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Zápis zo zasadnutia Výkonného výboru SHbU,  
ktorý sa uskutočnil v Bratislave Junácka 6, dňa 25.08.2020 o 18,00h . 

 
Prítomní : Stumpel (JS), Hambálek (MH), Mihal (JM), Száraz (JSz), Marek Kralovic (MK),  
Buday (OB),  

 
Ospravedlnení : Runák (MR) Liška (LL) 
 
Hostia :  
 
Zapisovateľ : Julius Száraz GS SHbÚ 

 
Program zasadnutia Výkonného výboru SHbU 
 
Na začiatku 18.00 zastúpenie 5 členovia VV z 7, schôdza je uznášania schopná. 
 
Úvod - Prezident 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. 

informácia podaná. 
 

4. Súťaže SHbU ročníka 2019/2020 - dohratie súťaží 
 
Všetky súťaže boli dohrané podľa podmienok „Covid-19“  
V kategórií U12 Gajary a Svit nenastúpili na záverečný turnaj, pričom pred pokračovaním súťaže 
deklarovali, že súťaž riadne dohrajú  
 
Riešenie dotácie pre dohratie súťaží SHbÚ U12 Gajary a Svit pre nedodržanie podmienok 
 A, Ostáva 300,- eur 0 za, 0 sa zdržal, 5 proti – neschválené 

B, Zníženie 150,- eur 0 za, 0 sa zdržal, 5 proti – neschválené 
C, 0,- eur 5 za, 0 sa zdržal, 0 proti – schválené zrušenie dotácie 

  Pokuta za kontumáciu v zmysle ŠTK sa neuplatňuje 5 za, 0 sa zdržal, 0 proti – schválené 
 

5. Písomná správa o činnosti komisií – tí predsedovia, ktorí nedodali urobia tak do 1.9.2020 
 

6. Schôdza zástupcov SHbÚ v pruskom dňa 29.8.2020 so všetkými klubmi hrajúcimi súťaže SHbÚ  
 

Prediskutovali za viaceré modely, avšak prioritná bude dohoda klubov. 
 
7. Predpis pre čerpanie dotácií  

Pre čerpanie je rovnaký ako pre čerpanie dotácií pre dohratie súťaží. 
Pre mládež sa upraví na 2 skupiny 
1, U19+ iný koeficient 
2, Ostatné mládežnícke súťaže rovnaký koeficient 
 
Pre Extraligu mužov sa rozdelí suma rovnomerne podľa počtu mužstiev. 
 
Poskytnutá bude dotácia iba pre prihlásene mužstvá na sezónu 2020/21  
 
5 za, 0 sa zdržal, 0 proti – schválené 
 
Pripraví Komisia mládeže – predseda OB + JSz GS po ukončení prihlasovania do súťaží. 

 
 

8. Schválenie nového člena ŠTK  
Na návrh predsedu ŠTK JM  - Marcel Dano - 5 za, 0 sa zdržal, 0 proti – schválené 
 
Školenie nových rozhodcov a preškolenie súčasných. 12-13.9.2020 v DNV cena za prenajom miestnosti 
a športovísk vzhľadom na COVID-19 opatrenia 120,- eur 5 za, 0 sa zdržal, 0 proti – schválené 
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Výzva pre nových rozhodcov – hokejbal.sk do 28.9.2020 
 
 
 

9. Rôzne 
 
A, prenájom dom športu 
GS predložil návrhy od domu športu : 
1, Miestnosť 38m2 + sklad 20m2 + energie cca 960,- eur / mesiac 
2, Miestnost 18m2 + sklad 20m2 + energie cca 540,- eur / mesiac 

Verzia 2, - 540,- eur / mesiac - 5 za, 0 sa zdržal, 0 proti – schválené 
 

B, Turnaj SHbÚ Masters Žilina 19—20.12.2020 – Výbery nad 40rokov + 3 výnimky podľa pravidiel ISBHF. 

5 za, 0 sa zdržal, 0 proti – schválené 

 C, Winter challenge Žilina 21-22.2.2021 – repre U18 a U20 zaujem sa zúčastniť + extraligové tímy. 

5 za, 0 sa zdržal, 0 proti – schválené 
 

 D, Návrh Kalasz – SHbÚ mediálne podporí súťaže Podtatranskej U10 a Žiackej U14. 

5 za, 0 sa zdržal, 0 proti – schválené 

 

p. Viceprezident poďakoval za účasť – VV ukončený 20.30 hod. 

Zapísal : Julius Szaraz 

Schválil : Marian Hambálek 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


