Zápis zo zasadnutia Výkonného výboru SHbU,
ktorý sa uskutočnil v Bratislave Junácka 6, dňa 5.3.2019 o 18,30h .
Prítomní : Hambálek (MH), Kralovič (MK), Runák (MR), Buday (OB), Liška (LL), Száraz (JSz),
Mihal (JM), príchod o 19.14
Hostia : hosť Dominik Vároš do 19,00
Ospravedlnení : Molitoris (MM), Stumpel (JS),
Na začiatku 18.43 prítomní 5 členovia VV z 9, schôdza je uznášania schopná od 19.14 6 členovia VV
Zapisovateľ : Julius Száraz GS SHbÚ
Úvod - Viceprezident SHbÚ privítal prítomných členov VV.
1. Vyhodnotenie prijatých úloh z predošlých VV.
a) El. zápisy – napíše sa mail klubom v prípade problémov majú volať Runákovi, Mihálovi alebo Szárazovi.
každopádne musia byť v zmysle rozhodnutia VV zo dňa 22.1. aj papierové zápisy pokia2 z ak7chko2vek
dôvodov nie je možné vytvoriť el.zápis .
2. Informácia o aktuálnom stave účtu a rozpočtu / GS - informácia podaná.
3. Informácia o všetkých platbách nad 500,- eur od posledného zasadania VV / GS - informácia podaná.
Príspevok 100,- eur na základe odporúčania GS vzhľadom na financie bude posunutý na neskôr, aby mohli byť
zabezpečené prebiehajúce súťaže.
4. Informácia prítomných členov VV o zmenách, novinkách či problémoch na vlastnom úseku. informácia podaná
Kralovič (MK) – el. zápisy z pohľadu rozhodcov je to fungujúce.
Mihal (JM) – príprava na el. zápisy urobená akurát je potrebné zväčšiť záujem klubov.
Liška (LL) – príprava školenia trénerov zabezpečená.
Runák (MR) – príprava tlačovky k MS, reportáže z Plzni.
Buday (OB) – problematika detských klubov.
5. Stav prípravy reprezentačných teamov na MS v Košiciach – diskusia prebehla a čaká sa na rozpočet, aby mohli
byť schválené sústredenia všetkých reprezentácií..
6. Aktuálny stav organizácie MS v Košiciach,
informácia o doterajších finančných nákladoch zo strany SHbU / predkladá GS informácia podaná,
zabezpečenie potrieb účastníkov podľa harmonogramu je zabezpečené.
7. MS Košice - rozpis, sprievodný program, média, marketing, oceňovanie osobnosti hokejbalu, poháre, ...
informácia podaná.
8 Školenie trénerov, seminár trénerov.... školenie trénerov zatiaľ je počet 15 len niektorý nemajú potrebné
vzdelanie. Všeobecná časť bude 8-10.3.2019.
9. Štruktúra mládežníckych kategórii v sezóne 2019/2020 V rámci komisie mládeže diskutovať o problematike
s mládežníckymi mužstvami – návrh hrať pri menších kategóriách na menších ihriskách.
10. Informácia o stave hokejbal s.r.o. Zapísaná 11.12.2018
E-shop spustenie vo február/marec 2019 sa pripravuje – všetky potrebné doklady sú vybavené.
11. Stav prípravy na SP v ČR / príprava, ubytovanie, strava, doprava...... Ubytovanie – mimo Českej Třebovej
ponuky od ČMSHb – Internát Ústí nad Orlicí – prísľub ČMSHb, že zabezpečí dopravu medzi štadiónom a Internátom
– rieši sa ďalej – hľadá sa najvhodnejšie riešenie.
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12. Rôzne
A) Žiadosť ŠBK Martin ohľadne pokuty za kontumáciu – žiadosť aby 50% z pokuty išiel na podporu AGEL
klinic,... 6 proti = neodsúhlasené
Runák odošiel kvôli prac povinnostiam z VV = ostáva 5 členov, teda VV je uznášania schopný.
B) Žiadosť A. Augustín o umožnení byť na hráčskej lavici počas zápasov ako tréner mužstva Jokerit –
Ano 3 hlasy, Nie 0 hlasov a Zdržal sa 2hlasy
A. Augustín môže počas stretnutia byť na striedačke Jokeritu Petržalka.
C) Vároš – zo začiatku VV od 19,26 do 19,50 – ihriská – pokles za posledné 4 roky vo všetkých regionálnych
súťažiach. VV zobral na vedomie a bude v rámci komisie mládeže diskutovať o problematike
s mládežníckymi mužstvami.
D) Školská liga – stretnutie s SAŠŠ a krajské kolá v zmysle metodického usmernenia – požiadavka na
súčinnosť s GS – Hambálek a Buday poskytnú súčinnosť.
E) Riadna konferencia SHbÚ termín – návrh 2.6.2019 – miesto bude ešte dohodnuté - stred Slovenska.
F) Schválenie turnaja ISBHF a SHbU – World Cup Club Teams 5vs5 (challenge cup) a World Cup of Nations
3vs3 v Nitre od 15.8 do 18.8.2019
5 hlasov ZA, O sa zdržalo, 0 nie – odsúhlasené
G) Doprastav dlh čiastočne ešte zo sezóny 2017-18 celkom 1751,- eur
VV SHbU stanovil nasledujúce splátky pre mužstvo LG Doprastav
1.000,- eur do 15.3.2019 a zvyšok dlhu 751,= eur do 29.3.2019 – v prípade neuhradenia splátok
v stanovenej lehote musí STK postupovať v zmysle poriadku SHbU
5 hlasov ZA, O sa zdržalo, 0 nie – splátky v termínoch sú záväzné
H) Ocenenia pre extraligy – návrh od sponzora – vybavuje Buday - dohodnuté pre všetky súťaže. Je potrebné
predloženie návrhov pre odsúhlasenie.

p. Viceprezident poďakoval za účast – VV ukončený 21.40 hod.

Zapísal : Julius Szaraz
Schválil : Marian Hambálek
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