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História
Hokejbalový klub Popradskí piráti vznikol v roku 2019. Vtedy sa 
dvaja nadšenci rozhodli založiť hokejbalový klub pre všetky deti.  
Na prvý tréning prišlo okolo 20 detí vo veku 12-14 rokov. Vybrali  
si názov Popradskí piráti, potom aj logo a išlo sa trénovať.
Postupne do klubu veľmi rýchlo pribúdali ďalšie deti a dnes,  
po troch rokoch od vzniku klubu, ich má klub dostatok na to, aby 
vyplnil všetky súťažné kategórie, ktoré sa hrajú pod hlavičkou  
Slovenskej hokejbalovej únie. Od najmenšej U8 až po juniorov U20!
Mužstvo dospelých je už iba samozrejmým zakončením  
postupného budovania klubu, ktorý sa netají tým, že každým  
rokom chce postupne stúpať na rebríčku rozvoja, ale i kvality.

Filozofia klubu
V prvom rade chceme dať šancu každému kto chce hrať hokejbal. 
Chceme dostať deti od počítačov a hracích konzol na športovisko. 
Každý náš člen spozná nových kamarátov, zažije pekné i nevšedné 
zážitky, lebo hokejbal práve tieto atribúty naplno ponúka. 
Každý náš hráč či funkcionár by mal ale vždy vzorne a čestne  
reprezentovať náš klub, aby sme nielen na ihrisku, ale i mimo  
neho hrali vždy fair-play.



Úspechy
Aj keď klub bol založený iba v roku 2019, už sa môže pochváliť svojimi 
športovými úspechmi.
  2019
3. miesto v kategórii U11 na TOPOĽČANY CUP
  2020
1. miesto v kategórii U12 na NITRAWA CUP
2. miesto v kategórii U11 na PRESIDENT CUP
2. miesto v kategórii U12 na TOPOĽČANY CUP
3. miesto v kategórii U10 na PRESIDENT CUP
  2021
Víťazi Slovenského pohára (MAMUT CUP)  
v kategórii U16
24. september – otvorenie nového hokejbalo- 
vého ihriska na ulici Mládeže v Poprade
  2022
Víťazi PRESIDENT CUPu v kategórii U11
3. miesto v kategórii U17 v Slovenskej hokejbalovej extralige
3. miesto v kategórii U20 v Slovenskej hokejbalovej extralige
Viacerí hráči mužstva nastúpili už aj v reprezentačnom drese  
Slovenska, a to v rôznych vekových kategóriách.



Medailové úspechy Popradských Pirátov 
v kategóriách od 10 do 12 rokov na mládežníckych 

turnajoch NITRAWA CUP, PRESIDENT CUP, 
TOPOĽČANY CUP v rokoch 2019 a 2020 a v kategóriách 
U17 a U20 (juniorov) v extraligovej sezóne 2021/2022



Medailové úspechy Popradských Pirátov 
v kategóriách od 10 do 12 rokov na mládežníckych 

turnajoch NITRAWA CUP, PRESIDENT CUP, 
TOPOĽČANY CUP v rokoch 2019 a 2020 a v kategóriách 
U17 a U20 (juniorov) v extraligovej sezóne 2021/2022



Aktivity
Hokejbalový klub Popradskí Piráti sa okrem samotných  
hokejbalových súťaží nezameriava iba na súťažné zápasové aktivity,  
ale je aktívny i mimo hokejbalového ihriska a nevyhýba sa ani  
charitatívnej činnosti. 
Počas vianočných sviatkov bol odovzdať darčeky v Detskom  
domove v Spišskom Štiavniku. Je aktívny aj v spolupráci s mestom  
a pomáha pri organizovaní rôznych mestských športových podujatí.

Ako jedno z mála hokejbalových klubov má klub svoju webovú 
stránku a pripravuje pre svoje domáce zápasy, ako jediný klub  
na Slovensku, aj vydávanie bulletinov, ktoré ocenia najmä diváci. 
Tých chodí na zápasy každým kolom viac a viac a veríme,  
že viacerými úspechmi klubu to bude stále len a len lepšie.



PONUKA 
       partnerstva
Samozrejme bez sponzorov a partnerov by klub nemal žiadnu  
šancu na rozvoj. Preto klub Popradskí piráti aj v tomto smere  
chce byť maximálne transparentný a aj tu hrať fair-play. 
Každý sponzorský dar dáva všetko do klubu, do rozvoja hráčov,  
na nákup potrebnej výstroje a iné zabezpečenie hráčov. Každý 
sponzor či partner vie presne, do čoho investuje a kde dáva  
svoje financie.

Logo partnera môže byť umiestnené na ihrisku popradského  
hokejbalového ihriska na troch miestach:
n mantinel na strane striedačiek (vidia ho prevažne diváci)
n	 mantinel na strane divákov  
 (je v zábere kamery, ktorá prenáša prenos zo zápasu)
n v areáli ihriska (striedačky, časomiera...)



PONUKA 
       partnerstva
n mantinel na strane striedačiek (1) 3000 € /rok, 
 dlhodobá spolupráca (5 rokov) 14 000 €

n	 mantinel na strane divákov (2) 3000 € /rok, 
 dlhodobá spolupráca (5 rokov) 14 000 €

n	 v areáli ihriska (3z) 2000 € / rok 
 dlhodobá spolupráca (5 rokov) 9000 € / rok

Cenník na umiestnenie loga partnera

3 3

2 1



Kontakty:

Fotografie: Pavol Humeník, Mesto Poprad, HK Popradskí Piráti

Adresa klubu: 
OZ Športový hokejbalový klub Poprad

Šrobárova 2668/25
058 01 Poprad

Daniel Lipár – prezident klubu
Phone:  +421 915 976 583

Marek Remža – viceprezident klubu
Phone: +421 904 931 017

E-mail: 
hokejbaltj@gmail.com

Web: 
www.popradskipirati.sk



www.tlaciarengg.sk www.apartmanypridunajci.sk






