
SPRÁVA MARKETINGOVEJ KOMISIE SHbÚ ZA ROK 2019/2020 

Marketingová komisia (ďalej len MK) Slovenskej hokejbalovej únie fungovala v sezóne 2019/2020 iba 
v jednočlennom zložení s predsedom Michalom Runákom. 

Sezónu bohužiaľ vo veľkej miere postihla pandémia koronavírusu, ktorá okrem iného nedovolila 
udeliť cenu hráčovi sezóny, ktorou mal byť zájazd na MS v hokeji vo Švajčiarsku. Od ročníka 
2019/2020 sme opäť udeľovali cenu pre Hráča mesiaca. Sponzor dodal pekné vkusné plakety, 
v tomto budeme pokračovať aj v novej sezóne. Na konci sezóny sme udelili aj plakety pre najlepším 
jednotlivcom (hráč sezóny, najlepší strelec, nahrávač, najlepší brankár, najproduktívnejší hráč) – 
rovnako vďaka sponzorovi. Novinkou bola Cena Dušana Danka pre najlepšieho hráča play off, na 
ktorú prispela SHbÚ. Táto trofej sa bude udeľovať každoročne. 

Koronavírus však zasahuje a robí nepríjemnosti aj naďalej, no mám prísľub jedného sponzora, ktorý 
by sa mal podieľať na ďalších projektoch MK.  

V závere súťaže sa nám podarila spolupráca s RTVS a TA3, mali sme možno s výnimkou jedného 
víkendu na každom zápase televízny štáb. Pred novým ročníkom SHbE bude aj veľká reportáž v TA3. 
Finálové duely boli aj v ponuke stávkovej kancelárie Niké. Výsledky každého kola sú pravidelne 
uverejnené v denníku Šport, v najčítanejšou športovom periodiku na Slovensku sme mali počas 
sezóny aj tri veľké výstupy na celú stranu. Verím, že v novej sezóne budeme v tomto trende 
pokračovať. 

CIELE DO NOVEJ SEZÓNY 

V spolupráci so SHbÚ by som chcel vlastnou cestou začať strímovať zápasy na živo na platforme 
youtube. Nie je to nič ťažké, ale treba malú investíciu. Kamera, interná karta, ostatné veci zistím 
a tento projekt prednesiem na najbližšom výkonnom výbore. O tomto nápade mi veľa vecí povedal 
Karol Čepec, ktorý strímuje zápasy futsalu a florbalu v Žiline. 

Čakajú nás MS v Žiline, ktoré ak budú, potrebujú tak isto veľa energie a času. V rámci webu a stránky 
by som určite potreboval človeka, ktorý by mi pomáhal. Ponúkol sa Olo Magut, hráč Pruského, ktorý 
študuje žurnalistiku. Riešenie by som chcel taktiež prebrať na VV pred blížiacim sa termínom akcie. 

 

Michal Runák, predseda MK SHbÚ. 


