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Zápis zo zasadnutia Výkonného výboru SHbU,  
ktorý sa uskutočnil v Bratislave Junácka 6, dňa 26.4.2022 o 10,00h . 

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

 
Ospravedlnení : 0 
 
Hostia : Martin Štefanka NiHbO od začiatku, Mojmír Hojer, Matej Pleško od 11.30 
 
Zapisovateľ : Julius Száraz GS SHbÚ 

 
 

Na začiatku 10.05 zastúpenie 6 členov VV z 6, 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. 

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

informácia podaná. 
 
OB – sponzorsky vybavil ocenenia cca 400ks pre suťaže SHbÚ 

 
4. Program  juniorských reprezentácii. 

 
SP v Pardubiciach – 1-3. júla 2022 
SK – U20 a U23 
SK – U16 
 
U18 juniorky a U14 juniori – dvojzápasy s CZ 
 

5. Súťaže SHbÚ ročníka 2021/2022  

Mamut cup – vyúčtovanie podľa rozhodnutia – štartovné + 100,- eur príspevok SHbÚ po odpočítaní 
nákladov na rozhodcov vyfakturuje organizátor SHbÚ, ktorá bude uhradená zo SLSP. 

SHbÚ preplatí faktúru do 3 dní po predložení faktúry a uzavretí nákladov na turnaj. 

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

6. MS mužov a žien 2022 v Kanade, 

-  LAVAL – Montreal -  Place Bell Laval 
-  Ubytovanie vybavené v Holiday Inn Laval. 
-  Potvrdenia z Kanady pre reprezentacie – vybavi JS 
-  19.6 prílet odvoz na hotel – organizátor bude požiadaný 
-  zoznamy podľa mien na izby pošlú manažéry po schválení nominácií. 
-  požiadavka na tréningy – pošle JS organizátorovi 2 x 90min. 
 
Návrh RK SHbÚ 
Štefan Hozák a Peter Hriško - rozhodcovia delegovaný SHbÚ 
6 ZA 0 proti a 0 sa zdržalo - návrh prijatý. 
 
Návrh - Nominácia SR Ženy 
Podľa prílohy – zoznam predložený trénerom ŠR SHbÚ ženy 
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6 ZA 0 proti a 0 sa zdržalo - návrh prijatý. 
 
Prítomný hosť Matej Pleško – podpredseda DK SHbÚ – predniesol vyjadrenie DK k 5. zápasu Extraligy 
mužov. 
 
Vyjadrenia DK po konzultácii s trénerom ŠŠR – bolo prednesené stanovisko podpredsedu DK SHbÚ. 
 
Návrh - Nominácia SR Muži 
Podľa prílohy – zoznam predložený trénerom ŠR SHbÚ mužov. 
2 - 2 - 2 rovnosť hlasov – podľa článku 42 bod 3 má pri rovnosti hlasov rozhodujúci hlas 
prezident, alebo viceprezident. 
 

 
 
Predložená nominácia ŠŠR mužov v zostave - neschválená 
 
Nový návrh ŠŠR mužov – nahradením hráča - zoznam predložený trénerom ŠR SHbÚ mužov. 
4 ZA 1 proti a 1 sa zdržalo - návrh prijatý. 
 
Konečná schválená nominácie je následne zverejnená na www.hokejbal.sk  

7. Volebná konferencia SHbÚ  

10.7.2022 v Pruskom. 

Do 10.6. – 30 dní pred volebnou konferenciou odošle GS / JS podmienky pre kandidátov všetkým 
štatutárom členov SHbÚ vrátane príslušných dokumentov pre delegátov konferencie SHbÚ. 

Obed bude objednaný na miesto konania konferencie. 

7. Rôzne 

Prediskutované počas VV 

 

p. Viceprezident poďakoval za účasť – VV ukončený 12.45 hod. 

Zapísal : Julius Szaraz 

Schválil : Marian Hambálek 

http://www.hokejbal.sk/

