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Zápis zo 10. schôdze VV SHbÚ dňa 16.2.2017 o 17,00 
v Bratislave, zasadačka SHbÚ 
 
Prítomný : Kralovič (MK), Száraz (JSz), Mihál (JM),  Liška od 19,00 (LL) 

 

SKYPE + Telefon : Stumpel (JS), Petrík (SP), Buday (OB) 

 

Ospravedlnený : Kašša (RK) 

 

Hosť : Dominik Vároš 

 

Prítomný 6 členovia VV a schôdza je uznášania schopná. Od 19,00 Liška teda 7 členovia od 19,00 
 

Zápis VV – zapisovateľ Julius Szaraz Viceprezident SHbÚ 
Za – MK, JM, SP, JS, OB 
Zdrzal - sa JSz. 
Zapisovateľom schôdze VV bol poverený Július Száraz 
 
1, zastúpenie GS do najbližšej rady SHbÚ 
Dňa 12.2.2018 zaslal mailom Milan Ladiver (Generálny sekretár SHbÚ) svoju rezignáciu na funkciu, čím 
ju VV berie na vedomie – zanechal nespracované vyúčtovanie dotácií + neboli zrealizované všetky 
povinné dokumenty, ktoré musia byt zverejňované kvôli dotáciám z MSVVaS SR a väčšina mala/mohla 
byt realizovaná počas roka. GS uhradil všetky svoje FA aj za január 2018, ostatným pracovníkom 
sekretariátu nie. 
Predložený návrh na zastupovanie - Julius Szaraz -  Viceprezident SHbÚ 
 
Za – MK, JM, SP, JS, OB, dodatočne LL --- 6hlasov za = schválené 
Zdržal - sa JSz. 
 
Julius Száraz je poverený zastupovaním GS do najbližšej konferencie SHbÚ.  
 
2, Termín volebnej konferencie SHbÚ 
Podľa kalendára podujatí SHbÚ bol navrhnutý termín riadnej volebnej konferencie SHbÚ dňa 
27.5.2018 
 
Za – JSz, OB, SP, MK, JM, JS, dodatočne LL  --- 7hlasov za = schválené  
 
Termín Volebnej konferencie SHbÚ bol stanovený na 27.5.2018 – miesto bude oznámené najneskôr 
do konca marca 2018. 

 
3, vyúčtovanie dotácie pre SHbÚ za rok 2017 na MŠVVaŠ SR do 15.2.2018 
Tieto boli realizované od pondelka p. Škultétyovou a p. Szárazom, aby boli splnené v požadovaných 
termínoch.  
 
Toto vyúčtovanie dotácie SHbÚ bolo zaslané v požadovanom termíne 15.2.2018. 
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4, povinne zverejňovanie / oznamovanie SHbÚ + web.hokejbal.sk 
Hlavná stránka bude www.hokejbal.sk – Július Száraz navrhne sekciu pre všetky požadované 
zverejnenia a zároveň dohodne jej úpravu, aby bola v zmysle požiadaviek MŠVVaŠ SR. 
Predloženie adresáru povinne zverejňovaných údajov zabezpečí zastupujúci GS do 18.2.2018 ako je 
to požadované v inštrukciách MŠVVaŠ SR. 
 
5, účasť členov SHbÚ na súťažiach v iných organizáciách 
Niektorý členovia, ktorý poberajú dotácie od SHbÚ na mládež výrazným spôsobom spolupracujú 
s inou organizáciou, čo nie je v súlade so záujmami SHbÚ.  
 
Na najbližší VV je potrebné predložiť návrhy na riešenie. 
 
6, ISBHF AGM v Kosiciach – info 
Ladiver odstúpil so všetkých ISBHF funkcií okrem trénerskej komisie. Nový BOD členom za SHbÚ bol 
na konferencie AGM zvolený Július Száraz, ktorý bol navrhnutý na základe poverenia VV SHbÚ. 
Členovia AGM konferencie navštívili Steel Arénu – miesto konania MS 2019 v hokejbale mužov a žien. 
 
7, Trénery reprezentácie U18  
Tréner U18 p. Ladiver vo svojom oznámení o odstúpení z pozície GS požiadal o vyslovenie dôvery ako 
trénerovi U18. 
Návrh managera reprezentácie U18 p. Mihala na odvolanie Ladivera – trénera U18  
Dôvodom návrhu je vyhrotenie vzťahov na sekretariáte SHbÚ a vyslovenie nedôvery p. Mihalovi voči 
jeho osobe zo strany p. Ladivera. 
Hlasovanie za odvolanie : JSz, JM, SP, OB,  
Zdržal sa : MK, JS, LL, 
Proti : 0  
 
4 hlasy za odvolanie zo 7 prítomných = p. Ladiver je odvolaný ako reprezentačný tréner U18. 
Predseda TMK a p. Mihál manager reprezentácií oslovia nových možných kandidátov na trénera 
repre U18 do konca februára. 
 
8, MS Košice 2019 
Termín 14.-22.6.2018 v Steel aréne Košice a informácie o prípravnom výbore budú oficiálne 
zverejnené na tlačovej konferencii dňa 14.6.2018 – presne rok pred MS v Košiciach. 
 
Mesto Košice vyjadrilo plnú podporu pre organizáciu MS Košice 2019 a prísľub spolupráce pri 
organizácii MS Košice v rámci, marketingu mesta Košice, športovej komisie mesta Košice a organizácie 
Visitkosice. 
 
Julius Szaraz = poverený VV SHbÚ prípravou MS 2019 pripraví pre konferenciu SHbÚ rozpočet 
MS2019, marketingový plán MS 2019, navrhne zloženie prípravného výboru MS 2019 na jeho 
prerokovanie a schválenie. 
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9, Rôzne 
Návrh NHbO ako člena SHbÚ na poverenie Dominika Vároša vedenim komisie rozvoja – 
kedže to nebolo v programe VV, bolo prerokovanie návrhu odložené na najbližší VV. 
 
Mobilne ihrisko SHbÚ – konštrukcia vyrobená - 8.790,- eur celková suma za prenosne ihrisko 
pre SHbU zaplatená záloha 4.000,- eur, čaká sa na zvyšok financií na dokončenie obloženia 
konštrukcií.  
 
Vrátenie veci Ladivera na SHbÚ – vyrieši Száraz, kľúče od kancelárie SHbÚ Ladiver vrátil. 
 
Návrh PC vybavenie pre sekretariát (2x NTB a 2x externé monitory) – do 1.500,- eur po 
obdržaní dotácie – súčastné vybavenie je nevhodné na prácu na sekretariáte SHbÚ. 
Za – MK, JM, OB, LL, JSz --- 5hlasov za = schválené 
Nehlasovali : JS a SP 
 
Organizácia Mamut cup – U16 a U20 + Ženy (Žilina),  U14 a U18 (Košice) sa vzdali 
organizácie týchto Mamut cupov. 
 
Na základe žiadostí a overenia záujmu VV hlasoval o ich pridelení nasledovne : 
 
18–20.5.2018 turnaj U16 a U20 a Ženy v BA / DNV 
Za – MK, JM, OB, LL, JSz --- 5hlasov za = schválené 
Nehlasovali : JS a SP 

 
11-13.5 turnaj  U14 a U18 v Prešov a Vranov n. Toplov 
Za – MK, JM, OB, LL, JSz --- 5hlasov za = schválené 
Nehlasovali : JS a SP 
 
Školská liga – mladší žiaci a starší žiaci – dodatočne dané do žiadosti MSVVaS – realizácia  
na základe poskytnutia dotácií. 
 
 
Poďakovanie Julius Száraza za účasť a ukončenie schôdze. 
 

 
 

Zapísal: Július Száraz 
 
Zapis overil : Jaroslav Mihal 

 


