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Zápis zo zasadnutia Výkonného výboru SHbU,  
ktorý sa uskutočnil v Bratislave Junácka 6, dňa 19.10.2021 o 10,00h . 

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

 
Ospravedlnení : 0 
 
Hostia : nie sú 
 
Zapisovateľ : Julius Száraz GS SHbÚ 

 
Program zasadnutia Výkonného výboru SHbU 
 
Na začiatku 10.10 zastúpenie 7 členov 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. 
 
RK SHbÚ – prebehlo školenie podľa harmonogramu + odovzdanie oblečenia rozhodcom. 
RK – potrebné navýšenie rozpočtu pre mládežnícke kategórie. 
 
TMK – čerpanie z rozpočtu TMK podaná informácia. 
 
Reprezentácia kontrola rozpočtu na sústredenia + tričká pre reprezentácie na sústredenia. 
 
MK – možná spolupráca s JOJ šport 
 
ŠTK  – sieň slávy SHbÚ na webe 
  - na extraligových ihriskách nie sú splnené podmienky pre zápasy extraligy. 
  (časomiery, prezliekanie rozhodcov) 

 
4. Súťaže SHbU ročníka 2021/2022 

 
Väčšina odohrané, ale na základe Covid opatrení niektoré zápasy odložené. 
 
Prekladanie zápasov – Covid – po dohode tímov, prípadné náklady vzniknuté odložením zápasu 
(náklady na rozhodcov) bude znášať tím, kvôli ktorému bol zápas odložený – cestovný príkaz 
v prípade viac zápasov v danom termíne a ihrisku ak sa nemôžu odpískať naraz a vzniknú náklady 
naviac na dopravu. 
Platí od jarnej časti sezóny 2021-22 
 
7 ZA 0 proti a 0 sa zdržalo - návrh prijatý. 
 
Organizátor zápasu alebo turnaja súťaže SHbU je povinný dodržiavať všetky príslušné 
opatrenia COVID automatu. 
 

5. Pohľadávka Steel aréna 

Všetky zmluvy podpísané, čaká sa na potvrdenie Steel Arény, že neevidujú žiadnu pohľadávku voči 
SHbÚ. 

6. Návrh na riešenie p. Burdička - trénera mládežnickej  reprezentácie – po diskusii - TMK vykoná 
dohovor s napomenutím a vysvetlí mu, že tréner reprezentácie má byť príkladom s ctiť kódex trénera. 
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7. Informácie z ISBHF  

World Men s & Womens Championships Canada, 17-25 June 2022 – LAVAL - MONTREAL 

World Juniors Slovakia, 29.jún až 3.júl 2022 

Under-20 Mens (2002, 2003), Under-18 Mens (2004, 2005)  

Under-16 Boys (2006, 2007), Under-20 Womens (2002, 2003) 

8. Prenájom kancelárii SHbU v Dome športu 

Na základe vyhodnotenia všetkých pre a proti bolo vyhodnotené zostanie v Domu športu. 

Znížený m2 skladu z 30m2 na 24m2, pričom kancelárie z 36m2 na 18m2 + parkovacie miesto ostáva. 

6 ZA 0 proti a 1 sa zdržal - návrh prijatý -  SHbÚ zostáva v Dome športu 

9. MS v Kanade - letenky, ubytovanie, covid opatrenia. 

Podľa súčasných opatrení v Kanade je potrebná karanténa 2T alebo plne zaočkovaný. 

Letenky = 200 eur depozit za jeden tím depozit – skupinová letenka, zmena mena cestujúceho  

4 dni bez poplatku 

Cena za letenku 602,- eur – osoba – svet leteniek – objednávka za zaplatenie 2 x 200eur depozit 

66 leteniek s odletom 17.6.2022  32ks a 18.6.2022 34ks júna 2022 

7 ZA 0 proti a 0 sa zdržalo - návrh prijatý. 
 

9. Elektronické testy pre rozhodcov 

Podobne ako v CZ by si mohli testy robiť všetci členovia SHbÚ, návrh ceny kompletne 900,- eur  

a následná ročná prevádzka 30,- eur 

Preložené na VV v decembri podľa financií. 

10. Pravidla hokejbalu - knižná podoba 

Posledná edícia 2016 v roku 2021 nová edícia - 120ks po 5,30 eur – kus tlačená forma A5. 

7 ZA 0 proti a 0 sa zdržalo - návrh prijatý. 
 

11. Doplnnenie výstroji pre rozhodcov 

Chýbajúce rozmery sa doplnia  -  7 ZA 0 proti a 0 sa zdržalo - návrh prijatý. 

12. Rôzne 

A, Hráč zápasu – doplniť systém – MK návrh na najbližší VV 
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p. Prezident poďakoval za účasť – VV ukončený 12.00 hod. 

Zapísal : Julius Szaraz 

Schválil : Marian Hambálek 


