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ZAPISNIK
s 14. sjednice Izvršnog odbora održane 08.07.2010.
Početak sjednice : 18,50 sati
Mjesto održavanja sjednice : prostorija HAHK „Mladost“, Jarunska 5, Zagreb
Predsjedatelj :
Štefica Farkaš
Nazočni članovi :
Štefica Farkaš (dopredsjednica), Jadranko Kušec, Klaudio Antolković,
Josip Mrgan, Željko Oršiček
Nenazočni član :
Zlatko Dežđek, Zvonimir Kaić, Damir Hrupec, Dario Gavranović
Ostali nazočni :
Slaven Zlatar (gl.direktor i zapisničar)
Sjednici je nazočno 5 od mogućih 9 članova, te je utvrđeno da postoji kvorum.
S obzirom da sjednici nisu nazočni predsjednik saveza Zlatko Dežđek i glavni tajnik Zvonimir
Kaić, koji su svoj izostanak ispričali, članovi Izvršnog odbora jednoglasno su odlučili da sjednici
predsjeda dopredsjednica HHS Štefica Farkaš.
S obzirom da je predsjednik upoznat s materijalima – primjedbama na prijedlog Plana rada
reprezentacija, a njega nema na sjednici, Štefica Farkaš predložila je da se predložena točka 3.
makne s dnevnog reda, te da se dnevni red s ostalim točkama prihvati. Ovaj prijedlog jednoglasno
je prihvaćen.
Dnevni red jednoglasno je usvojen kako slijedi:
1. Verifikacija zapisnika s 13. sjednice IO HHS održane 17.05.2010.
2. Organizacija PE za kadete i kadetkinje
3. Prijedlozi Stručno programskog povjerenstva
4. Pismo Slovenske hokejske federacije
5. Panonija kup 2010.
6. Razno

HRVATSKI

HOKEJSKI

SAVEZ

CROATIAN HOCKEY FEDERATION

Zaključci:
AD 1.
Jednoglasno je prihvaćen zapisnik s 13. sjednice Izvršnog odbora HHS, održane 17.05.2010..
AD 2.
Slaven Zlatar opisao je što je do sada učinjeno oko organizacije PE za kadete i kadetkinje koje
će se od 12. do 17. srpnja održati u Zagrebu. Sudjeluje 6 ekipa u ženskoj konkurenciji i 4 ekipe u
muškoj konkurenciji. Kod djevojaka realno je očekivati plasman od 4. do 6. mjesta, a kod dječaka
plasman u finale. Pripreme oko turnira teku po planu, već sutra, 9. srpnja dolaze prvi gosti
(Italija), većina organizacijskih stvari je spremna za početak turnira. Sve ekipe i službeno osoblje
smješteni su u Studentskom domu Stjepan Radić.
Miljenko Udovičić dao je ostavku na mjesto člana u Organizacijskom odboru zbog neslaganja s
načinom rada.
Glavni sponzor natjecanja Turistička zajednica grada Zagreba dala je 80.000,00 kuna, što će
doprinijeti da turnir s financijske strane prođe bez problema i nadamo se u pozitivi. Na prošloj
sjednici zaključeno je da se s obzirom na navedenu donaciju 20.000,00 kuna iskoristi za razvojni
program, te će se taj iznos proslijediti HK Petrinja za razvojni program u Sisačko – moslavačkoj
županiji.
Ostali sponzori natjecanja dali su pomoć u naturi (dresovi, voda, oprema za natjecanje…), o
čemu će se voditi evidencija, te će se nakon turnira svima predati zahvalnice.
Klaudio Antolković smatra da je trebalo više pažnje posvetiti našim reprezentacijama. Djevojke
su smještene u Studentskom domu, a dječaci ne, djevojke si same plaćaju smještaj, a Savez će
platiti prehranu tijekom turnira. S djevojkama u domu će biti Jelena Kupres, koja će ih svo to
vrijeme i nadzirati.
Sve navedeno uzeto je kao informacija o predstojećem natjecanju.
AD 3.
Nakon poduže rasprave o prijedlozima Stručno programskog povjerenstva zaključeno je da će se
u cilju kvalitetnije izrade konačnog prijedloga plana rada svih reprezentacija u prvoj polovini
rujna održati zajednički sastanak – prošireni sastanak IO HHS - svih osoba koje mogu doprinijeti
poboljšanju plana ( članovi IO HHS, Stručno programsko povjerenstva, Zbor trenera i svi
izbornici reprezentacija ) s jedinom točkom dnevnog reda “Plan rada svih reprezentacija”.
Također zaključeno je da se Prijedlog plana rada svih reprezentacija pošalje svima navedenima
koji ga nemaju, te da se do sastanka pripreme i očituju o istome.
Nakon ove točke dnevnog reda na sjednici IO HHS ostalo se bez kvoruma, pošto je Jadranko
Kušec zbog obveza morao napustiti sjednicu, te se razgovor nastavio neformalno, a rečeno je da
je Slovenska hokejska federacija poslala dopis – inicijativu za zajedničku Hrvatsko – slovensku
ligu. Od Slovačke hokejske federacije zaprimljen je dopis o održavanju Panonija kupa, na kojem
će ove godine nastupiti mlada reprezentacija Hrvatske. Održana je izborna skupština Zbora
trenera, na kojoj je za predsjednika izabran Nikola Hanžek. Zaprimljen je i dopis izbornika
mlađih dobnih selekcija Davora Ljevakovića u kojem je dat njegov osvrt na budući rad i probleme
s kojima se susreće u radu.
Završetak sjednice : 20,20 sati
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