteľkou tohto vzdelávacieho programu aj Alexandra Kurišová. Celej 

aktivity sa taktiež zúčastnil regionálny inštruktor SZĽH Roman Tvrdoň.  

Prvé školenie sa uskutočnilo 14.-15.8.2018 v priestoroch KCVČ.  Účastníkom prišiel 

predstaviť celý regionálny rozvojový program jeho iniciátor Richard Pavlikovský - 

predseda komisie SZĽH “Rozvojové centrum hokej región Trenčín”. Následne Michal 

Lečko - podpredseda komisie SZĽH “Rozvojové centrum hokej región Trenčín” - 

predstavil podrobnosti a logistiku tohto konkrétneho projektu. Veľkou udalosťou 

úvodnej časti bola účasť a aktívny vstup Zdena Cháru, našej reprezentačnej legendy zo 



zámoria, ktorý nie je len ikonou hokejových bostonských “medveďov” v NHL, ale aj 

rešpektovanou súčasťou študijného programu v oblasti vodcovstva na Harwardskej 

univerzite v Bostone. 

Budúcich ambasádorov športových aktivít ešte čakajú 2 školenia do konca leta a následné 

podporné aktivity, ktoré ich majú čo najviac pripraviť na svoje nové pozície. Tým sa ich 

vzdelávanie zďaleka nekončí, v priebehu dvojročného trvania projektu by sa mali 

postupne dostať na úroveň absolútnej špičky v práci s mládežou a aktívne prispieť k 

zvýšenej úrovni všeobecnej pohybovej kultúry generácie dnešných detí.  

Hlavné vzdelávacie ciele: 

1. Ambasádori športu sú schopní vytvoriť (nastaviť) pozitívnu a motivačnú nielen 

vzdelávaciu atmosféru. 

2. Ambasádori športu sú efektívni v komunikácii a riadení rôznych problémov, a to 

konštruktívnym spôsobom. 

3. Ambasádori športu sú schopní zvládnuť (riadiť) pútavé, všestranné, efektívne 

a bezpečné športové aktivity. 
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