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Zápis zo zasadnutia Výkonného výboru SHbU,  
ktorý sa uskutočnil v Bratislave Junácka 6, dňa 17.4.2019 o 18,30h . 

 
Prítomní : Stumpel, (JS) Hambálek (MH), Kralovič (MK), Runák (MR), Buday (OB), Liška (LL), Száraz 
(JSz), Mihal (JM) 

 
Ospravedlnení : Molitoris (MM), 
 
Na začiatku 18.40 prítomní 7 členovia VV z 9, schôdza je uznášania schopná. 
 
Zapisovateľ : Julius Száraz GS SHbÚ 
 
Úvod - Prezident SHbÚ privítal prítomných členov VV. 

 
1. Vyhodnotenie prijatých úloh z predošlých VV - Všetky boli splnené. 

 
2. Informácia o aktuálnom stave účtu / 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 

 
Liška TMK SHbU – 12 trénerov prihlásených na FTVŠ – kurz teoretickej časti 

5. Aktuálny stav prípravy a financovania  organizácie MS v Košiciach. Na základe rozhodnutia MSVVaS o výške 
dotácie sa bude pracovať s B verziou rozpočtu – teda s minimálnym rozsahom vedľajších marketingových aktivít.  

6. Rozpočet SHbU na rok 2019 – pripravený a prejednaný Výkonným výborom pre konferenciu SHbÚ. 

7. Informácia o stave hokejbal s.r.o / podaná – eshop sa spustí okolo 2-3.5.2019 – zaslanie extraligovým tímom 
ohľadom podmienok do 1.5.2019 

8. Stav prípravy Stav prípravy reprezentačných teamov na MS v Košiciach na SP v ČR / príprava, ubytovanie, 
strava, doprava....../ ubytovanie zabezpečené, verejné obstarávanie na ubytovanie a služby hotela ukončené. 
Steel aréna vzhľadom na doporučenie Verejného obstarávateľa Vyhlásená súťaž na všetky služby pre MS v Steel 
aréne. 

9. Rôzne 

a) JM – baráž propozície odoslané – žiadosť KHbÚ – odpustenie depozitu – po diskusii zábezpeka znížená 
z 3000eur na 1000eur – 7 hlasov ZA, 0 sa zdržalo, 0 nie – odsúhlasené zmena zábezpeky 

b) Extraliga pokuta za nenastúpenie na zápas – za kontumáciu – návrh 500,- eur zvýšenie  pokuty z 340,- eur 

7 hlasov ZA, 0 sa zdržalo, 0 nie – odsúhlasené zmena pokuty pre Extraligu mužov na 500,- eur za kontumáciu 

c) Školská liga – preverenie možností s SAŠŠ kvôli nízkej celkovej dodácii pre hokejbal. Preverí JSz. 
 
 

p. Prezident poďakoval za účast – VV ukončený 20.40 hod. 

 

Zapísal : Julius Szaraz 

Schválil : Marian Hambálek 

 

 

  


