
Zasadnutie riadnej konferencie SHbÚ 
Dátum: pondelok 05. júl 2021 
So začiatkom o 11:00 hod. 
Miesto: Pruské – spoločenské centrum 2p. 
 
Program konferencie : 
 

1. Prezentácia účastníkov Konferencie SHbÚ 
 
Čas 11,00 - 23 delegátov z celkového počtu 67 – konferencia SHbÚ nie je uznášania schopná. 
Na základe Stanov SHbÚ článok 33 bod 2 je čakacia doba stanovená na 60minút. 
Čas 12,00 – začiatok konferencie SHbÚ na základe Stanov SHbÚ článok 33  bod 2 – nie je možné meníť program 
konferencie SHbÚ a na odsúhlasenie záverov je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných delegátov. 
 

2. Otvorenie a privítanie hostí 
Viceprezident SHbÚ p. Hambálek privítal delegátov. 
 

3. Vyhlásenie mandátu Konferencie SHbÚ 
Na základe Stanov SHbÚ článok 33  bod 2 – nie je možné meniť program konferencie SHbÚ a na odsúhlasenie 
záverov je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných delegátov. 
Celkový počet delegátov je 23. 

 
4. Schválenie zapisovateľa Konferencie SHbÚ a overovateľov zápisnice z konferencie SHbÚ. 

Na základe návrhu – zapisovateľ konferencie O. Buday a overovatelia zápisnice L. Pomikálek a M.Hric 
Za – 23 delegátov , 0 sa zdržalo a 0 proti – zapisovateľ a overovatelia zápisnice schválený 

 
5. Návrh na doplnenie bodov programu konferencie SHbÚ 

Nemení sa  
 

6. Schválenie programu konferencie SHbÚ 
Program zostáva tak ako bol zaslaný delegátom 
 

7. Výročná správa – správa o činnosti SHbÚ za rok 2020 
Výročnú správu predniesol GS SHbÚ J.Száraz 
Za – 21 delegátov , 2 ja sa zdržali a 0 proti – Výročná správa SHbÚ za rok 2020 je schválená 
 
Odišiel delegát za P. Bystricu – spolu je teda prítomných 22 delegátov 
 

8. Správa predsedov jednotlivých komisií SHbÚ o činnosti za rok 2020 
ŠTK SHbÚ – predseda J.Mihál – prednesená 
TMK SHbÚ – predseda L.Liška predložil – prečítaná 
RK SHbÚ – predseda M.Kralovič – doloží dodatočne 
KM SHbÚ – predseda O. Buday – doloží dodatočne 
MK SHbÚ – predseda M.Runák – doloží dodatočne 
 
Všetky správy predsedov komisií budú tvoriť prílohu tejto zápisnice. 
 

9. Správa hlavného kontrolóra SHbÚ za rok 2020 
HK SHbÚ – M.Giba – predložil písomnú správu a tá bola prednesená – tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 
10. Auditorská správa SHbÚ za rok 2020 

Bude zaslaná delegátom po jej vystavení, nakoľko pre jej vystavenie je požadované schválenie VS a ÚZ SHbÚ za 
rok 2021 – bude zaslaná spolu so zápisom delegátom konferencie. 
 

11. Schválenie účtovnej závierky za rok 2020 
Účtovnú závierku predniesol GS SHbÚ J.Száraz 
Za – 19 delegátov, 3 ja sa zdržali a 0 proti – Účtovná závierka SHbÚ za rok 2020 je schválená 

 
12. Návrhy a riešenia k záverom ÚZ za rok 2020 

Na základe schválenej VS a ÚZ za rok 2019 ostal dlh SHbÚ voči Steel aréne Košice vo výške 28.900,- eur, ktorý 
je potrebné riešiť z titulu uplatnenia si tejto pohľadávky zo strany Steel arény. 
GS SHbÚ J.Száraz predniesol variantu bezúročnej dotácie SHbÚ v tejto výške. 
Konferencia SHbÚ poveruje VV + HK aby posúdili oprávnenosť a predložili návrhy riešenia. 
Následne bude zaslaný návrh zmluvy pre vysporiadanie delegátom a následne po odsúhlasení per rollam bude 
zmluva podpísaná štatutármi SHbÚ. V prípade neodsúhlasenia bude toto oznámené Steel aréne a tá si bude 
nárokovať tento dlh súdnou cestou. 
Za – 19 delegátov, 1 sa zdržal a 2 ja proti – uvedený postup je schválený. 
 



13. Hokejbal s.r.o. a e-shop SHbÚ – náklady na e-shop SHbÚ www.ballhockeyshop.sk sú 360eur za rok. Na základe 
návrhu bude tento e-shop zrušený. 
Za zrušenie – 9 delegátov, 10 sa zdržalo a 3 ja proti zrušeniu – e-shop je zrušený a nebude sa predlžovať. 
 

14. Rozpočet 2020 - schválenie rozpočtu na rok 2020 
Viceprezident p. Hambálek predniesol návrh rozpočtu SHbÚ na rok 2020 
Za – 22 delegátov, 0 sa zdržal a 0 proti – Rozpočet SHbÚ na rok 2020 vo výške nákladov 200.200,- eur je 
schválený. 
 

15. Počet delegátov – úprava stanov – počet hlasov  
 

Článok 31 – úprava body 1 až 8 

Delegáti konferencie 
 

1. Na Konferencii sú oprávnení zúčastniť sa zástupcovia riadnych členov, športovcov, športových odborníkov a ďalších 
členov SHbÚ alebo zástupcovia zvolení riadnymi členmi, športovcami, športovými odborníkmi a ďalšími členmi SHbÚ 
(ďalej len „delegáti“) s hlasovacím právom podľa kľúča 39) uvedeného v odseku 2, ktorý zohľadňuje počet športovcov 
alebo počet družstiev športovej organizácie a úroveň súťaže, v ktorej súťažia. 
 

2. Konferencie sa za riadnych členov zúčastňujú delegáti s hlasovacím právom podľa nasledovného kľúča (s výberom iba 
jednej možnosti): 

- zástupca športovej organizácie SHbÚ s počtom športovcov viac ako 500 - 3 delegáti  
- zástupca športovej organizácie účastníka najvyššej súťaže SHbÚ - 2 delegáti,  
- zástupca športovej organizácie z radov centier talentovanej mládeže SHbÚ - 2 delegáti  
- zástupca športovej organizácie SHbÚ s počtom družstiev viac ako 50 - 2 delegáti 
- zástupca športovej organizácie účastníka nižšej súťaže SHbÚ - 1 delegát 

 

- zástupca športovej organizácie účastníka najvyššej súťaže SHbÚ mužov – 2  delegáti, 
- zástupca športovej organizácie účastníka najvyššej súťaže SHbÚ U19 - 1  delegát, 
- zástupca športovej organizácie účastníka najvyššej súťaže SHbÚ  
U12, U14, U16 – 1  delegát, 
- zástupca športovej organizácie s hráčmi registrovanými v SHbÚ s minimálnym počtom účastníkov - 8 tímov (min. 150 
hráčov) – 2  delegáti 
- zástupca športovej organizácie s hráčmi registrovanými v SHbÚ s minimálnym počtom 50 členov – 1  delegát. 
 
Každá športová organizácia, ktorá vyšle na konferenciu SHbÚ delegáta, musí mať splnené všetky podmienky pre 
vyslanie delegáta, aby tento bol oprávnený hlasovať –najmä uhradené všetky členské poplatky najneskôr do začiatku 
konferencie. Individuálny členovia / záujmové skupiny musia mať všetci zaplatené členské ak vysielajú svojeho 
zástupcu. 

 
3. Delegátom je jeden zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 

športovcov SHbÚ s oficiálnym oznámením sekretariátu SHbÚ ako aj jej oprávneného zástupcu. 
 

4. Členom Delegátom najvyššieho orgánu SHbÚ je aj jeden zástupca individuálnych členov SHbÚ z radov každej 
záujmovej skupiny s minimálnym počtom 10 členov športových odborníkov s oficiálnym oznámením záujmovej 
skupiny SHbÚ sekretariátu SHbÚ. ako aj jej oprávneného zástupcu. 

 

5. Delegáti sa zúčastňujú na zasadnutí najvyššieho orgánu osobne alebo ich môže zastúpiť ich náhradník zvolený 
rovnakým spôsobom ako bol zvolený príslušný delegát najvyššieho orgánu SHbÚ. Poverený štatutárnym 
zástupcom organizácie Delegátom najvyššieho orgánu SHbÚ s právom hlasovať nemôže byť funkcionár  SHbÚ 
len na základe výkonu funkcie v orgáne SHbÚ. 

 

6. Delegát a jeho náhradník preukazuje oprávnenie zúčastniť sa na zasadnutí Konferencie predložením 
a. zápisnice o jeho zvolení, ak ide o volených delegátov, 
b. uznesenia príslušného orgánu športových klubov o ustanovení za delegáta, 
c. písomného poverenia od športovcov, športových odborníkov alebo ďalších  členov SHbÚ, ktorých 

zastupuje alebo 
d. písomného poverenia štatutárneho orgánu športovej organizácie, ktorú zastupuje – s overeným 

podpisom, alebo iným hodnoverným overením svojeho zastupovania. 
 

7. Každý delegát najvyššieho orgánu SHbÚ má jeden hlas a všetky hlasy sú si rovné.  
Pokiaľ športovú organizáciu zastupuje štatutárny zástupca a športová organizácia má 2 delegátov podľa článku 
31 bod 2, môže mať tento štatutárny zástupca 2 hlasy. 

http://www.ballhockeyshop.sk/


8. Oprávnenie hlasovať majú výlučne prítomní delegáti najvyššieho orgánu SHbÚ. Delegáta môže na konferencii 
zastupovať náhradník, ktorý je kreovaný obdobným spôsobom ako delegát. 

 
Za zmenu stanov sa nehlasovalo. 
 

Doplňujúce voľby do orgánov SHbÚ 
 

16. Volebná komisia SHbÚ – overenie prítomnosti 
 
Neboli navrhnutý žiadny kandidáti. 
 

17. Návrhy kandidátov doplňujúcich volieb – spôsob hlasovania 
 
Hlasovanie verejné  Za – 22 delegátov, 0 sa zdržal a 0 proti 

 
18. Voľba predsedu Odvolacej komisie SHbÚ 

Návrh VV SHbÚ – dočastne poverený – Maroš Hric – predseda OK 
Za – 21 delegátov, 1 sa zdržal a 0 proti 
Predsedom OK SHbÚ je M.Hric do najbližších riadnych volieb SHbÚ 
 
Návrh VV SHbÚ - dočastne poverený – JUDr. Jaroslav Straka - podpredseda OK 
Za – 22 delegátov, 0 sa zdržal a 0 proti 
podpredsedom OK SHbÚ je J.Straka do najbližších riadnych volieb SHbÚ 
 

19. Voľba predsedu komisie Rozvoja – člena VV 
 
Neboli navrhnutý žiadny kandidáti. 

 
20. Voľba Zástupcu športovcov do VV – člena VV 

 
Neboli navrhnutý žiadny kandidáti. 

 
Prestávka 

 
21. Výsledky hlasovania doplňujúcich volieb 

 
Hlasovanie prebehlo priamo – okrem OK SHbÚ neboli navrhnutý žiadny kandidáti. 
 

22. Uznesenie konferencie. 
 

Overenie delegátov - prítomný delegáti 22 
Delegáti konferencie sa uznášajú, že všetky prijaté body a hlasovania vyššie uvedené sú platné a záväzné, 
ako aj doplnenie predsedu a podpredsedu OK 
22 hlasov za 0 sa zdržali a 0 proti 

 
Uznesenie konferencie SHbÚ je prijaté. 
 
 

23. Rôzne 
 
23a, Dom športu – nájom – podstatné zvýšenie po rekonštrukcii – doporučenie konferencie SHbÚ VV SHbÚ 
rokovať o znížení resp. zmenu kancelárie SHbÚ z Junáckej 6, Bratislava. 

 
 

24. Záver 
p. Viceprezident M. Hambálek poďakoval za účasť. 

 
 
 

Zapísal :  O. Buday 
 
 
Overil :  L. Pomikálek 
 
 
  M. Hric 
 
 
 
V Pruskom 5.7.2021 
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