Zápis zo zasadnutia Výkonného výboru SHbU,
ktorý sa uskutočnil v Bratislave Junácka 6, dňa 13.8.2019 o 18,30h .
Prítomní : Hambálek (MH), Kralovič (MK), Buday (OB), Liška (LL), Mihal (JM), Száraz (JSz)
Ospravedlnení : Molitoris (MM), Stumpel (JS), Runák (MR)
Na začiatku 18.30 prítomní 5 členovia VV z 9, schôdza je uznášania schopná.
Zapisovateľ : Julius Száraz GS SHbÚ
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 o navýšení dotácie 50.000,- eur pre mládež – GS spolu s NŠC pripraví zmluvu na refinancovanie
a GS s PKM - OB pripraví spôsob čerpania na základe prihlásených mládežníckych družstiev do extralíg.
4. Informácia prítomných členov VV o zmenách, novinkách či problémoch na vlastnom úseku. informácia podaná
5. Informácia o vyúčtovaní MS v Košiciach - GS predložil informáciu o konečnom stave rozpočtu MS v Košiciach –
bola prerokovaná - VV ju prijal a GS ju rozpošle štatutárom členov SHbÚ do 16.8.2019
6. Informácia o stave hokejbal s.r.o – e-shop v prevádzke – využitie závislé aj od členov SHbÚ
7. Stav prípravy na organizovanie SP 2020 juiorov a junioriek – oslovené mestá Poprad, SNV a Žilina, čaká sa na
potvrdenie o výške príspevku a podmienky pre štadióny.
8. Hodnotenie reprezentácii v sezone 2018/2019 – presunuté na najblizsi VV kvoli dovolenkam.
9. Návrh realizačných timov mladežníckých a seniorských reprezentácii pre sezonu 2019/2020.
PTMK - LL pripraví vyberové konanie na reprezentačných trénerov pre :
juniori U16 na 2x šampionát (2 roky)
juniori U18 a U20 na 2x šampionát (4roky)
10. Informácia o stave pripravenosti súťaži riadených ShHbU na sezonu 2019/2020 –
- uzatvorené prihlášky muži a U19+
- Povinné fotka hráča pre elektronickú registráciu – nebude fotka hráča v el.zápise - nebude hráč môcť hrať
5 hlasov ZA, 0 sa zdržalo, 0 nie
- Po prihlásení mládežníckych tímov sa urobí vylosovanie súťaží.
11. Návrh zmeny štruktúry mládežníckych súťaži – po prihlásení sa družstiev sa prekonzultuje na schôdzi
mládežníckych družstiev – 24.8.2019
- model „východ / západ“ a následne jeden turnaj u víťaza základnej časti
- model turnajov ako doteraz
- model turnajov ako doteraz s tým, že sa bude hrať finálový turnaj u víťaza základnej časti
12. Informácia o počte rozhodcov na sezónu 2019/2020. – PKR – MK - podá do 31.8.2019
Zároveň vyplácanie sa dohodne na stretnutí s extraligovými klubmi.
13. Trénerské kurzy v sezóne 2019/2020 – plánuje sa I a II stupeň – PTMK – LL - pripraví podklady pre zaslanie
členom po otvorení kurzov.
14. Rôzne
a/ CTM – neposielajú mládežnícke kluby, že sú v systéme MŠVVaŠ a SHbÚ nemá možnosť to overiť. Overia sa
výhody / nevýhody do 30.9.2019 a následne sa rozhodne ako ďalej s CTM v hokejbale.
b/ Čísla účtov U18 a U20 + trénerov za St. Johns – odmeny za umiestnenie – do 31.8.2019 – zabezpečí JM
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c/ Kancelária Dom Športu – áno mám SHbÚ záujem kancelária č.12 – 50% SHbÚ a 50% Hokejbal sro. Zabezpečí
GS

d/ rok 2020 a 2021 – koľko tímov v Extralige 11/12 - dohodne sa na schôdzi extraligových klubov 16.8.2019
e/ ISBHF – zníženie platby do ISBHF na základe „nerešpektovania oprávnených požiadaviek SHbÚ“ level II. je
800,- eur a zaslanie podmienok prečo do AGM na budúci rok – odošle GS do 31.8.2019.
5 hlasov ZA, 0 sa zdržalo, 0 nie
p. Viceprezident poďakoval za účasť – VV ukončený 20.20 hod.

Zapísal : Julius Szaraz

Schválil : Marian Hambálek
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