Zápis zo zasadnutia Výkonného výboru SHbU,
ktorý sa uskutočnil v Bratislave Junácka 6, dňa 4.9.2018 o 18,00h .
Prítomní : Hambálek (MH), Mihal (JM), Kralovič (MK), Buday (OB), Liška (LL), Stumpel (JS),
Runák (MR), Száraz (JSz)
Hostia : Jaroslav Šalka, Dominik Vároš na úvod zasadnutia.
Ospravedlnení : Molitoris (MM),
Na začiatku 18.00 prítomní 7 členovia VV, schôdza je uznášania schopná.
Zapisovateľ : Julius Száraz GS SHbÚ
Úvod - Viceprezident SHbÚ privítal prítomných členov VV.

0. Požiadavky J.Šálku na príspevok na Haanova ihrisko, cca 2 mesiace možnosť dokončenia.
1. Vyhodnotenie prijatých úloh z predošlých VV.
- stav doplnkových volieb – nikto neposlal vyplnené hlasovacie lístky. Doplnkové voľby musí
vyhlásiť predseda VK za neplatné, teda platí poverenie vedenia DK – zástupca športovcov nebude
do najbližšej konferencie.
- flaša na bránky v Decathlone - posle link J.Mihal mailom obratom
- stav v zmenách pravidiel – poslané rozhodcom a klubom – predseda RK zabezpečí, aby
rozhodcovia aplikovali nové pravidlá už v prvom kole extraligy.
- školenie rozhodcov – nový termín 15 a 16.12.2018
- Školenie trénerov – do 20.9.2018 sa treba prihlásiť pošle predseda TMK 12.9.2018 podklady
- dresy krátko-rukávové pre rozhodcov – poslané na SHbÚ,
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 / GS - informácia podaná – predpredaj 10.10.2018 ticket portál - lístky bod 17
Zmluva Ticket portál prejednaná a čaká na zaslanie finálnej verzie = do 7.9.2018 prislúbené
Pripravená marketingová ponuka – je potrebné s finalizovať podľa dohody so M-SZLH
ISBHF požiadavka na 28 až 32 teamov, 10 x A skupina, 8-10 x Ženy a 10-12 B skupina
Príprava e-shop po založení hokejbal s.r.o. predpokladane spustenie 10.10.2018
6. Mládežnícke súťaže – počet mužstiev + rozdelenie dotácie pre extraligy mládeže
Potrebné, aby boli doplnené sumy na čerpanie za extraligu v zmysle predpisu.
Pripraví Buday 15.9.2018
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7. Stav extralíg U10 až U23 v sezóne 2018/2019 - počet mužstiev
U10 - 9
U12 - 11
U14 - 10
U16 - 7
U19+ - 8
U23 – záujem 3 nebude sa robiť v tomto ročníku.
8. Čerpanie mládežníckych dotácií 1, 2 a 3 celkom 26.497,- eur a bolo vyčerpaných k 4.9.2018
8.284,- eur
9. Návrh na náhradu činnosti šéfredaktora hokejbal.sk / predkladá p. Runák
Do júla / St.Johns dohoda - doriešené na DZ od 1.8 - cca 100 až 140 hodín mesačne na základe
náhrady stratu času dobrovoľníka
7 za Kralovič (MK), Mihal (JM), Hambálek (MH), Buday (OB), Liška (LL), Runák (MR),
Stumpel (JS)
0 sa zdržalo 0 proti - prijaté

10. Mediálna podpora hokejbalových turnajov na SR a v zahraničí.
Urobia sa podmienky za akých sa bude poskytovať súčinnosť marketingu SHbU pre turnaje.
Propagácia turnajov na portáloch SHbU. Pripraví Runák do najbližšieho VV.
11. Informácia od predsedu marketingovej komisie o spolupráci s mesačníkom Playball /predkladá M.
Runák – info o časopise – v poslednom vydaní už bol hokejbal.
12. Stav podlžností klubov SHbE seniorov pred začiatkom súťaže (prípadné riešenia dlžníkov), stav
SHbE muži - riešenie podlžností počas sezóny
Ku dnešnému dňu majú všetky extraligové kluby staré resty vyrovnané.
13. Školská liga - termíny / predkladá GS
Predložené metodické usmernenie SAŠŠ a SHbÚ
Školské a mestské kolá – do 15.4.2019
Okresné kolá – do 10.5.2019
Krajské kolá – do 5.6.2019
Finále počas MS vo fun zóne
Presun financií zo Školskej ligy v roku 2018 na pokrytie deficitu schváleného rozpočtu.
7 za Kralovič (MK), Mihal (JM), Hambálek (MH), Buday (OB), Liška (LL), Runák (MR),
Stumpel (JS)
0 sa zdržalo 0 proti - prijaté

14. Informácia z rokovania zo SZLH o marketingovej spolupráci / predkladá GS
Návrh zmluvy zaslaný, pripomienkovaný, dňa 4.9.2018 prerokované podmienky – do 14.9. bude
zaslaný doplnený návrh na odsúhlasenie.
2 zmluvy jedna na MS a druhá pre SHbÚ a Reprezentácie – doplnená Extraliga mužov SHbE
Budú 3-4 rôzne percentuálne rozdelenia podľa dohody – podiely zo získaných financií budú podľa
miery pričinenia a preukázania nákladov.
15. Informácia o stave hokejbal s.r.o / predkladá GS
Doklady pripravené, podpísané, čaká sa na súhlas majiteľa budovy (Dom Športu) a následne to
bude zaslané na registráciu.
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16. Prijatie nového člena SHbU - Žirafa Žilina
7 za Kralovič (MK), Mihal (JM), Hambálek (MH), Buday (OB), Liška (LL), Runák (MR),
Stumpel (JS)
0 sa zdržalo 0 proti - prijaté

17. Predpredaj lístkov na MS 2019 / predkladá GS
Predpredaj od 10.10.2018 Ticket Portál
Akcia lístkov A17, A14, B16 a B13 2+2 do 15.11 potom 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

18. Vyúčtovanie pre teamy U16, U18 a U20 muži aj ženy / predkladá GS
Informácia podaná a VV berie na vedomie.
19. Stav ihrísk pred začiatkom súťaže SHbE mužov a U19+, informácia o domácich ihriskách
jednotlivých tímov /predkladá J. Mihal/
Návrh na kontrolu - ŠTK realizuje v najkratšom možnom termíne.
20. Stav rozhodcov pred začiatkom súťaže SHbE mužov.
MK informoval 25 celkom spolu pre Extraligu mužov a U19+ s toho 5 nových,
15-16.12.2018 školenie nový termín školenia.
21. Rôzne
a) otázka reprezentačného trénera A teamu mužov,
prišiel mail o odstúpení reprezentačného trénera J. Durisa z rodinných dôvodov a pracovného
vyťaženia. Prisľúbil pomoc v prípade záujmu nového reprezentačného trénera v rámci
realizačného teamu pre MS 2019.
Po diskusii o možnostiach a návrhoch, manager reprezentácie JM a predseda TMK LL navrhli
D. Danka ako hlavného trénera mužskej reprezentácie od 4.9.2018.
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D. Danko má 2 tituly MS ako hráč a 2 tituly ako Tréner U20 má trénerskú licenciu potrebnú na
vedenie reprezentácie.
D. Danko súhlasí s nomináciou.
7 za Kralovič (MK), Mihal (JM), Hambálek (MH), Buday (OB), Liška (LL), Runák (MR),
Stumpel (JS)
0 sa zdržalo 0 proti - prijaté – novým trénerom mužskej reprezentácie sa stal D. Danko. V týždni
od 10.9 sa dohodne stretnutie s novým trénerom a dohodnú sa podmienky.

b) vyhlásenie SHbÚ voči AASM.
predložené vyhlásenie – zverejní sa na www.hokejbal.sk
7 za Kralovič (MK), Mihal (JM), Hambálek (MH), Buday (OB), Liška (LL), Runák (MR),
Stumpel (JS)
0 sa zdržalo 0 proti - prijaté

c) VV bol informovaný o dôvodoch odstúpenia od zmluvy medzi SHbU s AASM a potvrdzuje
odstúpenie.
7 za Kralovič (MK), Mihal (JM), Hambálek (MH), Buday (OB), Liška (LL), Runák (MR),
Stumpel (JS)
0 sa zdržalo 0 proti - potvrdené

d) riešenie neoprávneného používania www a Fc – HEL
SHbU vyzve AASM aby odovzdal prístupy v zmysle zmluvy a výzvy v odstúpení.
7 za Kralovič (MK), Mihal (JM), Hambálek (MH), Buday (OB), Liška (LL), Runák (MR),
Stumpel (JS)
0 sa zdržalo 0 proti - potvrdené

e) odmeny reprezentantom za titul z MS 2017 – okrem urgencií na diskrimináciu zaslaný list
prostredníctvom KŠZ na MŠVVaŠ – momentálne u p. ministerky,...
f) Kolibík podpora – bola poslaná žiadosť na SHbÚ pre podporu na cenu mesta Zvolen na SHbU,
vzhľadom na činnosť p. Kolibíka pre hokejbal ju VV podporí.
7 za Kralovič (MK), Mihal (JM), Hambálek (MH), Buday (OB), Liška (LL), Runák (MR),
Stumpel (JS)
0 sa zdržalo 0 proti - prijaté

g) Vypovedanie poistej zmluvy – JS informoval o vypovedaní poistnej zmluvy z dôvodu
nevhodnosti pre SHbU potreby pre reprezentácie.

Zapísal : Julius Szaraz

Schválil : Marian Hambálek
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