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Zápis zo zasadnutia Výkonného výboru SHbU,  
ktorý sa uskutočnil v Bratislave Junácka 6, dňa 07.04.2021 o 14,00h . 

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

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

 
Program zasadnutia Výkonného výboru SHbU 
 
Na začiatku 14.00 zastúpenie 6 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. 
 
ŠTK – aktualizácia súťažného poriadku – do 15.5.2021 finálne znenie na pripomienkovanie. 
 
TMK – Školenia trénerov aj I a II. Stupeň prebehol. Čaká sa na opatrenia pre 2.časť – online a následne 

musí byť aj praktická časť pre úspešné ukončenie školenia. 
Pracuje sa aj na smerniciach pre udeľovanie licencií trénerov. 

4. Súťaže SHbU ročníka 2020/2021 

Prerušené súťaže SHbU po zmene opatrení, rozhodnutí sa rozhodne o spôsobe pokračovania súťaží s tým, 
že bude umožnený čas - 2 týždne na prípravu. 

Mládežnícke súťaže – U12, U14, U16 aj U19 turnajovým spôsobom - ak bude možné dohratie najneskôr do 
3. júla podľa možností by malo prebehnúť – predpokladaný čas 2x15min – 4 turnaje a finálový turnaj 

SHbÚ mužov – 2 návrhy :  

A, 20/21 zrušenie a iba turnaj - bez titulu Majstra SR - ligový pohár mužov. 

B, Pokračovať sezóna predĺženie o rok t.j. ročník 20/21/22 – celková dĺžka tejto súťaže by bola 2 sezóny. 

Podľa opatrení sa odkonzultuje s klubmi ak to situácia umožní. 

5. Mamut Cup 2021 mládeže 

Ak sa vytvorí priestor – kategórie : U8-U12,  U10-U14,   U16-U20 a U18-U23 

rozhodnutie predpoklad - koncom apríla 2021 – každopádne ukončenie je plánované do 4.júla 2021  

6. Rozpočet SHbÚ na rok 2021 

Dotácia MŠVVŠ pre SHbÚ 200.000,- eur 

Podľa rozhodnutia ISBHF sa pripraví návrh na konferenciu. Čerpanie len prevádzkových výdajov. 

6 za, 0 sa zdržal, 0 proti – schválené 
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7, Informácia z ISBHF 

Zrušené všetky termíny v pôvodných kvôli obmedzeniu cestovania USA a Kanady do 30.6.2021.  
Jediný možný termín koniec júla / začiatok august – iný termín nie je vyhovujúci pre USA a Kanadu. 
 
Švajčiarsko úplne zrušené - SK bolo požiadané či je možné organizovať v nových termínoch okrem U16 
a U20ženy aj U18 a U20. 

8. MS juniorov 2021 

Preverenie – Žilina v náhradnom termíne nie je aktuálna. 

Náhradné riešenie – preverenie Nitra – teoreticky je možnosť iba v termíne 29.7.-1.8.2021 

U16, U18 a U20 juniori a U20 juniorky v Nitre – 28.7.-1.8.2021 – stretnutie budúci týždeň v Nitre. 

Organizačný Výbor následne po definitívnom odsúhlasení MSJ. 

6 za, 0 sa zdržal, 0 proti – schválené 

9. Hokejbal s.r.o. 

Prevádzka cca 600,- eur do Júna 2021 – konferencia do bodu. 

10. www.ballhockeyshop.sk - poplatky, prevádzka – vid hokejbal s.r.o. – e-shop zamrazeny, teda sa neplati 
na pol roka. 

11. Rozpočet  SHbÚ 2019 - vysporiadanie prečerpania financií v roku 2019 – GS, sekretariát a VP urobia 
analýzu výdajov v roku 2019. 

 Po kontrole podkladov z účtovníctva sa podrobne rozpracujú výdavky očistene o DPH a priradia sa k účelu. 

Po odsúhlasení jednotlivých položiek (JS a JM a MH) účtovníctva sa odkonzultuje s HK, predloží sa VV 
a následne konferencie SHbÚ. 

12. Rôzne 

Bez návrhov. 

p. Viceprezident poďakoval za účasť – VV ukončený 20.00 hod. 

 

Zapísal : Julius Szaraz 

 

Schválil : Marian Hambálek 
 
 
 

http://www.ballhockeyshop.sk/

