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HISTÓRIA KLUBU
Prvopočiatky organizovaného ľadového hokeja v Topoľčanoch sa datujú od 1.12.1932 založením AC Juventus Topoľčany. K nemu v r. 1935 pribudol ďalší hokejový oddiel pri ŠK Topoľčany. V roku 1939 došlo k
zlúčeniu týchto dvoch hokejových klubov po spoločný názov TS Topoľčany. Vo vojnových rokoch fungoval
hokej v Topoľčanoch v tomto telovýchovnom spolku a v roku 1946 si vybojoval TS Topoľčany postup do
celoslovenskej divíznej súťaže.
Od roku 1933 sa hralo na vybudovanej prírodnej ľadovej ploche v priestore súčasného futbalového štadióna. Od roku 1949 v rámci reorganizačných zmien sa hokejový oddiel transformoval postupne na TJ
SOKOL NV, TJ SPARTAK KABLO, opäť na TS Topoľčany a v roku 1984 na TJ SLOVAN OSCR Topoľčany.V
sezóne 1968/69 sa vybudovala prvá umelá ľadová plocha v Topoľčanoch v priestore dnešného zimného
štadióna, ktorý sa podarilo v r. 1970-72 zakryť.
V sezóne 1978/79 postúpil TS Topoľčany na jednu sezónu do 1. SNHL a od nasledujúcej sezóny až do
roku 1988 pôsobilo v Topoľčanoch “B” mužstvo Dukly Trenčín, štartujúce v 1. SNHL pod názvom HC VTJ
Topoľčany. V roku 1989 vzniklo v Topoľčanoch samostatné armádne mužstvo HC JIMOS VTJ Topoľčany
a v roku 1990 sa transformoval TJ SLOVAN OSCR na HC Topoľčany.
Novodobá história hokeja v Topoľčanoch sa začala písať od 13.5.1993, kedy došlo k zlúčeniu civilnej zložky - HC Topoľčany a vojenskej súčasti - VTJ Topoľčany a bol vytvorený jednotný hokejový klub s názvom
HC VTJ Topoľčany.
V sezóne 1994/95 sme obsadili 5. miesto. V rokoch 1995 až 2004 sa seniori HC VTJ Topoľčany pravidelne umiestnili v prvej štvorici I. HL SR. Doteraz najväčším úspechom bola účasť v baráži o extraligu v sezóne 2004/2005. Hneď v ďalšej sezóne sa postup do baráže podarilo zopakovať, kde však naše mužstvo
nestačilo na mužstvo MHC Martin.
Na Valnom zhromaždení 30.júna 2006 po zrušení zložky VTJ v Ozbrojených silách SR bol klub premenovaný na HC TOPOĽČANY. Dorastenci HC TOPOĽČANY v sezóne 2006/2007 ihneď ako nováčik EXD SR
„pokrstili” nové klubové logo titulom vicemajstra SR, ktorý sa radí medzi najväčšie športové úspechy
novodobých tradícii HC.
V súčasnosti má klub zastúpenie vo všetkých vekových kategóriách a s výnimkou seniorov pôsobia
v najvyšších súťažiach riadených SZĽH. Družstvo seniorov je tradičným mužstvom 1. HL SR.

REPREZENTANTI HC TOPOĽČANY
Z radov našich odchovancov vyšlo viacero výborných hokejistov, ktorých mená sú známe nielen na Slovensku, ale na celom svete. Najväčšie meno, ktoré vzišlo z topoľčianskeho klubu je nepochybne dlhoročný
reprezentant, majster sveta, držiteľ všetkých štyroch medailí z MS a víťaz Stanleyho pohára Miroslav
ŠATAN.
Ďalšími Topoľčancami, ktorí reprezentovali mesto i našu republiku sú Ľubomír VIŠŇOVSKÝ, Radoslav
HECL, Ľubomír HURTAJ, Andrej KOLLÁR, Tibor MELICHÁREK, Pavol MIHÁLIK, Jozef KOVÁČIK, Jozef MIHALÍK, Miroslav ĎURÁK, Vladimír KOVÁČ, Milan HRUŠKA, Ivan ĎATELINKA, Peter HUBA a Milan KYTNÁR.
Z mladíkov, ktorí pôsobia v zahraničných súťažiach a majú pred sebou veľkú budúcnosť možno spomenúť
Mateja PAULOVIČA, Eduarda ŠIMUNA, Denisa PÄTOPRSTÉHO, Reného GEIERA či Patrika ŠPANKA.

TRÉNINGOVÝ PROCES
Tréningový proces je v našom klube zabezpečovaný na vysokej úrovni prostredníctvom profesionálnych
hokejových trénerov od najnižšej po najvyššiu vekovú kategóriu. Príprava mimo ľadovej plochy sa rieši v
spolupráci s individuálnym kondičným trénerom, ktorý je uznávaný ako na Slovensku tak i v zahraničí.
Využívame najmodernejšie tréningové metódy, ktorých trend sa razi v celom svete. Našou snahou je vychovávať si nielen vynikajúcich hráčov, ale taktiež novú generáciu trénerov, s pomedzi vlastných radov,
ktorí môžu stvoriť nové hviezdy.
Deti od najmenších kategórii využívajú špecializované pomôcky na hokejovú prípravu. K tomu sú upravené
aj priestory na zimnom štadióne kde sa využívajú.

ZIMNÝ ŠTADIÓN TOPOĽČANY
Mesto Topoľčany je neodmysliteľnou súčasťou fungovania nášho hokejového klubu, nakoľko sa stará o
správu zimného štadióna, čo zahŕňa úhradu energií, ktoré tvoria každoročne nemalú čiastku. Ďalej je to
technické vybavenie štadióna alebo skultúrnenie priestorov, ako vnútorných tak aj vonkajších.
Za posledné roky sa zrekonštruovali sociálne zariadenia vo väčšine šatní, chodby a vonkajšia fasáda zimného štadióna. Počas mimosezónneho obdobia 2016 je naplánovaná výmena mantinelov, plexiskiel spolu
so striedačkami a boxom pre časomieru.
Taktiež je naplánovaná výstavba hokejbalového ihriska v areáli zimného štadióna.

VÍZIA KLUBU
V záujme hokejového klubu je v prvom rade aby narástla naša hráčska základňa, aby sa deti venovali
radšej športu, pri ktorom majú omnoho menší priestor na iné aktivity, ako sú alhohol, drogy a iné nekalé
činnosti.
Zvýšenie počtu športovcov prispieva k súťaživosti, zdravej konkurencii, ktorá je potrebná, aby sa skvalitňoval tréningový a zápasový proces.
Našou snahou je neustále zlepšovať možnosti pre rozvoj hokejistov, čo znamená, že sa predovšetkým
chceme zameriavať na mládež a postaviť už družstvo juniorov do poloprofesionálnej úrovne.
Neodmysliteľnou súčastou ale pre rast nových nádejí sú aj vzory, ku ktorým vzhliadajú a chcú aby sa k
nejakej tej svojej ikone priblížili. Preto je dôležité podporovať družstvo seniorov, ktoré túto funkciu zastáva. V priebehu 2 – 3 rokov by sme chceli vybudovať stabilný káder pri družstve seniorov, osloviť našich
aktívnych hráčov, ktorí hrajú či už inde na Slovensku alebo v zahraničí, aby sa vrátili opäť do klubu odkiaľ
pochádzajú a pomohli mu zabojovať o postup do najvyššej súťaže na Slovensku – extraligy.
Tieto dva ciele môžeme dosiahnuť len z výraznou podporov našich partnerov, čim väčšiu podporu budeme
mať, tým bude náš cieľ reálnejší.

REKLAMA
PRIEČELIE VSTUPU NA ZIMNÝ ŠTADIÓN

„A”

„A” = určené pre gen. partnera /cena dohodou/
/pre generálneho partnera je možnosť využitia viacerých plôch
na štadióne, mediálneho názvu klubu, názvu štadióna atď./

REKLAMA NA ĽADOVEJ PLOCHE

č. 1 = 10 000 € bez DPH (Ø 9m)
č. 2 = 4 000 € bez DPH (Ø 9m)
č. 3 = 4 000 € bez DPH (Ø 9m)
č. 4 = 4 000 € bez DPH (Ø 9m)
č. 5 = 4 000 € bez DPH (Ø 9m)
č. 6+7 = 8 000 € bez DPH (12m×2m)
č. 8+9 = 6 000 € bez DPH (Ø 4m)

č. 10 = 2 000 € bez DPH (3,5 x 1,5 m)
č. 11 = 2 000 € bez DPH (3,5 x 1,5 m)
č. 12 = 2 000 € bez DPH (3,5 x 1,5 m)
č. 13 = 2 000 € bez DPH (3,5 x 1,5 m)

priemerná návšteva /sezóna 2014-2015/ - 450 divákov /mesačne 4x domáci zápas/
vízia na najbližšie sezóny /2000 divákov/

REKLAMA NA MANTINELOCH

Sektor žltých mantinelov s číslami pre Vašu reklamu ponúkame za cenu
Sektor červených mantinelov s číslami pre Vašu reklamu ponúkame za cenu
Sektor modrých mantinelov s číslami pre Vašu reklamu ponúkame za cenu
Veľkosť reklamnej plochy na mantineloch je: 2,5m × 0,9m.

1 000 € bez DPH.
800 € bez DPH.
500 € bez DPH.

DRES

GENERÁLNY
PARTNER

GENERÁLNY
PARTNER
GENERÁLNY
PARTNER
GENERÁLNY
PARTNER

1 = 4.000, € bez DPH (50 cm×20 cm)
2 = 2.000, € bez DPH (20 cm×6 cm)
3 = 2.000, € bez DPH (20 cm×6 cm)

4=2.000, € bez DPH (20×6 cm)
5 =2.000, € bez DPH (20×6 cm)
6 =2.000, € bez DPH (20×6 cm)

REKLAMA NA VÝSTROJI HRÁČOV
Bočná strana
1500 € bez DPH
(12 cm ×5 cm)

Bočná strana
1.200 € bez DPH
(10 cm×30 cm)

Predná časť
2000 € bez DPH
(12 cm×5 cm)

Predná časť
1.200 € bez DPH
(20 cm×20 cm)

Možnosť umiestnenia reklamy na výstroji hráčov, nielen u mužstva
seniorov, ale aj na výstroji hračov mládežníckych družstiev.

REKLAMA - KLUBOVÝ AUTOBUS

„B”
„D”

„C”

rozmery jednotlivých reklamných plôch podľa typu autobusu
„B” - zadná časť autobusu = 3 000 € bez DPH
„C” - pravá strana autobusu = 1 500 € bez DPH
„D” - ľavá strana autobusu = 1 500 € bez DPH
K dispozícii sú 3 klubové autobusy, ktoré vozia naše deti i dospelých
po celom Slovensku počas súťažnej sezóny. Mimo nej zavíta autobus
aj do susedných krajín, nakoľko sa zúčastňujeme rôznych turnajov,
či už je to Česká republika, Maďarsko, Rakúsko a iné okolité krajiny.

HC VÁM GARANTUJE
INTERNET (WEB)

Všetci naši partneri, ktorí budú finančne, alebo materiálne podporovať hokejový klub HC Topoľčany dostanú
reklamný priestor a budú propagovaní na našich webových stránkach: www.hctopolcany.sk

VIP SEKTOR

Všetci naši partneri, ktorí budú finančne podporovať hokejový klub HC Topoľčany automaticky získavajú
„ Gold VIP ” permanentku na celú hokejovú sezónu 2016/2017, s ktorou majú možnosť využívať VIP
priestory na občerstvenie a sledovanie zápasov na Zimnom štadióne.

ZÁPAS P&
P &P

Všetkých naši partnerov a priateľov Hokejového klubu HC Topoľčany pozývame koncom roka na spoločné
stretnutie za účelom odohrania priateľského zápasu a utuženia terajších aj budúcich spoločných vzťahov
s HC.

ZÁPAS HVIEZD

Hokejový klub v rámci svojich možností organizuje rôzne športové podujatia vo svojom areáli, ako napríklad
športový deň detí, hokejové turnaje a korčuľovanie pre základné školy.
Taktiež organizujeme v exibičné zápasy, pri rôznych významných príležitostiach, ako boli exibiční zápas
majstrov sveta v roku 2002, exibičný zápas pri získaní Stanleyho pohára Miroslavom Šatanom v roku
2008, exhibičný zápas pri 80. výročí hokeja v Topoľčanoch v roku 2012.
Na týchto zápasoch sa zúčastňujú hviezdy predovšetkým Slovenského hokeja. V súčasnosti máme naplánovaný zápas medzi Československým levom a súčasnými aktívnymi hráčmi, ktorí vyrástli v Topoľčanoch.
V družstve hostí by mali nastúpiť bývalí hokejoví reprezentanti Českej a Slovenskej republiky, ktorí získali
medaily na majstrovstvách sveta alebo olympiáde.
Pri takýchto zápasoch očakávame zvýšenú návštevnosť okolo 2000 – 3000 divákov. Naši partneri sú na
tento zápas pozvaní a majú možnosť sa s týmito osobnosťami stretnúť osobne na pozápasovom posedení.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA KLUBU
Správna rada
Ing. Pavol LEPEY

Miloslav MINÁRIK

prezident HC

Mgr. Ervín MIK

riaditeľ HC

generálny manažér HC

Predstavenstvo
Ing. Pavol LEPEY

Miloslav MINÁRIK

konateľ spoločnosti Medtronic Slovakia, s.r.o.

Vladimír NIKO

zamestnanec Katastrálneho úradu
v Topoľčanoch.

Mgr. Ervín MIK

konateľ spoločnosti Montgas, s.r.o.

generálny manažér hokejového klubu

Michal FRÁTER

Roman VIČAN

Vladimír MINÁRIK

Miroslav HERDA

zamestnanec bytového družstva Toma, s.r.o.

Ivan KOŇOŠ

súkromný podnikateľ

súkromný podnikateľ

konateľ spoločnosti Montgas, s.r.o.

súkromný podnikateľ

Viliam SELECKÝ

zamestnanec v OR PZ Topoľčany

Dozorná rada
Ing. Miroslav BOBOCKÝ
auditor

Mgr. Miloš BOBULA

riaditeľ SOŠ Drevárskej v Topoľčanoch

Branislav SLÁVIČ
súkromný podnikateľ

KONTAKTY

Hokejový klub HC TOPOĽČANY
ZIMNÝ ŠTADIÓN
PUŠKINOVA 1
955 01 TOPOĽČANY
IČO: 18047581
IČ DPH: SK 2021306100
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa a.s.
č. účtu: SK27 0900 0000 0000 3852 1418
SEKRETARIÁT:
tel. 038/ 5322861
fax: 038/ 5322861
e-mail: hcvtjtopolcany@stonline.sk
www.hctopolcany.sk
Mgr. Ervín Mik
generálny manažér
tel. : +421 918 611 370
e-mail: ervin.mik@gmail.com
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