
 

 

 
 

Zápisnica č.: 4/2017 
z rokovania Výkonného výboru SHbÚ konaného dňa 28.10.2017 v Skalici 

 
Prítomní: Stumpel J., Szaraz J., Mihal J, Kralovič M, Buday O., Kašša R.,  
                 Líška Ľ. , Ladiver M. 
Neprítomný: Petrík S.  
Prizvaný: - - -  
 
Program:  

1. Finančná situácia  
2. www.hokejbal.sk stránka  
3. rôzne  

 
Rokovanie otvoril a viedol viceprezident SHbÚ p. Szaraz Július  
 
K bodu č.1:  
> p.Szaraz predostrel návrh na poukázanie fin.prostriedkov 14.000e pre členov HEL extraligy 
mužov, následne p.Ladiver ostro vystúpil voči tomuto návrhu s odvôvodnením a návrhom 
vyčlenenia finančných prostriedkov pre iné učely. Po výmene názorov sa VV rozhodol 
vytvoriť priority, ktoré budú uhradené z finančých prostriedkov SHbÚ.  
Priority:  
- letenky do St’John MSJ  
- poplatky do ISBHF + štartovné pre všetky kategórie na nadchádzajúce medzin.akcie  
- čerpanie financií pre mládež – účasť v súťažiach SHbÚ 
- čerpanie financií pre mládež – do 23 rokov  
- ocenenia pre U18 a U20 za výsledky na MSJ 2016  
- tréneri ŠŠR SR muži  
- odmeny v zmysle zmluvy pre sekretariát SHbÚ 
- poplatky do KŠZ SR  
- odmeny z činnosti pre VV SHbÚ  
- odmeny rozhodcovia HEL + U19  
- reprezentačné akcie U18 a U20  
- odmeny v zmysle zmluvy pre účtovnú firmu za rok 2017  
- audit za rok 2014, 2015  
ZA: SJ, SJ, MJ, KM, BO, KR, LL 
Proti: - - -  
 
K bodu č.2:  
> p.Ladiver oznámil členom VV, že reštrukturalizácia stránky www.hokejbal.sk bude stáť 
min. 350e. Reštrukturalizáciu stránky vykoná p.Chlebec z hokejportálu.  
ZA: SJ, SJ, MJ, KM, BO, KR, LL 
Proti: - - -  
> od p.Kaššu bol predstavený nový návrh loga SHbÚ. Nové logo bude predstavené širokej 
verejnosti online formou na hlasovanie.  – Ú1/2017 p.Kašša 

 



 

 

 
 
 

K bodu č.3:  
> p.Szaraz bol vyzvaný aby ako predseda organizačného výboru pre MS mužov r.2019 
predložil do najbližšieho VV SHbÚ rozpočet MS 2019. – Ú2/2017 p.Szaraz 
> p.Ladiver uviedol, že nechce byť súčasťou org.výboru pre MS 2019. VV SHbÚ to zobral na 
vedomie.  
> p.Ladiver navrhol za svojho asistenta pri ŠŠR SR U18 p. BENIAČA Milana 
ZA: SJ, SJ, MJ, KM, BO, KR, LL 
Proti: - - - 
> p. Mihal navrhol za svojich asistentov pri ŠŠR SR Masters p. Szaraz Júliusa a p. Gibu 
Mariána.  
ZA: SJ,KM, BO, KR, LL,MJ 
Proti: - - - 
Zdržal sa: SJ 
> p.Líška navrhol za trénera reprezentácie ŠŠR SR Ženy p. Hambálka. 
ZA: SJ, SJ, MJ, KM, BO, KR, LL 
Proti: - - - 
> do budúceho VV SHbÚ p. Hambálek navrhe svoj realizačný team. Kontaktovať ho bude p. 
Líška Ľ. – Ú3/2017 
> p.Ladiver navhrol preplatenie cestovných náhrad pre p.Pikula za ČS Superpohár 
a p.Černého za ČS Superpohár  
ZA: SJ, SJ, MJ, KM, BO, KR, LL 
Proti: - - - 
> všetci novozvolení repzrezentační tréneri mládežníckych kategórií U16, U18, U20 majú 
mandát na vykonávanie funkcií do 31.08.2020 
ZA: SJ, SJ, MJ, KM, BO, KR, LL 
Proti: - - - 
> p.Kašša dal návrh na zabezpečenie akcie Hokejbalista roka. VV SHbÚ predbežne schválil 
sumu 3.500e, na túto akciu z účtu SLSP. P.Kašša má do najbližšieho VV SHbÚ predložiť 
rozpočet na túto akciu – Ú4/2017 p. Kašša 
> p.Kašša navrhol dodatočnú odmenu pre p.Mariňákovú D. vo výške 499e za jej prácu. 
P.Ladiver vykoná kontrolu a zistí či je možné p.Mariňákovej túto odmenu vyplatiť. – 
Ú5/2017 p.Ladiver 
> členovia VV SHbÚ p.Szaraz, p.Stumpel, p.Kašša,  sa vzdali 2/2 odmeny za 
dobrov.činnosť pri VV SHbÚ 
 
 
Zapísal:  Ladiver M.  
Overil:    Kašša R.  
V Skalici dňa 28.10.2017 
 
 
 
 



 

 

 


