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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 Kralovic (MK), Runák (MR), 
Buday (OB) 

 
Ospravedlnení : Liška (LL) 
 
Hostia : nie sú 
 
Zapisovateľ : Julius Száraz GS SHbÚ 

 
Program zasadnutia Výkonného výboru SHbU 
 
Na začiatku 10,05 zastúpenie 5 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. 
 

4. Súťaže SHbU ročníka 2021/2022 

STK podaná informácia, súťaže budú dohrané podľa harmonogramu, odovzdávanie cien podľa dohody 
štatutárov SHbÚ. 

5. MS mužov a žien 2022 v Kanade, 

Celkova suma na zmenu leteniek 15.536.74 eur  
 
5 ZA 0 proti a 0 sa zdržalo - návrh prijatý. 
 
Uhrada 90% z ceny ubytovania v Lavale – 41.768,69 CAD 
 
5 ZA 0 proti a 0 sa zdržalo - návrh prijatý. 
 

6. MS juniorov a junioriek 2022 v Žiline 

MS zrušené na základe zrušenia účasti Kanady a USA. Oznámenie aj s listom ISBHF Mestu Žilina. 

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

7. Odmeny rozhodcov. 
 
Mamut cup = podľa počtu tímov 
postup = organizátor vyžiada od RK stanoviť počet rozhodcov – ten určí počet a odmena je fixne 
zvýšená z 50,- EUR na 60,- EUR za deň a rozhodcu. 
 
SHbU prispeje 100,- eur k štartovnému, ak bude minimálne 5 tímov na turnaji. 
 
Štartovné plus 20,- eur okrem kategórie U8 a U10 kde sa zvýši o 10,- eur 

 
Doplnenie – vyúčtovanie podľa predpisu SHbU pripravý GS – JS a bude zaslaný všetkým členom  
organizátorom  
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5 ZA 0 proti a 0 sa zdržalo - návrh prijatý. 
 

8. Rozpočet SHbÚ 

Podľa prezentovaného návrhu bol mierne upravený a definitívne bude predložený na najbližšej 
konferencii SHbÚ pre schválenie. 

9. Rôzne 

Prediskutované počas VV 

 

p. Viceprezident poďakoval za účasť – VV ukončený 11.45 hod. 

Zapísal : Julius Szaraz 

Schválil : Marian Hambálek 


