
Zápis z VV SHbU dňa 04.06.2020  strana 1 
 

Zápis zo zasadnutia Výkonného výboru SHbU,  
ktorý sa uskutočnil v Bratislave Junácka 6, dňa 04.06.2020 o 18,30h . 

 
Prítomní : Hambálek (MH), Mihal (JM), Száraz (JSz), Marek Kralovic (MK), Runák (MR)  
Buday (OB),  Liška (LL) od 18,45 

 
Ospravedlnení : Stumpel (JS) skype/telefon, 
 
Hostia :  
 
Zapisovateľ : Julius Száraz GS SHbÚ 

 
Program zasadnutia Výkonného výboru SHbU 
 
Na začiatku 18.30 zastúpenie 5 členovia VV z 9, schôdza je uznášania schopná. Od 18.45 – 6 členov. 
 
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. 

Pozastavené súťaže, teda nenastali zmeny. 
 

4. Súťaže SHbU ročníka 2019/2020 / podmienky dohratia súťaži..../ 
 
Mamuty zrušenie – rušia sa všetky – 5 za zrušenie, 0 sa zdržali, 0 proti 
 
Prišiel LL – 6 hlasov 

 
Súťaže SHbÚ podľa rozhodnutia ŠTK budú pokračovať pri dodržaní podmienok UVZ, pre družstvá, 
ktoré v stanovenom termíne potvrdili záujem pokračovať v súťažiach zaslaných 22.5.2020 ako opatrenia 
na dohratie súťaží SHbE 
Do 25.5.2020 prejavili súhlas s dohraním SHbE súťaží : 
SHbE muži – LG, Košice, Vrútky, Považská Bystrica, Ružinov, Svidník, telefonicky Skalica a Nitra 
- Pruské, Kežmarok a Jokerit sa záväzne vyjadrili, že nebudú pokračovať do 25.5.2020 
SHbE U19+ - pokračujú všetky mužstvá okrem Košíc. 
SHbE U16 – pokračujú všetky mužstvá okrem Zvolena a Košíc. 
SHbE U14 - pokračujú všetky mužstvá okrem Vrútok 
SHbE U12 - pokračujú všetky mužstvá okrem Vrútok a Svidníku 
SHbE U10 - pokračujú všetky mužstvá okrem Žiliny 
Na základe vyššie uvedeného ŠTK pripravila rozlosovanie dohratia súťaží SHbÚ. 
 
VV schvaluje rozpis zápasov/turnajov zaslaných ŠTK dňa 3.6.2020 všetkým členom SHbÚ. 
6 za, 0 sa zdržal, 0 proti – schválené 
 
VV na základe návrhu ŠTK upravuje súťažný poriadok v zmysle Opatrení na dohratie súťaží SHbE. 
Do play off postupuje príslušný počet najlepších tímov pokračujúcich v súťažiach podľa poradia 
v tabulke po skončení základnej časti súťaží SHbÚ. 
6 za, 0 sa zdržal, 0 proti – schválené 
 
Neodohrané zápasy budú započítané do tabuľky v zmysle opatrení na dohratie súťaží SHbÚ. 
6 za, 0 sa zdržal, 0 proti – schválené 
 
Žiadosti prijaté po termíne vydania rozhodnutia o pokračovaní súťaží nebudú akceptované. 
6 za, 0 sa zdržal, 0 proti – schválené 
 

5. Návrh rozpočtu na rok 2020 – Prerokovaný – viď príloha  6 za, 0 sa zdržal, 0 proti - schválené 
 

6. Konferencia 21.6.2020 v Pruskom / príprava, voľby, komisie..../.  
Pošle sa opakovane pozvánka s počtom hlasov aby členovia vedeli koľko delegátov majú poslať. 
Spolu je v čase konania VV = 54 delegátov 
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7. Návrh nových pravidiel do sezóny 2020/21 

+  
2 nové pravidlá – návrh RK - od sezóny 2020/21 – aplikujú sa pre kategórie - Muži a U19+ a U16 
A, zakázané uvoľnenie = bez striedania 6 za, 0 sa zdržal, 0 proti - schválené 
B, po pokazenom buly - napomenutie mužstva bez povinnej výmeny hráča = druhé pokazenie 2min.  
6 za, 0 sa zdržal, 0 proti - schválené 
 
Presné znenie a výklad pravidla pripraví KR 
 

8. Informácia o stave prípravy usporiadania juniorských MS 2021 – v „Žilina“  
V septembri má byť stretnutie v Žiline o podmienkach. 

 
9. Návrh na zmenu kategórií kvôli zmene ISBHF U18 a U20 tak, že môžu hrať o rok starší kategóriu U18 

a U20 –  
U19 + – ostáva 6 hráči starší 
U16 + – 6 hráči starší na sezónu 20/21   
Prerokuje sa s tímami pred sezónou. 

10. Návrh na mládežnicke súťaže v kategorii U9, U11 vo formáte 3+1   

5 za, 1 sa zdržal, 0 proti – schválený formát 3+1  

U12 ostáva 5+1 

11. Návrh na zvolenie nových členov do Odvolacej komisie SHbU – pošle sekretariát v zmysle bodu 6. 
S požiadavkami na návrh kandidátov na chýbajúce posty v doplnkových volbách. 
Zástupca športovcov vo VV 
Predseda komisie Rozvoja 
Predseda a Podpredseda Disciplinárnej komisie 
Predseda a Podpredseda Odvolacej komisie 
 

12. Plán prípravy reprezentácii na rok 2020 – diskusia na tému – sústredenia podľa dohody s trénermi 
reprezentácii. V rozpočte je počítane s prípravou reprezentácií – tréneri navrhnú termíny. 
 

13. Informácia o zriadení športovej triedy 5.ročníka  ZŠ vo Svite, možná spolupráca a pomoc tomuto 
projektu. Podľa situácie sa dohodne podpora po návšteve Svitu členom VV alebo GS. 
 

14. A, Školenie rozhodcov – predseda RK - predloží návrh, ktorý bude obsahovať aj motiváciu pre 
príspevok v rozsahu minimálne 60% z max poctu bodov. Tí rozhodcovia, ktorí nezískajú požadovaný 
počet bodov z celkového počtu nezískajú príspevok na školenia budú si ho musieť uhradiť z vlastných 
zdrojov. 

B, dresy pre rozhodcov zahrnuté v rozpočte.  

15. Prijatie nového člena SHbU / HANKOOP juniors 6 za, 0 sa zdržal, 0 proti – schválené 
16. Informácia z ISBHF – zástupca SHbÚ v ISBHF informoval o znížení členského na rok 2020 o 20% 

 
17. Rôzne 

A,  Zápas Nitra vs Jokerit Petržalka 

Na základe vyjadrenie HK, podnetu sa VV stotožnil, že nemôže byť žiadne jednostupňové rozhodnutie 
v platnosti pokiaľ je oprávnene spochybnené. 

1, ŠTK rozhodla o kontumácii výsledku 5:0 v prospech Nitry, tak ako je uvedené v zápise ŠTK SHbÚ 

2, Družstvo Jokeritu podalo odvolanie, ktoré nebolo v súlade s predpismi SHbÚ 

3, Odvolacia komisia – jedným členom zmenila rozhodnutie ŠTK a nariadila opakovať zápas. 
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4, Na základe podnetu ŠTK sa HK SHbÚ vyjadril a skonštatoval, že odvolanie nebolo v súlade s predpismi 
SHbÚ 

Viceprezident SHbÚ navrhuje hlasovať členom VV v nasledujúcich prvostupňových rozhodnutiach : 

X, platí rozhodnutie ŠTK SHbÚ   ........    Y, plati rozhodnutie OK SHbÚ  

5 za X - rozhodnutie ŠTK, 1 sa zdržal, 0 proti – rozhodnutie ŠTK je platné pre uvedený zápas. 

B, Vzhľadom na situáciu COVID 19 navrhol predseda ŠTK zníženie počtu štartov 50% v mládežníckych 
kategóriách 6 za, 0 sa zdržal, 0 proti – schválené zníženie na 50% 

 
C, Orsagh cup – Majstrovstvá Slovenska regionálnych výberov – diskusia - návrh 200,- eur 

5 za, 1 sa zdržal, 0 proti – schválený príspevok 200,- eur 

 

p. Viceprezident poďakoval za účasť – VV ukončený 21.30 hod. 

Zapísal : Julius Szaraz 

Schválil : Marian Hambálek 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


