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Zápis zo zasadnutia Výkonného výboru SHbU,  
ktorý sa uskutočnil v Bratislave Junácka 6, dňa 04.03.2020 o 18,30h . 

 
Prítomní : Hambálek (MH), Liška (LL), Mihal (JM), Száraz (JSz), Marek Kralovic (MK), Runák (MR) Stumpel 
(JS) skype/telefon, Buday (OB) skype/telefon 

 
Ospravedlnení :  
 
Hostia :  
 
Zapisovateľ : Julius Száraz GS SHbÚ 

 
Program zasadnutia Výkonného výboru SHbU 
 
Na začiatku 18.49 zastúpenie 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. 
 

Poplatky viaceré kluby nemajú zaplatené = výzva k zaplateniu do 15.3.2020 
Po tomto termíne budú posunuté nezaplatené poplatky na riešenie DK SHbÚ. 

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

 
Trénersko M.K. – v bode 12 rozpis 
Rozhodcovská K. - xxx 
Marketingová K. – nesplnené zaslanie správy o činnosti – prisľúbené ASAP vzhľadom na prac. 
povinnosti. 
K. mládeže - nesplnené zaslanie správy o činnosti – prisľúbené ASAP vzhľadom na prac. povinnosti. 
K. rozvoja – xxx 
ŠTK – priebežné zápisy ŠTK 

 
4. Návrh nových pravidiel do sezóny 2020/21 

 
3 nové pravidlá – návrh RK 
A, vyhodenie loptičky z obranného pásma 2min – zrušenie možnosti striedania. 
B, zakázané uvoľnenie = bez striedania 
C, po pokazenom buly napomenutie bez výmeny hráča = druhé pokazenie 2min. 
 
Po spracovaní pravidla RK predloží na schválenie. 
 

5. Informácia o stave prípravy usporiadania juniorských MS 2020 – Hala zabezpečená. 
 

Tlačová konferencia 23.2.2020 v Žiline – bola vydaná tlačová správa na hokejbal.sk  
Diskusia – CORONA 19 vírus – podľa situácie. 

6. Informácia k organizačnej pripravenosti MS juniorov 2020 v kategórii U18 a U20 vo Švajčiarsku. 

Ubytovanie a doprava zabezpečená – odchody a ďalšie otvorené body budú následne podľa rozpisu 
šampionátu. 

7. Plán prípravy reprezentácii na rok 2020 – diskusia na tému – častejšie sústredenia podľa dohody 
s trénermi repre. 

Predloží sa podľa rozpočtu na rok 2020. Predseda TMK  -  Návrh trénera U14 na najbližší VV. 

8. Odsúhlasenie zmien v realizačných tímoch reprezentácii. 
 
K.Drličková sa vzdala postu manažérky ženských repre. 
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MH navrhol - Andrea Pastorková-Rišová – nová manažérka ženských repre. 
Za  5,  2 sa zdržali a 0 proti 
 

9. Návrh na odvolanie člena Odvolacej komisie SHbU 
 
VV počká na vyjadrenie HK SHbÚ a podľa stanoviska bude VV ďalej postupovať na ďalšom VV. 

10. Návrh na zvolenie nových členov do Odvolacej komisie SHbU. 

Na stretnutí s klubmi padli návrhy na doplnenie do OK  a tieto návrhy budú predložené predsedovi OK 
SHbÚ na vyjadrenie na následne riešené VV. 

11. Návrh na zmenu loga Mamut cup 

Je potrebný písomný súhlas autora že ho poskytuje pre potreby SHbÚ neobmedzene, je možné to riešiť 
po doplnení náležitostí. 

12. Školenie trénerov 

Z 10 záujemcov 5 odovzdali všetky náležitosti a následne získali certifikáty. Zvyšný budú mať možnosť 
doplniť náležitosti na najbližšom kurze. 

13. Informácia zo schôdze medzi zástupcami klubov, rozhodcami a VV SHbU 
 
Informácia podaná ostatným členom VV, ktorí neboli na stretnutí. 
 

14. Informácia k finálovým turnajom mládežníckych extralíg 
 
Prebehla diskusia a na základe situácie bude posúdená ŠTK a VV. 
 

15. Návrh na zvýšenie odmien pre rozhodcov v sezóne 2020/21 
 

Návrh RK zvýšiť odmenu za pískanie na zápas – posunuté na stretnutie s klubmi pred sezónou.  
 

16. Návrh úpravy odmien rozhodcom za odpískané reprezentačné zápasy, neodohrané zápasy  
 

Juniorské reprezentačné zápasy a ženské – 35,- eur 
Mužské – 45,- eur 

 
17. Informácia z konferencie ISBHF 

 
Info podaná – nový zástupca za CZ ináč BOD zostal ako v minulom volebnom období. 

18. Rôzne 

A,  Svit – otvorenie hokejbalovej triedy – požiadavka – pôjde zástupca VV SHbÚ. 

B, Hokejbalový kemp – pre verejnosť počas MSJ pri Žiline spojené s návštevou MSJ v Žiline, pripraví 
sa podklad a na základe záujmu sa bude postupovať. 

C,  Marketing získavanie partnerov hokejbal – Eshop – človek čo by sa venoval Hokejbal s.r.o. a e-
shopu SHbÚ 

D,  Corona vírus – opatrenia - operatívne podľa situácie v ŠTK zápisoch. 

p. Viceprezident poďakoval za účasť – VV ukončený 21.25 hod. 

Zapísal : Julius Szaraz 

Schválil : Marian Hambálek 


