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Zápis zo zasadnutia Výkonného výboru SHbU,  
ktorý sa uskutočnil v Bratislave Junácka 6, dňa 7.8.2018 o 18,00h . 

 
Prítomní : Hambálek (MH), Mihal (JM), Kralovič (MK), Buday (OB), Liška (LL), Molitoris (MM), 
Száraz (JSz), 

 
Hostia : bez hosti 

 
Ospravedlnení :  Stumpel (JS), Runák (MR) 
 
Na začiatku 18.00 prítomní 6 členovia VV, schôdza je uznášania schopná.  
 
Zapisovateľ : Julius Száraz GS SHbÚ (GS) 
 
Úvod - Viceprezident SHbÚ privítal prítomných členov VV. 

 
1. Vyhodnotenie prijatých úloh z predošlých VV. 

 
- stav doplnkových volieb – Šálka PVK aj Giba HK majú podklady – pokyny pre hlasovanie aj 
hlasovací lístok– čaká sa na odobrenie predsedom VK, HK dal pripomienky / hlasovanie iba 
postou. 
 
- stav v zmenách pravidiel – do 28.8.2018 predseda KR Kralovič (MK) predloží na odsúhlasenie 
zpracovanie – flasa na bránke a použitie videa odsúhlasené extraligovými klubmi. 
 
- podklady k súťažiam SHbU – v ďaľších bodoch 
 
- školenie rozhodcov – poslané na hokejbal@hokejbal.sk – 28 a 29.8.2018 v DNV – 20,- eur 
ubytovanie 4,5 obed a 4,5 večera – cestovné iba vo výške pohonných hmôt – nový rozhodcovia si 
platia sami školenie. 
6 za Kralovič (MK), Mihal (JM), Hambálek (MH), Buday (OB), Molitoris (MM), Liška (LL) 
0 sa zdržalo 0 proti  - odsúhlasené 

 
- dresy pre rozhodcov - do školenia rozhodcov – logo SHbU, Štátny znak, ISBHF logo na dresoch 
4 za, Mihal (JM), Buday (OB), Molitoris (MM), Liška (LL) 
1 sa zdržal Hambálek (MH) 1 proti Kralovič (MK) - odsúhlasené 
 
- školenie trénerov – na ďalšom VV predloží termín Liška 
 

2. Informácia o aktuálnom stave účtu a rozpočtu / GS - informácia podaná. 

 
3. Informácia o  všetkých platbách nad 500 eur  od posledného zasadania VV / GS - informácia 

podaná. 

 
4. Informácia prítomných členov VV o zmenách, novinkách či problémoch na vlastnom úseku. - 

informácia podaná od : Kralovič (MK), Mihal (JM), Buday (OB), Molitoris (MM), Liška (LL) 

 
5. Aktuálny stav organizácie MS v Košiciach, informácia o doterajších finančných nákladoch zo 

strany SHbU / GS - informácia podaná. 

 
6. Predloženie alternatívy najnižšieho rozpočtu na organizovanie MS v Košiciach / predkladá GS 

- informácia podaná 
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7. Vyhodnotenie prípravy a výsledkov mládežníckych reprezentácii na MS a SP + U-14 chlapcov / 
predkladá Liška  
 
U14 – 2 priateľské zápasy v CZ - Zlín – oba víťazné 
U16 – SP Přerov – 2.miesto 
U20 ženy – SP Přerov – 3.miesto 
U18 – MS – St. Johns - 3.miesto 
U20 – MS – St. Johns - 3.miesto 

 
8. Informácia o finančných nákladoch spojených s účasťou na SP a MS mládežníckych reprezentácii / 

predkladá GS - informácia podaná - detailné rozdelenie sa urobí do najbližšieho VV. 
 

9. Návrh reprezentačných akcií v sezóne 2018/19, turnaj krajov U17/U19 / Liška 
Diskusia - na základe financií 2019 sa bude s tým počítať.  

 
10. Systém mládežníckych súťaži v sezóne 2018/2019, termíny zápasov / turnajov (KM a STK) / Liška 

Rozpis turnajov U10, U12, U14, U16, U23 pošle ŠTK po prihlásení mužstiev do 15.8. 
Rozpis Extraligy a U19+ poslané rozlosovanie. 

 
11. Návrh trénerských preukazov pre hokejbalových trénerov (TMK) / Liška 

Pošle návrhy Liška na výber. 
 

12. Informácie o štatistikách mládežníckych súťaži za sezóny 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 / 
Liška – je to urobené a čaká sa na zverejnenie na hokejbal.sk po kontrole. 
 

13. Školská liga - regionálny členovia školské ligy. 
ZA – Kašša, TN – Buday, TT – Száraz, BA – Vároš, NR – Káčer, BB – Segedyová, PO – Kalasz, 
KE – čakáme – VV berie na vedomie, k odsúhlaseniu dôjde na najbližšom VV keď budú 
kompletné obsadenia. 

 
14. Informácia z rokovania zo SZLH o marketingovej spolupráci / predkladá GS 

- informácia podaná 

 
15. Informácia o stave hokejbal s.r.o. / predkladá GS 

Kralovič sa vzdáva konateľa v hokejbal s.r.o. – VV berie na vedomie. 
Ondrej Buday bude jediným konateľom  
6 za Kralovič (MK), Mihal (JM), Hambálek (MH), Buday (OB), Molitoris (MM), Liška (LL) 
0 sa zdržalo 0 proti  - odsúhlasené 

 
16. Návrh úhrad za umiestnenie pre extraligové kluby v súťažnom ročníku 2018/2019 

Návrh na zrušenie pre mládežnícke kategórie odmien za umiestnenie v základnej časti 
3 za Kralovič (MK), Mihal (JM), Liška (LL) zdržal sa 2 Hambálek (MH), Molitoris (MM),  
1 proti Buday (OB) 
Neodsúhlasené - Ostáva podľa pôvodného systému. 

 
17. Prerokovanie vyplácania cestovného členom VV na zasadania VV 

Iba po odsúhlasení Viceprezidenta sa preplatia náklady na cestu na VV. 
 

18. Navýšenie dotácie CVC Svit z 300,- eur na 367,72 eur  
5 za Kralovič (MK), Mihal (JM), Hambálek (MH), Molitoris (MM), Buday (OB) 
1 sa zdržal Liška (LL), 0 proti  - odsúhlasené 

 
19. Rôzne 

aktuálny stav hokejbalových ihrísk na SR – zistí sa počet pre 3vs3, 4vs4, 5vs5  
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kurz prvej pomoci pre funkcionárov – podľa doterajšieho stavu 
rozvoj hokejbalu, - nový povrch v BB, Podkonice mantinely z BB, ... pracuje sa na ďaľších 
vyúčtovanie zasadnutie rady v KE – náklady spojené s konferenciou spolu 2.980,- eur 
pracovná doba GS – podľa potreby a dohody 
Cesty tréneri – tréneri pošlú všetky cesty Mihalovi – managerovy reprezentácií a po kontrole 
sa dohodne postup. 
Dobrovoľnícke zmluvy rozhodcovia – 3 chýbajú – do školenia rozhodcov dodá MK 
Žiadosť o prijatie člena SHbÚ = Ríman_Roman – podmienečne prijatý 
6 za Kralovič (MK), Mihal (JM), Hambálek (MH), Buday (OB), Molitoris (MM), Liška (LL) 
0 sa zdržalo 0 proti  - prijatý po doplnení dokladov. 
 
Vyplatenie odmien Extraliga – 1000,- Vrútky, 700,- LG a 300,- PB z účtu SLSP po odpočítaní 
podlžností – Skalica starý rest – GS ma vysporiadať do 15.8. 
 
Kežmarok – registračky – Wroms, MŠK, Svit – dohoda o vysporiadaní klubov a preregistrácie 
hráčov do MŠK Kežmarok a Svit na základe dohody štatutármi klubov 
6 za Kralovič (MK), Mihal (JM), Hambálek (MH), Buday (OB), Molitoris (MM), Liška (LL) 
0 sa zdržalo 0 proti  - prijaté 

 
 
  

Koniec VV 22.13 hod. 
 

 

Zapísal : Julius Szaraz 

 

 

Schválil : Marian Hambálek 

 


