
ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA SLOVENSKEJ HOKEJBALOVEJ ÚNIE, JUNÁCKA 6, BRATISLAVA 

Správa o činnosti ŠTK SHbÚ 

Športovo-technická komisia SHbÚ počas ročníka 2020/2021 pracovala v zložení : 

Jaroslav Mihal – predseda 
Karol Čepec – člen 
Marcel Dano – člen 
 
 
Samostatná činnosť komisie počas ročníka spočívala v riadení súťaží, ktoré organizuje priamo SHbÚ. 
V ročníku 2020/21 komisia pre účely organizovania, riadenia a vyhodnocovania vydala množstvo 
zápisníc, výsledkov, zmien, propozícií, rozlosovaní a pod. 
 
Slovenská hokejbalová extraliga 
 
Muži 

 
-   2x  Propozície (Baráž do SHbE, SHbE) 
-   1x  Adresár klubov SHbE  
-   2x  Návrh termínov (SHbE, reštart SHbE) 
-   1x  Program zasadnutí klubov SHbE 
-   1x  Zápisnica zo zasadnutia klubov 
-   1x  Rozlosovanie (Základná časť  SHbE) 
-   3x  Výsledkový servis (Základná časť SHbE) 
-   3x  Upozornenie na vyššie tresty v SHbE  

 
U19+ 

 
-   1x  Propozície (SHbE) 
-   1x  Adresár klubov SHbE  
-   2x  Návrh termínov (SHbE, reštart SHbE) 
-   1x  Program zasadnutí klubov SHbE mládeže 
-   1x  Zápisnica zo zasadnutia klubov SHbE mládeže 
-   1x  Rozlosovanie (Základná časť  SHbE) 
-   3x  Výsledkový servis (Základná časť SHbE) 
-   2x  Upozornenie na vyššie tresty v SHbE 

 
 
 
U16 

 
-   1x  Propozície (SHbE) 
-   1x  Adresár klubov SHbE  
-   2x  Návrh termínov (SHbE, reštart SHbE) 
-   2x  Rozlosovanie (Základná časť  SHbE) 
-   1x  Výsledkový servis (Základná časť SHbE) 
-   1x  Upozornenie na vyššie tresty v SHbE 

 
 



U14 
 

-   1x  Propozície (SHbE) 
-   1x  Adresár klubov SHbE  
-   4x  Rozlosovanie (Základná časť  SHbE) 
-   1x  Výsledkový servis (Základná časť SHbE) 
-   1x  Upozornenie na vyššie tresty v SHbE 

 
U12 

 
-   1x  Propozície (SHbE) 
-   1x  Adresár klubov SHbE  
-   2x  Rozlosovanie (Základná časť  SHbE) 
-   1x  Výsledkový servis (Základná časť SHbE) 
-   1x  Upozornenie na vyššie tresty v SHbE 

 
U11 

 
-   1x  Propozície (SHbE) 

 
U9 

-   1x  Propozície (SHbE) 
 
 
Mamut Cup 
 
U23 

 
-   1x  Propozície  
-   1x  Rozlosovanie 
-   1x  Výsledkový servis  

  
U20 

 
-   1x  Propozície  
-   1x  Rozlosovanie 
-   1x  Výsledkový servis 

 
U18 

 
-   1x  Propozície  
-   1x  Rozlosovanie 

  1x  Výsledkový servis 
 
 

U16 
 

-   1x  Propozície  
-   1x  Rozlosovanie 
-   1x  Výsledkový servis 

 
 



U14 
 

-   1x  Propozície  
-   1x  Rozlosovanie 
-   1x  Výsledkový servis  

  
U12 

 
-   1x  Propozície  
-   1x  Rozlosovanie 
-   1x  Výsledkový servis 

 
U10 

 
-   1x  Propozície  
-   1x  Rozlosovanie 

  1x  Výsledkový servis 
 

U8 
 

-   1x  Propozície  
 
 
Okrem týchto súborov bolo vydaných: 
 

-   6 zápisníc ŠTK SHbÚ 
 

V týchto zápisniciach, ktoré družstvá dostávali pravidelne každý štvrtok v týždni bolo riešených 
množstvo zmien v rozlosovaní, odložení, preložení zápasov, zmien hracích časov a miest zápasov. 
Komisia riešila aj niekoľko sporov, neodohraných zápasov a iných previnení družstiev ako aj hráčov. 

Komisia má vo svojej kompetencii aj riešenie prestupov, hosťovaní a striedavých štartov 
hráčov na domácej ako aj medzinárodnej úrovni. 

Komisia ďalej riadi aj elektronický systém, ktorý rieši registráciu hráčov, zápisy zo zápasov, 
súpisky družstiev (vkladanie hráčov, zápasov do systému). 

 
Na záver by som chcel dodať, že v ročníku 2020/21 sa neodohrali a boli zrušené a anulované 

SHbE vo všetkých kategóriách, nakoľko to situácia okolo pandemickej krízy nedovolila. 
Som rád, že sa podarilo na konci tohto ročníka usporiadať aspoň séria mládežníckych turnajov pod 
názvom Mamut Cup, ktorý je zároveň Slovenským pohárom. 

 
 
 
S pozdravom  
     Jaroslav Mihal, predseda komisie 


