
 

Zápis zo schôdze VV SHbÚ dňa 10.10.2017 o 16,00 v Nitre 
 
Prítomný : Kralovič, Száraz, Buday, Stumpel, Mihál, Ladiver a Liška od 18,00 

Ospravedlnený : Petrík, Kašša  

 

Prítomný 5 členovia VV a schôdza je uznášania schopná. Od 18,00 Liška teda 6 členovia od 18,00 

 
 

1) Rozhodcovská Komisia - rozhodcovia – vyplácanie – ich vybavenie 
Odsúhlasenie dohody na stretnutí v Žiline. Návrh / delegovanie rozhodcov na zapasy HEL 
a U19+ Kralovič a odsúhlasenie Száraz. 
Do 17.10 urobí nové zmluvy resp. dodatky Száraz s tým že SHbÚ vystaví potvrdenie pre 
rozhodcov na konci roku 2017 ku vlastnému koncoročnému zúčtovaniu. 
Dres + Nohavice + Píštalka + Prilba s 50% príspevkom s podmienkou odpískania sezóny 
2017 / 2018.   
Overenie nároku na diety a cestovného v prípade výkonu v mieste bydliska - prípade DZ 
u učtovnej firmy – preveri Száraz do 18.10.2017 
 
 

2) List SK98 – Jokerit vs Pruské – rieši DK 
 

3) Vyplatenie odmeny za DK – Černý – jeho odstúpenie 
Hlasovanie 6 hlasov za vyplatenie odmeny 200,- eur p. Černému - formu dotiahne 
Ladiver 
Odstúpenie – definitívne na základe telefonátu počas konania VV – pošle oficiálne. 

 
4) Disciplinárna komisia – poverenie predsedu DK na základe nominácií – nominovaný 

jediný kandidát JUDr. Jaroslav Straka - Hlasovanie 6 hlasov za jeho poverenie. Teda 
novým predsedom DK do volebnej konferencie je JUDr. Jaroslav Straka 
 

5) ŠTK – ihrisko Kežmarok - Hlasovanie 6 hlasov za Kežmarok musí do 18.10.2017 nahlásiť 
domáce ihrisko a nesmie si prekladať domáce zápasy - oznámi im to ŠTK v zápise. 
 

6) Tréneri repre U16 a U18 – výberové konanie prihlásili sa Ladiver a Liška. 
Ladiver doplnil, že môže trénera robiť vzhľadom na zmenu jeho funkcie v ISBHF. 
 
U18 poverenie hl. tréner Ladiver - Hlasovanie 6 hlasov za 
U16 poverenie hl. tréner Liška - Hlasovanie 5 hlasov za 1 sa držal 
Realizačný tím na základe návrhu hl. trénera do 30.10 odsúhlasi VV. 
Odmenu pre trenorov navrhnú Ladiver a Mihál do najbližšieho VV 

 
Doplnené na základe dohody Száraz vs Duris a Nauš - tréneri mužskej reprezentácie – 
poverenie Duris a Naus predlzene do 30.6.2019 - Hlasovanie 6 hlasov za 
 
Tréneri ženskej reprezentácie – urobí sa výber – realizuje Liška do najbližšieho VV.  

 
7) Účasť U20 a U18 na stretnutiach s CZE v Plzni - december 2017 - Hlasovanie 6 hlasov 

za 
 

8) Nákup leteniek pre U18 a U20 – hladajú sa cenovo najvýhodnejšie. Ak budu cenové 
ponuky odsúhlasí sa ich nákup Per Rolam - elektronicky. 

 
9) Schválenie účasti na Masters Bermudy – 3 mužstvá  



Old boys a Ladies vyhlásenie, že sa nezúčastnia na MS na Bermudách hráči a hráčky, 
ktorý sa zúčastnili na turnaji v Litomericiach resp. na iných turnajoch inej organizácie. 
Hlasovanie 6 hlasov za účasť 3 mužstiev. 
 

10)  Úhrada štartovného na Masters Bermudy – Team Slovakia, Ladies Slovakia a Old Boys 
Slovakia budú oficiálne reprezentovať SK na MS v Bermudách 2018. Hlasovanie 6 hlasov 
za Realizačný tím pre Team Slovakia na základe návrhu hl. trénera do 30.10 odsúhlasi 
VV. Old Boys and Ladies určí trénerov do konca októbra. 

 
11)  Odmeňovanie pre štatistický systém mládeže SHbÚ – Ladiver zoženie človeka v cene do 

140,- eur s tým, že sa skúsi dohodnúť aj doplnenie starých štatistík - Hlasovanie 6 hlasov 
za 

 
12)  Schválenie výdavkov pri cestovných náhradách od 10.10.2017 na návrh GS 

0,183 eur / km členom VV. 5 hlasov za (Liška, Mihál, Kralovič, Stumpel a Buday) 1 sa 
držal  

 
13)  Schválenie nových členov SHbÚ 

- Topoľčany založenie nového O.Z. - Hlasovanie 6 hlasov za 
 
- Podtatranská hokejbalová liga U8   3+1 – Poskytneme podporu, zaradenie do kalendára 
podujatí podmienkou je registrácia všetkých hráčov v SHbÚ - Hlasovanie 6 hlasov za 
 
- Iskra BB – je pod IČO   BBHbÚ   
 

14)  Školenie v Šamoríne – zákon o športe + marketing – info Ladiver a Száraz – chýbali ľudia 
za HEL a marketing 
 

15)  Facebook: hokejbal.sk   a   web – www.hokejbal.sk 
 
Facebook: hokejbal.sk – úplne prevedený na SHbÚ  
 
www.hokejbal.sk  p. Endrody vysvetlil princíp a dohodol sa postup k novej úprave stránky 
s tým, že pošle ponuku na prerobenie web stránky – dohodne Ladiver. 
 

16)  Výsledky z líg v médiách – navrhne sa v súvislosti www.hokejbal.sk  
 

17)  Dražba dresov z MS 2019 – 2.478,- eur výťažok zatial všetko nezaplatene. 
 
muži 1.815,- eur a ženy 663,- eur 
 
predaj reklamných predmetov pred MS predloží Száraz na najbližší VV. 

 
18)  Marketingové aktivity na 2 roky (2018 a 2019)  – U18 a U20 + MS 2019 – pripravia 

členovia MK. 
 

19)  MS 2019 na Slovensku – info ohladne miesta, predbežných nákladov - predloží Száraz 
na najbližší VV v novembry 

 
20)  Program podujatí na ďalšiu sezónu – pracuje sa na príprave – pošle Mihál mail 

s pripomienkou všetkým členom SHbÚ aby zaslali požiadavky na zaradenie do 
30.10.2017. 
 
 



 
21)  Rôzne 

a) GS - ČS superpohár v Skalici 28.10.2017 – 2 sady medaily + 2 x pohár Hlasovanie  
6 hlasov za 

b) GS - EP Masters 15-17.12 v Žiline Poháre a medaily a 360,- eur príspevok Hlasovanie 
6 hlasov za 

c) GS - Memorandum o spolupráci – garážová firma s.r.o. – marketing pre SHbÚ – 
nedoriešilo sa pre neprítomnosť Kaššu 

d) GS - Zaplatenie členské do ISBHF 4.600,- eur Hlasovanie 6 hlasov za 
e) GS - Oblečenie pre VV na akcie organizované SHbÚ – predložia sa návrhy 
f) GS a VP - Hlavný kontrolór – náklady na zakúpenie zákony súvisiace s činnosťou 

kontrolóra cca 200,- eur Hlasovanie 6 hlasov za 
 

22)  Záver - poďakovanie za účasť. 
 
 

Zapísal: 
 

Július Száraz 
 


