
Zápis z VV SHbU dňa 10.10.2019  strana 1 

 

Zápis zo zasadnutia Výkonného výboru SHbU,  
ktorý sa uskutočnil v Bratislave Junácka 6, dňa 10.10.2019 o 18,30h . 

 
Prítomní : Hambálek (MH), Kralovič (MK), Buday (OB), Liška (LL), Mihal (JM), Száraz (JSz) 
M.Giba (HK) 

 
Ospravedlnení : Stumpel (JS), Runák (MR) 
 
Hostia : Šalka Jaroslav, Dominik Varoš – LG BA,  Štefanka Martin NiHBO 
 
Zapisovateľ : Julius Száraz GS SHbÚ 

 
Pred VV diskusia ohľadne stavu SHbÚ –  
- názor Vároša s nesúhlasom smerovania hokejbalu. 
- názor Štefanka, že sa nemajú riešiť verejne a videami, ale vecnou diskusiou s navrhovanými riešeniami. 
- VV SHbÚ sa nestotožňuje so zverejnenými videami na Fb,... tieto sú prejavom jednostranného názoru na 
SHbÚ a nepodloženými informáciami, pričom neboli v nich navrhnuté žiadne riešenia iba úvahy čo keby a ako,... 

Návrh na stretnutie vo februáry všetkých klubov, rozhodcov, kde sa dohodne vzájomné rešpektovanie a 
fungovanie – Hráči, trénery, rozhodcovia, vedenie SHbÚ s tým, že každý by mal začať u seba. Prítomný 
súhlasili, že každá invektíva, osočovanie, verejné výzvy a spochybňovanie vedenia SHbÚ je na škodu hokejbalu 
ako takého. 
 
Na začiatku 18.47 prítomní 5 členovia VV z 9, schôdza je uznášania schopná. 
 
Úvod - Viceprezident SHbÚ privítal prítomných členov VV. 

 
1. Vyhodnotenie prijatých úloh z predošlých VV - informácia podaná. 
2. Informácia o aktuálnom stave účtu / GS - informácia podaná. 

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

Trénersko M.K. – správa o činnosti poslaná 
Rozhodcovská K. – nesplnené zaslanie správy o činnosti – poslane čo je náplň RK 
Marketingová K. – nesplnené zaslanie správy o činnosti – prislúbené ASAP vzhľadom na prac.povinnosti. 
K. mládeže - nesplnené zaslanie správy o činnosti – prislúbené ASAP vzhľadom na prac.povinnosti. 
K. rozvoja – M. Molitoris odstúpil z postu člena VV zo zdravotných dôvodov. 
ŠTK – priebežné zápisy ŠTK 

 
4. Informácia o aktuálnom stave čerpania mládežníckých dotácii – čerpanie bude rozposlané s popisom 

vysúťaženého materiálu s cenami všetkým – 11.10.2019. 
 
5. Informácia o stave prípravy usporiadania  juniorských MS 2020 –  

Boli prejednané a predložené dve ponuky v písomnej forme s prísľubom partnerstva MSJ – Poprad a Žilina - na 
základe ponuky a výhody 2 ihrísk v jednom objekte bola vybratá Žilina. 
5 hlasov ZA, 0 sa zdržalo, 0 nie  
Pre Poprad by bolo nutné ešte riešiť KK alebo SNV ako druhé ihrisko, ktoré je potrebné a tým by sa predražili 
náklady na usporiadanie MS. 

 
Organizačný výbor – návrh na budúci VV jednotlivých členov OV MSJ Žilina 2020. 

6. Návrh juniorských reprezentačných trénerov 

U20 – Longauer, Libo  - 5 hlasov ZA, 0 sa zdržalo, 0 nie  
U18 – Liška, Rampáček – 4 hlasy ZA, 1 sa zdržal, 0 nie  
U16 – Burdíček, Hirkala – 5 hlasov ZA, 0 sa zdržalo, 0 nie  
U14 – zatiaľ nie sú návrhy 

 
7. Návrh účasti na MS juniorov U16 chlapcov aj teamu U15 chlapcov 5 hlasov ZA, 0 sa zdržalo, 0 nie  

U15 tréner – Kašša – 5 hlasov ZA, 0 sa zdržalo, 0 nie - asistenta si Kašša navrhne. 

8. Školenie trénerov - jeseň 2019 – 1 stupeň 6 účastníkov všeobecná časť 12-13.10.2019                             
2 stupeň zatiaľ 10 účastníkov. 
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9. Databáza hokejbalových cvičení pre hokejbalových trénerov - aktuálny stav – vytvára PTMK – chce aby sa 
zúčastnili aj iný tréneri na príprave – LL osloví ďaľších trénerov. 

10. Smernica pre udeľovanie trénerských licencií – návrh na udeľovanie/podmienky trénerských licencií.         
Pripraví LL do nasledujúceho VV. 

11. Systém vyplácania rozhodcov – predpoklad do 10.dňa nasledujúceho mesiaca na základe podpísaných výkazov 
dobrovoľníka zasielaných rozhodcom zo sekretariátu.  

12. Návrh zástupcu z SHbU do volieb orgánov ISBHF – rozpošleme členom, kto by chcel zastupovať SHbÚ 
v ISBHF. Mandát J.Száraza sa končí vo februáry 2020 

13. Informácia o mimoriadnej konferencii ISBHF – Na základe potreby zmien v stanovách ISBHF kvôli rozvoju 
a GAISF podmienkam je zvolaná mimoriadna konferencia ISBHF do Prahy dňa 9.11.2019 zástupca SHbÚ sa 
zúčastní 5 hlasov ZA, 0 sa zdržalo, 0 nie  

14. Informácia o DPH – podané vysvetlenie – vyplíva to zo Zákona o DPH aj v minulosti počas organizácie MS bola 
SHbÚ platcom DPH. Minimálna dĺžka trvania platca DPH je 12 mesiacov – predpoklad ukončenia 31.5.2020 

15. Školenie rozhodcov – vo februáry spolu so stretnutím extraligových klubov. 

16.  Návrh člena VV SHbU o zvolanie mimoriadnej konferencie. Navrhol M. Kralovič – nevysvetlil dôvod  

4 proti, 1 za – nebude sa zvolávať mimoriadna konferencia, nakoľko neboli podané žiadne relevantné dôvody jej 
zvolania. 

17. Rôzne 

A, Turnaj U9 a U11 – Donovaly v máji návrh – predloží sa návrh. Nitra apríl na 3+1 ihrisku – navrhne KM 

B, ČS pohár v Skalici – 26.10.2019 – Poháre a medaile objednané – dresy pre rozhodcov použije každý zväz svoje. 

Vyplatenie CZ rozhodcu na mieste s tým, že ČMSHB uvedie sumu akú je potrebné pripraviť. 

Okrem CS superpoháru bude stretnutie zástupcov SHbÚ a ČMSHB v Skalici. 

C, Prihlásenie do ankety kolektív neolympijských športov mužskú reprezentáciu. GS SHbÚ prihlási družstvo mužskej 
reprezentácie v hokejbale do súťaže najúspešnejších kolektívov v neolympijských športoch. 

D, Odmena 200,- eur navrhol Kralovič pre Škultétyovú – 4 proti 1 za kvôli nedostatku financií zamietnuté. 

E, Predseda DK – boli podané 2 návrhy 

- Dominik Vároš – prezentoval činnosť v DK Západoslovenskej lige a Mário Krist zaslal návrh na fungovanie DK – 
mandát do konca roka 2019  

Poverený VV SHbÚ - Dominik Vároš       3 za DV 2 sa zdržali 

– do nedele 13.10.2019 navrhne  DV minimálne 4 členov DK na odsúhlasenie VV per rollam. 

F, Sťažnosť Svidník na rozhodcov – postúpené na komisiu rozhodcov. 

p. Viceprezident poďakoval za účasť – VV ukončený 21.15 hod. 

Zapísal : Julius Szaraz 

Schválil : Marian Hambálek 


