
Zápis z riadnej konferencie SHbÚ 
Dátum: Nedeľa 21. jún 2020 
So začiatkom o 11:00 hod. 
Miesto: Pruské – spoločenské centrum 2p. 
 
 
Návrh programu : 
 

1. Prezentácia účastníkov Konferencie SHbÚ  
2. Otvorenie a privítanie hostí p. viceprezident Hambálek privítal učastníkov koferencie. 

  
3. Vyhlásenie mandátu Konferencie SHbÚ 

Na základe prezenčnej listiny, kde bolo celkovo 58 hlasov bolo na začiatku riadnej konferencie SHbÚ  
31 prítomných delegátov pričom z toho 6 bolo delegovaných 
- na základe vyššie uvedeného je riadna konferencia SHbÚ uznášania schopná. 
 

4. Schválenie zapisovateľa Konferencie SHbÚ a overovateľov zápisnice z konferencie SHbÚ –  
Na základe návrhu GS SHbU bol Michal Runák poverený zhotovením zápisnice 
31 hlasov ZA – 0 hlasov ZDRŽALI SA – 0 hlasov PROTI 
 

5. Návrh na doplnenie bodov konferencie SHbÚ –  
Návrh HK presunúť obed po skončení konferencie 
31 hlasov ZA – 0 hlasov ZDRŽALI SA – 0 hlasov PROTI 
Návrh HK riešiť bod 7 po bode 15 nakoľko spolu súvisia. 
31 hlasov ZA – 0 hlasov ZDRŽALI SA – 0 hlasov PROTI 
Návrh Vároš / LG BA – dať do výkonného výboru predsedu DK 
Nie je možné pre konflikt funkcií = DK má byť nezávislý organ. 
 

6. Schválenie programu konferencie SHbÚ  
31 hlasov ZA – 0 hlasov ZDRŽALI SA – 0 hlasov PROTI 
 
Po skončení bodu 6 prišili zástupcovia Vranova (jeden hlas) a Košíc (jeden delegát - hlas) – celkovo je 
počet právoplatných hlasov 35 
 

7. A. Augustín pozastavenie členstva v SHbÚ 
Presunuté po bode 15 
 

8. Neplatenie členských poplatkov do SHbÚ – neplnenie povinností člena SHbÚ 
Návrh riešiť členov, ktorí sa aktívne nezúčastňujú extraligových súťaží, ale organizujú hokejbalové súťaže-pracujú 
pre hokejbal ako dobrovoľný členovia – doplniť stanovy SHbÚ o dobrovoľné členstvo s malým poplatkom 10,- eur  
Bez možnosti zasahovať do diania SHbÚ – teda člen bez hlasu. 
35 hlasov ZA – 0 hlasov ZDRŽALI SA – 0 hlasov PROTI 
 
Úprava - Článok 19  - Pridružené a dobrovoľné členstvo v SHbÚ 
1. Pridruženým alebo dobrovoľným členom SHbÚ sa môže stať iná právnická osoba ako subjekty uvedené v 
článku 18 odsek 2, ktorá sa aktívne zúčastňuje, prípadne aktívne nezúčastňuje na organizovanom hokejbale 
(napr. združenia divákov/priaznivcov/fanúšikov, rodičov, novinárov/redaktorov, sponzorov, internacionálov, 
neregistrovaných športovcov, a pod.), ktorej stanovy, poslanie a ciele činnosti, nie sú v rozpore so stanovami, 
poslaním a cieľmi činnosti SHbÚ. 
2. Návrh na prijatie za pridruženého a dobrovoľného člena SHbÚ predkladá najvyššiemu orgánu SHbÚ, 
najvyšší výkonný orgán SHbÚ na základe žiadosti právnickej osoby uchádzajúcej sa o pridružené alebo 
dobrovoľné členstvo v SHbÚ. 
3. Pri prijatí za pridruženého, alebo dobrovoľného člena SHbÚ sa primerane použije článok 18 ods. 4 a 5 a 
osobitný predpis SHbÚ upravujúci prijatie za člena SHbÚ (článok 14 ods. 2). 
4. Zástupca pridruženého a dobrovoľného člena SHbÚ sa môže zúčastňovať konferencie bez práva hlasovať. 
 
 
OBED – presunutý na koniec konferencie. 
 

9. Výročná správa – správa o činnosti SHbÚ za rok 2019 
GS SHbÚ prezentoval VS SHbÚ za rok 2019 
p. Zemiaková/HOGO ZA chyba v termíne organizácie turnaja – opraví sa 
33 hlasov ZA – 2 hlasy ZDRŽALI SA (Šalka a Vároš LG BA)  – 0 hlasov PROTI 
 
Výročná správa SHbÚ schválená 

 
10. Správa predsedov jednotlivých komisií SHbÚ o činnosti za rok 2019 

p. Mihal predseda TMK – predniesol správu 
p. Runák predseda MK – predniesol správu 



p. Buday predseda CKM – predniesol správu 
p. Liška predseda TMK – predniesol správu 
p. Kralovič predseda KR – nepredniesol - pošle poštou  
 
pripomienka p. Pomikálek žiadal, aby písomne poslali ostaní a bolo to súčasťou prílohy zápisnice. 

 
11. Správa hlavného kontrolóra SHbÚ za rok 2019 – HK SHbÚ predložil a predniesol správu HK SHbÚ 

 
12. Auditorská správa SHbÚ za rok 2019 – GS prezentoval Auditorskú správu s jej závermi. 

 
13. Schválenie účtovnej závierky za rok 2019 – GS SHbÚ – prezentoval účtovnú závierku 

33 hlasov ZA – 2 hlasy ZDRŽALI SA (Šalka a Vároš LG BA)  – 0 hlasov PROTI 
 
Účtovná závierka SHbÚ schválená 
 

Pred bodom 14 prišli Kolek a Teska z P. Bystrice – počet platných delegátov / hlasov sa zvýšil na 37 
 
14. Zmeny v stanovách SHbÚ – vylúčenie člena SHbÚ 

Článok 16 Pozastavenie členstva v SHbÚ 
Úprava dobu 3. Ak výkonný orgán SHbÚ rozhodne o pozastavení členstva súčasne dá podnet na konanie 
Disciplinárnej komisie SHbÚ; ak rozhodne o pozastavení členstva riadneho člena alebo pridruženého člena, 
predloží vec na rozhodnutie o členstve najvyššiemu orgánu SHbÚ. Pozastavenie členstva trvá až do rozhodnutia 
vo veci Disciplinárnou komisiou SHbÚ, ak výkonný orgán SHbÚ svoje rozhodnutie o pozastavení členstva nezruší 
alebo ak vo veci členstva nerozhodol už skôr najvyšší orgán SHbÚ. Ak najvyšší orgán SHbÚ pozastavenie 
členstva riadneho člena alebo pridruženého člena nepotvrdí alebo nerozhodne o jeho vylúčení, pozastavenie 
členstva je zrušené. 
Každý člen, ktorý má pozastavenú činnosť má právo na verejnú obhajobu pred najvyšším orgánom SHbÚ. Ak sa 
člen s pozastavenou činnosťou na najvyšší orgán nedostaví a pozastavenie činnosti najvyšší orgán potvrdí, môže 
najvyšší orgán poveriť Výkonný orgán SHbÚ rozhodnutím o vylúčení takého člena SHbÚ. Výkonný orgán SHbÚ v 
takomto prípade zavolá člena z pozastavenou činnosťou na obhajobu pred Výkonným orgánom SHbÚ a ak sa 
opätovne nedostaví môže výkonný orgán následne rozhodnúť o jeho vylúčení. 
 
Návrh doplnenia Stanov SHbÚ vo vyššie uvedenom znení - ZA 33, 4 sa ZDRŽALI (Pomikálek, Daubner, Trpiš 
a Beličková ) 0 proti 
Doplnenie stanov schválené 

 
15. Zmenu v stanovách SHbÚ – zmena členov VV  

Článok 38 Výkonný orgán a jeho zloženie 
Úprava bodu 3. Výkonný orgán SHbÚ má taký počet členov ako je ich počet riadne zvolených pričom je ich 
maximálne 9 a minimálne 5 a je zložený z: 
a) Prezidenta – povinný člen VV - Štatutár 
b) Viceprezidenta  – povinný člen VV - Štatutár 
c) 6 členov - nepovinný člen VV 
d) 1 člen - zástupcu športovcov - nepovinný člen VV 
 
– ZA doplnenie 37, 0 sa zdržalo, 0 proti – úprava Stanov SHbÚ schválená 
 
Doplňujúce voľby do orgánov SHbÚ 

 
16. Volebná komisia SHbÚ – overenie prítomnosti – Prítomný predseda VK p. Sálka a p. Škultétyová – 3 člen chýbal, 

na základe uvedeného bola navrhnutú do komisie p. Mária Zemiaková – HOGO ZA 
37 hlasov ZA – 0 hlasov ZDRŽALI SA – 0 hlasov PROTI 
Volebná komisia pre doplnkové voľby schválená 
 

17. Návrhy kandidátov doplňujúcich volieb –  
Návrh LG BA – Dominik Vároš predseda DK a Matej Pleško – podpredseda DK,  
Vladislav Kalis – zástupca športovcov vo VV 
A, podmienky pre predsedu a podpredsedu DK – konferencia odobria bez právnického vzdelania kandidátov 
B, D. Vároš a M. Pleško mali splnené podmienky – výpis z registra trestov VRT a V. Kalis nepredložil VRT . preto 
nesplnil podmienky kandidáta. 
Voľby prebehnú verejným hlasovaním. 
 
Na žiadne iné pozície neboli nominovaný kandidáti preto sa voľby uskutočnia len pre DK 
37 hlasov ZA – 0 hlasov ZDRŽALI SA – 0 hlasov PROTI 
Kandidáti schválený 
 

18. Voľba predsedu Disciplinárnej komisie SHbÚ 
Predseda DK – kandidát Dominik Vároš  
35 hlasov ZA – 2 hlasy ZDRŽALI SA (Zemiaková HOGO a Vároš LG BA)  – 0 hlasov PROTI 
Dominik Vároš je predseda DK do najbližších riadnych volieb SHbÚ 
 



 
 
Podpredseda DK – kandidát Matej Pleško 
32 hlasov ZA – 1 hlas SA ZDRŽAL (Zemiaková HOGO)  – 4 hlasy PROTI (Pomikálek, Daubner, Trpiš 
a Beličková za Vrútky) 
Matej Pleško je podpredseda DK do najbližších riadnych volieb SHbÚ 
 

19. Voľba predsedu Odvolacej komisie SHbÚ 
Žiadny kandidát, voľby neprebehli 

20. Voľba predsedu komisie Rozvoja – člena VV 
Žiadny kandidát, voľby neprebehli 

21. Voľba Zástupcu športovcov do VV – člena VV 
Žiadny kandidát splňujúci podmienky, voľby neprebehli 

 
22. Výsledky hlasovania doplňujúcich volieb – keďže hlasovanie prebehlo verejne je uvedené vyššie. 

 
23. Rozpočet 2020 - schválenie rozpočtu na rok 2020 

 
24. Hokejbal s.r.o. – e-shop 

 
25. Presunutý bod 7 - A. Augustín – riešenie o pozastavení členstva presunuté na VV SHbÚ v zmysle bodu 14 tejto 

zápisnice – odsúhlasená zmena v Stanovách SHbÚ v bode 14 
 

35 hlasov ZA, 2 sa zdržali/neprítomný, 0 proti – VV SHbÚ má postupovať podľa schváleného doplnenia Stanov 
SHbÚ Článok 16 Pozastavenie členstva v SHbÚ a upraveného bodu 3.  

 
26. Uznesenie konferencie 

 
Delegáti konferencie sa uznášajú, že všetky prijaté body a hlasovania vyššie uvedené sú platné a záväzné, 
ako aj doplnenie predsedu a podpredsedu DK 
35 hlasov za 2 sa zdržali/neprítomný a 0 proti 

 
27. Rôzne – nič závažné v diskusii neprebehlo, nakoľko sa prediskutovali záležitosti už počas konferencie. 

 
28. Záver – Viceprezident SHbÚ poďakoval za účasť na riadnej konferencii SHbÚ 

 
 
 

Zapísal : Michal Runák 
 
Overil :  
 
 
 
Libor Pomikálek 
 
 
 
Mária Zemiaková 


