Zápis zo zasadnutia Výkonného výboru SHbU,
ktorý sa uskutočnil v Bratislave Junácka 6, dňa 23.10.2018 o 18,00h .
Prítomní : Hambálek (MH), Mihal (JM), Kralovič (MK), Buday (OB), Runák (MR), Száraz (JSz)
od 18.10 prišiel Liška (LL),
Hostia : Jaroslav Šalka – do 18.15 pre vysvetlenie bodu 21
Ospravedlnení : Molitoris (MM), Stumpel (JS),
Na začiatku 18.00 prítomní 5 členovia VV, schôdza je uznášania schopná.
Od 18,10 6 členovia VV
Zapisovateľ : Julius Száraz GS SHbÚ
Úvod - Viceprezident SHbÚ privítal prítomných členov VV.

1. Vyhodnotenie prijatých úloh z predošlých VV.
a) Dotácie pre mládež, urobené a zaslané.
b) Propagácia turnajov – posunuté do 30.11.2018
c) Stav ihrísk – čiastočne skontrolované – do 30.12 sa skontroluje zvyšok – skontroluje Kralovič
a Mihal.
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.
4. Informácia prítomných členov VV o zmenách, novinkách či problémoch na vlastnom úseku. informácia
podaná od : Kralovič (MK), Mihal (JM), Buday (OB), Liška (LL), Runák (MR)
5. Aktuálny stav organizácie MS v Košiciach, informácia o doterajších finančných nákladoch zo strany SHbU /
predkladá GS informácia podaná – dohodnutý rozhovor počas CS superpohára v Prahe pre ČT Šport.
6. Stav extraligy mužov a U-19 / marketing, prekladanie zápasov,..../
Požiadavka na dodržiavanie pravidiel odkladania zápasov do stredy v zmysle súťažného poriadku pre všetky
Extraligové súťaže – ŠTK nemusí akceptovať požiadavky zaslané neskôr.
BAUER – stretnutie – dohoda pokračovanie do konca roka 2018 v zmysle zmluvy logá BAUER doplnené na
www.hokejbal.sk a aj vo výsledkoch extraligy.
7. Plán prípravy reprezentačných teamov na MS v Košiciach. Muži – dvojzápas s CZ v 27 a 28.10 a sústredenie
mužov v termíne 15 a 16 decembra s prípravným zápasom s U20 v SNV dňa 15.12.201á na ihrisku ZŠ Komenského.
8. Stav čerpania financií mládeže
Odoslaný zoznam nečerpaných prostriedkov, informácia s upozornením do 30.11.2018 čerpať dotácie. Po tomto
termíne budú zmenené na iný účel.
9. Sankcie prihlásených družstiev za odstúpenie z mládežníckych líg – prebehla diskusia so záverom ako bolo
uvedené v zápise ŠTK – bez sankcií nakoľko sa odhlásili ešte pred začiatkom súťaže.
10. Trénerské kurzy 1. a 2. stupňa v hokejbale – prihlásených málo záujemcov, predseda TMK obvolá potenciálnych
účastníkov.
11. Návrhy reprezentačných juniorských akcii v aktuálnej sezóne - december 2018 / február 2019
Tréneri mládežníckych reprezentácii pripravia plán na rok 2019.
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12. Návrh založiť fond na pomoc pri výstavbe a dostavbe hokejbalových ihrísk – nie je známe financovanie fondu
preto je potrebné predložiť návrh financovania.
13. Školská liga - aktuality
Starší žiaci 144 prihlásených
Mladší žiaci 104 prihlásených
14. Informácia z rokovania zo SZLH o marketingovej spolupráci / predkladá GS

Finálne návrh zmlúv zaslané, prezentácia dokončená 2 zmluvy jedna na MS a druhá sprostredkovanie reklamy pre SHbÚ a SHbE na 3 roky = obe sú
pripravené na podpis, čo sa udeje začiatkom novembra.
15. Informácia o stave hokejbal s.r.o / predkladá GS
Čaká sa na rozhodnutie Živnostenského úradu - GDPR požadovaný od konateľa zdržal proces, následne obchodný
súd – predpoklad ukončenia procesu založenia začiatok novembra.
16.Návrh na zakúpenie testerov pre rozhodcov /Kralovič / - predseda RK navrhuje kontrolu alkoholu pri
extraligových zápasoch mužov a U19 – pripraví sa návrh na doplnenie pravidiel v prvom rade.
Usmernenie do pravidiel – flaša na bráne – nesmie byť flaša ani v bráne. Upozornia rozhodcovia pred zápasmi.
6 za Kralovič (MK), Mihal (JM), Hambálek (MH), Buday (OB), Liška (LL), Runák (MR),
0 sa zdržalo 0 proti - prijaté
17. Žiadosť o príspevok na oblečenie pre rozhodcov /Kralovič /
Tričká pre rozhodcov podľa návrhu 300,- eur
3 za Kralovič (MK), Mihal (JM), Runák (MR),
3 sa zdržalo Hambálek (MH), Buday (OB), Liška (LL),
0 proti
Rozhodujúci hlas viceprezidenta = neprijaté poskytnutia príspevku.
18. Predpredaj listkov na MS 2019 / predkladá GS

Akcia pernamentiek Skupina a Play Off A17, A14, B16 a B13 3+1 do 31.12.2018
Akcia pernamentiek A15, A16, B14 a B15 – 3+1 do 31.12.2018
Do 120cm zadarmo bez nároku na miesto s doprovodom
predpredaj 25.10.2018 ticket portál o 10,00 spustenie = marketing zabezpečí vydanie tlačovej správy
s vysvetlením. Poskytnutie pernamentiek do súťaží na propagáciu MS.
19. Uprava mailových recipientov, ktorým chodia údaje z únie / Runák/
Sekretariát v spolupráci s Runákom prejdú zoznam pre jednotlivé kategórie do 30.10.2018
20. Analýza k MS Masters (slovne pár viet o výsledkoch naších teamov , spolupráca s ISBHF v tejto kategórii,
budúcnosť) – diskusia k budúcemu MS Masters = 2020 v Českej republika a 2022 na Slovensku.
21. Kauza LG - návrhy na to, aby sa v budúcnosti niečo také nemohlo stať – celý postup ŠTK bol v súlade
s odsúhlaseným postupom klubov. Diskusia sa presunie na stretnutie extraligových klubov, kde si môžu dohodnuté
podmienky zmeniť/upraviť.
22. Návrh na odvolanie člena Komisie mládeže a člena ŠTK
Dominik Vároš odstúpil so svojich funkcii mailom dňa 17.10.2018
Predseda ŠTK doplní nového člena do ŠTK komisie do 4.12.2018
Predseda KM doplní nového člena do KM do 4.12.2018
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23. Rôzne
a) Glevanak + MSK KK – rozdelenie dotácii mládeže
Sport je cesta 50% z dotácie hráčov do 23rokov
Lord ball Svit - preregistrácia rómskej ligy mládeže spolu 154 hráčov Rómskej ligy z Hokejbal Sport je cesta
na Lords Ball Svit
Zmena dotácie pre Hokejbal Sport je cesta podľa tabuľky – 50% pre MG a 100% z počtu 154 rómskych deti
na Lords ball Svit
Mládež do 23rokov hráči mužov MŠK KK na MŠK KK – 100%
5 za Kralovič (MK), Mihal (JM), Hambálek (MH), Buday (OB), Liška (LL),
0 sa zdržalo 1 proti Runák (MR), - prijaté
b) Svit žiadosť o príspevok na ceny na súťaže Podtatranskej školskej ligy
LB Svit predložil žiadosť na dotáciu pre Podtatranskú školskú ligu na ocenenia
U10 Svit, U13 Svit a U13 Podhorany / Podolínec
Bude riešené z rozpočtu za rok 2019
6 za Kralovič (MK), Mihal (JM), Hambálek (MH), Buday (OB), Liška (LL), Runák (MR),
0 sa zdržalo 0 proti - neprijaté poskytnutie príspevku
c) El. Zápisy + Štatistiky + Online prenosy
Komisia Marketingu riešila elektronické spracovanie zápisov zo stretnutí a následné Online správy
a spracovanie štatistík - na základe spracovaných podkladov boli predložené 3 ponuky
Ponuka e-sport 6000,= eur a ročný poplatok za správu 2500,- eur
Ponuka Studiostyle – odhad prac 130hod x 20eur – vyúčtovanie na hodiny – otvorená cena
Ponuka Ukazovák sro Nitra – 2800 za SW na mieru a 400,- eur za nábeh do konca súťažného ročníka
2018/19 a 750,- eur ročne support na všetky súťaže SHbÚ
Firma ukazovák predviedla systém vytvorený pre NiHbO pre MK SHbU a na základe odporúčania MK SHbÚ
bolo navrhnuté rokovanie o zmluve / uzavretie zmluvy z Ukazovak s.r.o.
6 za Kralovič (MK), Mihal (JM), Hambálek (MH), Buday (OB), Liška (LL), Runák (MR),
0 sa zdržalo 0 proti - prijaté
d) CS Superpohár 27.10.2018 – delegácia na rokovanie s ČMSHb – Hambálek, Száraz a Runák. Rozhodca za SK
Marek Kralovič.
e) Trénery a realizačné teamy za SP a MS
Preplatenie cestovných náhrad trénerom a realizačným teamom podľa cestovných výkazov.
6 za Kralovič (MK), Mihal (JM), Hambálek (MH), Buday (OB), Liška (LL), Runák
(MR),
0 sa zdržalo 0 proti - prijate

Vytvorí sa predpis pre odmeňovanie Trénerov a realizačných teamov do najbližšieho VV.
f)

Usporiadanie MS Masters Žilina dohodnutý termín 8-9.12.2018

Zapísal : Julius Szaraz
Schválil : Marian Hambálek
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