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Zápis zo zasadnutia Výkonného výboru SHbU,  
ktorý sa uskutočnil v Bratislave Junácka 6, dňa 22.1.2019 o 18,15h . 

 
Prítomní : Stumpel (JS), Hambálek (MH), Kralovič (MK), Runák (MR), Száraz (JSz) 
Liška (LL) 
 
Mihal (JM), príchod o  
 
Hostia : bez hostí 

 
Ospravedlnení : Buday (OB), Molitoris (MM) 
 
Na začiatku 18.15 prítomní 5 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. 

 
a) Propagácia turnajov – členovia SHbÚ budú zverejnený po nahlásení turnajov - vybaví Runák pred letnou 

sezonou, kedy sa organizujú turnaje. 
 

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), Liška (LL),  
 

Informácie predseda Kom. Rozhodcov – informácia so školenia rozhodcov 
Informácie predseda Trénersko MK – informácia so zatiaľ 6 záujemcov na 1.stupeň - v marci teória – máj 
odborná časť.   2. stupeň predpoklad 3Q 2019 

 
5. Čerpanie mládeže - Členovia ktorým, bola poskytnutá dotácia pre mládež a predložili vyúčtovanie ju vyčerpali. 

 
6 Aktuálny stav organizácie MS v Košiciach, informácia o doterajších finančných nákladoch zo strany SHbU / 

predkladá GS informácia podaná, zabezpečenie potrieb účastníkov podľa harmonogramu je zabezpečené. 
 
7 Informácia dotácie – podaná ohľadne výzvy MŠVVaŠ – nové stretnutie na MŠVVaŠ bude dňa 23.1.2019 za 

účasti Prezidenta a GS SHbÚ 
VÚC - žiadosť na BSK podaná 18.1.2019 a na ostatné SK sa pripravuje s ohľadom na efektívnu výšku budú na 
VÚC podané v možných termínoch. 

 
8 Informácia zo spolupráce zo SZĽH 

So 4 partnermi pre MS Košice prebiehajú rokovania spolu s M-SZLH 
 
9 Marketing SHbE. 

Vytvorená reklamná ponuka pre súťaže SHbÚ – prezentovaná VV 
 

10 Návrh  schválenia elektronického zápisu zo zápasu ako povinnosť domáceho mužstva alebo organizátora 
turnaja pod SHbÚ. 

  
6 za Kralovič (MK), Mihal (JM), Hambálek (MH), Liška (LL), Runák (MR), Stumpel (JS)  
0 sa zdržalo 0 proti  - schválené 
 
Všetky domáce mužstvá a organizátori turnajov sú povinný robiť on line zápis z každého stretnutia. 
V prípade problémov sú povinný mať k dispozícii aj normálny zápis a urobiť ho v prípade 
nerealizovania el.zápisu. 
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11 Informácia o stave hokejbal s.r.o. Zapisaná 11.12.2018 

E-shop spustenie vo február/marec 2019 
Treba otvoriť účet – dohoda v TB oprávnenie okrem konateľa hokejbal sro aj GS SHbU. 
 

12 Informácia o výsledkoch rokovania zo stretnutia zo zástupcami ČMSHb 

Príprava Európskej súťaže 
Ubytovanie na SP 
Príprave U23 Repre vo februáry turnaj a august turnaj spolu s extraligovými klubmi. 
Osloviť ČMSHb ohľadne turnajov vo všetkých kategóriách – X vzájomná informácia pre členov. 

 
13 Rôzne 

 
a) Pre - Schválenie organizátorov Mamut Cup 2019 – v termínoch kedy mali byť organizované su MS v hokeji 

a problémy s ubytovaním. 
 
 (U10 - U14) 

 
U14 Medokýš Martin a U10 Kometa Vrútky  
 
b) Lekárske prehliadky – pre mužskú extraligu nebudú povinné vzhľadom na zákon o športe kde je napísané 

že každý amatérsky športovec hrá na svoju zodpovednosť. 
Všetci hráči pod 18rokov musia mať lekárske prehliadky. 
 

c) Informácia k AGM ISBHF konferencii v Sheffield od 25 do 27 januára 2019 
 
d) Online = turnaj 1 Žilina – U23 = účasť výberu – tréneri Longauver a Burdíček a 1 člen realizačného tímu 

maximálne 18hráčov vrátane brankárov – úhrada ubytovanie – zvyšok si hradia hráči sami.  
6 za Kralovič (MK), Mihal (JM), Hambálek (MH), Liška (LL), Runák (MR), Stumpel (JS)  
0 sa zdržalo 0 proti  - schválené 

 
e) Vároš - penalty hokejbal – nepožaduje žiadnu dotáciu – chce realizovať tento projekt 12kôl pod hlavičkou SHbÚ 

finále budú víťazi z kola 1-11, ktoré bude v shopping centre – je potrebné. 
 
f) Listky pre SHbÚ 22,- eur pre sektory A13 a A18 na základe objednávky od členov SHbÚ na  

g) 6 za Kralovič (MK), Mihal (JM), Hambálek (MH), Liška (LL), Runák (MR), Stumpel (JS)  
h) 0 sa zdržalo 0 proti  - schválené 

 
i) Kluby – členovia 2 pernamentky gratis na MS 

j) 6 za Kralovič (MK), Mihal (JM), Hambálek (MH), Liška (LL), Runák (MR), Stumpel (JS)  
k) 0 sa zdržalo 0 proti  - schválené 

 

p. Prezident poďakoval za účast – VV ukončený 21.10 hod. 

 

Zapísal : Julius Szaraz 

Schválil : Marian Hambálek 

 


