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Zápisnica 
 

zo zasadnutia Volebnej konferencie SHbÚ 
konanej dňa 10. júla 2022 v Pruskom 

___________________________________________________________________________ 
 
Mesto konania:    Pruské – spoločenský dom  
Termín konania:  10. júl 2022 od 10.30 hod.  
  
Prítomní delegáti konferencie:     podľa prezenčnej listiny  
Ostatní prítomní na konferencii:   podľa prezenčnej listiny  
 
Návrh programu zasadnutia volebnej konferencie: 
 

1. Prezentácia a vyhlásenie mandátu Konferencie SHbÚ 
2. Otvorenie a privítanie hostí 
3. Schválenie zapisovateľa Konferencie SHbÚ a overovateľov zápisnice z konferencie SHbÚ 
4. Návrh na doplnenie bodov konferencie SHbÚ 
5. Schválenie programu konferencie SHbÚ 
6. Výročná správa – správa o činnosti SHbÚ za rok 2021 
7. Správa predsedov jednotlivých komisií SHbÚ 
8. Správa hlavného kontrolóra SHbÚ 2021 
9. Audítorská správa SHbÚ za rok 2021 
10. Schválenie účtovnej závierky za rok 2021 
11. MS Montreal vyúčtovanie – rozpočet 2022 - schválenie rozpočtu na rok 2022 
12. MS Montreal – Laval 

- správa Trénera muži 
- správa Trénera ženy  

13. Informácie z BODs ISBHF / Šport accord 
14. Rôzne 

 
OBED 13.00 – 14.00 
 
Voľby SHbÚ 
 

15. Volebná komisia SHbÚ – voľba jej členov 
16. Návrhy kandidátov na členov jednotlivých komisií a funkcií 
17. Prezentácia kandidátov na RevK, DiscK, KRieS, OdvK 
18. Voľba Predsedu a Podpredsedu revíznej komisie SHbÚ 
19. Voľba Predsedu a Podpredsedu disciplinárnej komisie SHbÚ 
20. Voľba Predsedu a Podpredsedu komory pre riešenie sporov SHbÚ 
21. Voľba Predsedu a Podpredsedu odvolacej komisie SHbÚ 
22. Prezentácia kandidátov na ŠTK, MK, KR, TMK, RK, KM, ZŠ 
23. Voľba členov VV - predsedov komisií  
24. Voľba Športovo-technická K,  
25. Voľba Trénersko-metodická K,  
26. Voľba K Mládeže,  
27. Voľba Marketingová K 



28. Voľba Rozhodcovská K 
29. Voľba K Rozvoja 
30. Voľba Zástupcu športovcov, 
31. Prezentácia kandidátov na P, VP, GS 
32. Voľba Viceprezidenta SHbÚ,  
33. Voľba Generálneho sekretára SHbÚ  
34. Voľba Prezidenta SHbÚ 
35. Uznesenie konferencie. 
36. Záver 

 
 
Bod 1./ a 2./  Prezentácia a vyhlásenie mandátu volebnej konferencie Slovenskej hokejbalovej 
únie (ďalej len „konferencia“) a otvorenie konferencie.   
 
Dnešnú volebnú konferenciu Slovenskej hokejbalovej únie (ďalej len „SHbÚ“) otvoril Július Száraz, 
generálny sekretár SHbÚ (ďalej len „GS“). Privítal prítomných, informoval o programe konferencie 
a o počte prítomných delegátov na konferencii.  

Hneď na úvod konferencie vystúpil zástupca hokejbalového klubu HBK Kometa Vrútky , ktorý 
namietal určenie počtu delegátov za jednotlivé kluby (členov SHbÚ), ktoré bolo oznámené 
jednotlivým členom zo strany GS (3 delegáti) a dožadoval sa 4 delegátov s právom hlasovania za ich 
klub. Po dlhšej diskusii o správnom počte delegátov a po vystúpení zástupcov niektorých klubov, ktorí 
majú mať právo hlasovať na konferencii, sa prítomní zástupcovia klubov zhodli na tom, že pri určení 
počtu delegátov za jednotlivých členov SHbÚ (jednotlivé kluby) je potrebné dodržať dnes platné 
stanovy SHbÚ, nakoľko v minulosti navrhované zmeny týkajúce sa určovania počtu delegátov neboli 
schválené. To znamená, že podľa čl. 31 odsek 2 Stanov SHbÚ právo hlasovať na dnešnej konferencii 
majú prítomní zástupcovia klubov, ktorí majú aspoň s jedno družstvo ako účastníka v Slov. 
hokejbalovej extraligu – a to v počte 2 delegáti za každý takýto klub. Zároveň kluby, ktoré sú 
účastníkmi nižšej súťaže SHbÚ, majú mať na konferencii 1 delegáta s právom hlasovania.    

Počas tejto diskusie sa  Július Száraz verejne vzdal funkcie generálneho sekretára SHbÚ, čo prítomní 
vzali na vedomie a ďalšie rokovanie konferencie viedol Marián Hambálek, viceprezident SHbÚ.      
 
Viceprezident SHbÚ podľa vyššie uvedeného kľúča určeného v stanovách konštatoval, že na 
konferencii je dnes prítomných 32 delegátov z celkového možného počtu 54 delegátov, a teda na 
konferencii je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých delegátov a preto je možné konštatovať, že 
dnešná konferencia je uznášaniaschopná.  
 
Uznesenie č. 1:  
Konferencia berie na vedomie, že na jej zasadnutí je prítomných 32 delegátov z celkového počtu 54 
delegátov a preto konštatuje, že je uznášaniaschopná.  

ZA: 32 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
Vzdanie sa funkcie generálneho sekretára SHbÚ 
 
Uznesenie č. 2:  
Konferencia vzala na vedomie , že Július Szarasz sa na zasadnutí konferencie verejne vzdal funkcie 
generálneho sekretára SHbÚ.  
 
ZA:  32 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
Bod. 3 -  Schválenie zapisovateľa konferencie a overovateľov zápisnice z konferencie SHbÚ 
 



Viceprezident SHbÚ vyzval prítomných delegátov, aby sa prihlásili tí, ktorí chcú byť na tejto 
konferencii zapisovateľom, resp. overovateľom zápisnice  – prihlásil sa Štefan Bieľak za zapisovateľa 
a Matej Pleško a Miroslav Dragun za overovateľov zápisnice.     
 
Uznesenie č. 3: 
Konferencia schvaľuje za zapisovateľa dnešnej konferencie Štefana Bieľaka a za overovateľov 
zápisnice z dnešnej konferencie Mateja Pleška a Miroslava Draguna. 

ZA: 32 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
 
Bod č. 4   Návrh na doplnenie bodov konferencie SHbÚ 
 
Viceprezident vyzval na prítomných delegátov na doplnenie, či zmenu programu konferencie. 
Vystúpil Miroslav Dragun, ktorý navrhol z návrhu programu dnešného zasadnutia vypustiť body č. 23 
až 29, nakoľko o nich nerozhoduje konferencia a body č. 31 až 34 presunúť za bod č. 15 v poradí 
najprv bod č. 33, potom bod č. 34 a následne č. 32.  

Uznesenie č. 4:  
Konferencia vypúšťa z návrhu programu dnešného zasadnutia body č. 23 až 29 a  body č. 31 až 34 
presunúť za bod č. 15 v poradí najprv bod č. 33, potom bod č. 34 a následne č. 32.    
 
ZA: 31 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA:  1 
 
Július Száraz navrhol doplniť do programu návrh na zmenu stanov SHbÚ – a to zmena Čl. 31 ods.2 
z dôvodu novej úpravy určenia delegátov konferencii.    

ZA: 1 
PROTI: 25 
ZDRŽAL SA:  6 
 
Uznesenie č. 5:  
Konferencia neschvaľuje doplnenie programu o návrh na zmenu stanov SHbÚ – a to zmena Čl. 31 
ods.2 stanov.  
 
 
Bod č. 5   Schválenie programu konferencie SHbÚ 
 
Upravený návrh programu konferencie: 
  

1. Prezentácia a vyhlásenie mandátu Konferencie SHbÚ 
2. Otvorenie a privítanie hostí 
3. Schválenie zapisovateľa Konferencie SHbÚ a overovateľov zápisnice z konferencie SHbÚ 
4. Návrh na doplnenie bodov konferencie SHbÚ 
5. Schválenie programu konferencie SHbÚ 
6. Výročná správa – správa o činnosti SHbÚ za rok 2021 
7. Správa predsedov jednotlivých komisií SHbÚ 
8. Správa hlavného kontrolóra SHbÚ 2021 
9. Auditorská správa SHbÚ za rok 2021 
10. Schválenie účtovnej závierky za rok 2021 
11. Návrh rozpočtu SHbÚ na rok 2022 
12. MS v hokejbale Montreal – Laval  
13. Informácie z BODs ISBHF / Šport accord 
14. Rôzne 



 
OBED 13.00 – 14.00 
 
Voľby SHbÚ 
 

15. Volebná komisia SHbÚ – voľba jej členov 
16. Prezentácia kandidátov na P, VP, GS SHbÚ 
17. Voľba Generálneho sekretára SHbÚ  
18. Voľba Prezidenta SHbÚ 
19. Voľba Viceprezidenta SHbÚ 
20. Návrhy kandidátov na členov jednotlivých komisií a funkcií 
21. Prezentácia kandidátov na RevK, DiscK, KRieS, OdvK 
22. Voľba Predsedu a Podpredsedu revíznej komisie SHbÚ 
23. Voľba Predsedu a Podpredsedu disciplinárnej komisie SHbÚ 
24. Voľba Predsedu a Podpredsedu komory pre riešenie sporov SHbÚ 
25. Voľba Predsedu a Podpredsedu odvolacej komisie SHbÚ 
26. Prezentácia kandidátov na ŠTK, MK, KR, TMK, RK, KM, ZŠ 
27. Voľba členov VV - predsedov komisií  
28. Voľba Zástupcu športovcov do VV 
29. Uznesenie konferencie. 
30. Záver 

   
Uznesenie č. 6: 
Konferencia schvaľuje upravený program dnešného zasadnutia konferencie.    

ZA:  31 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA:  1 
 
Bod č. 6   Výročná správa – správa o činnosti SHbÚ za rok 2021 
 
Výročnú správu o činnosti SHBÚ za rok 2021 predniesol Július Száraz. Uviedol, že správa je 
zverejnená na www.hokejbal.sk . 
 
Uznesenie – viď nižšie uznesenie k bodu č. 7  
 
Bod č. 7   Správa predsedov jednotlivých komisií SHbÚ 
 
Správu o činnosti Rozhodcovskej komisie SHbÚ predniesol Marek Kráľovič, predseda komisie. 
Správu o činnosti trénersko metodickej komisie SHbÚ predniesol Július Száraza za Ľubomíra Lišku, 
predseda komisie. 
Správu o činnosti komisie mládeže SHbÚ predniesol  Ondrej Budaj, predseda komisie. 
Správu o činnosti disciplinárnej komisie SHbÚ predniesol Dominik Varoš, predseda komisie. 
Správu o činnosti športovo-technickej komisie SHbÚ predniesol Jaroslav Mihal, predseda komisie.  
 
Uznesenie č. 7: 
Konferencia berie na vedomie Výročnú správu o činnosti SHBÚ za rok 2021  a správy o činnosti 
jednotlivých komisií SHBÚ za rok 2021      

ZA:  30 
PROTI:  0  
ZDRŽAL SA:  2 
 
Bod č. 8   Správa hlavného kontrolóra SHbÚ 2021 
 
Hlavný kontrolór SHBÚ Ing. Marián Giba predniesol správu po svojej činnosti za rok 2021. K tejto 
správe neboli vznesené žiadne pripomienky.  
 



Uznesenie č. 8: 
Konferencia schvaľuje správu o činnosti Hlavného kontrolóra SHbÚ za rok 2021.     
 
ZA: 30 
PROTI:  0 
ZDRŽAL SA:  2 
 
Bod č.9   Auditorská správa SHbÚ za rok 2021 
 
Audítorskú správu SHbÚ za rok 2021 predniesol Július Száraz K tejto správe neboli vznesené žiadne 
pripomienky.  
 
Uznesenie č. 9: 
Konferencia schvaľuje Audítorskú správu k činnosti SHbÚ za rok 2021.     
 
ZA:  31 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA:  1 
  
Bod č.10  Schválenie účtovnej závierky za rok 2021 
 
Účtovnú závierku predniesol Július Száraz a nebol k nej vznesené žiadne pripomienky. 
 
Uznesenie č. 10: 
Konferencia schvaľuje ročnú účtovnú závierku SHbÚ za rok 2021 
 
ZA:  31 
PROTI:  0 
ZDRŽAL SA:  1 
 
Bod č. 11  Návrh rozpočtu SHBÚ na rok 2022 
 
Návrh rozpočtu na rok 2022 predniesol Marián Hambálek. Návrh rozpočtu bol všetkým delegátom 
zaslaný vopred na ich mailové adresy a je súčasťou tejto zápisnice. Neboli k nemu vznesené žiadne 
zásadné pripomienky.  
 
Uznesenie č. 11: 
Konferencia schvaľuje predložený rozpočet SHbÚ za rok 2022 a poveruje výkonný výbor vykonávať 
presun medzi položkami rozpočtu počas kalendárneho roka.    
 
ZA:  30 
PROTI:  0 
ZDRŽAL SA:  2 
 
Bod č. 12   MS v hokejbale - Montreal – Laval 
 
Informáciu o účasti slovenskej hokejbalovej reprezentácie mužov a žien na Majstrovstvách sveta 
v Kanade predniesol Július Száraz. Informoval o celkových nákladov SHbÚ spojených s účasťou na 
týchto MS, ktoré boli vyššie ako pôvodne plánované. Následne Gregorík Marián asistent trénera 
mužov predniesol hodnotiacu správu o účasti družstva mužov SR (5. miesto) na týchto MS, najmä 
pomenoval príčiny konečného umiestnenia a tréner Marián Hambálek zhodnotil účasť družstva žien 
SR na týchto MS (3. miesto).  
 
Uznesenie č. 12: 
Konferencia berie na vedomie informáciu o účasti slovenskej hokejbalovej reprezentácie mužov 
a žien na Majstrovstvách sveta v Kanade    
 



ZA: 31 
PROTI:  0 
ZDRŽAL SA: 1 
 
Bod č. 13   Informácie z BODs ISBHF / Šport accord 
 
Informácie o účasti SHbÚ na rokovaniach orgánov ISBHF a o členstve v Šport accord predniesol 
Július Száraz.  
 
Uznesenie č. 13: 
Konferencia berie na vedomie informácie o našej účasti na rokovaniach orgánov ISBHF a o 
členstve v Šport accord. 
 
ZA: 31 
PROTI:  0 
ZDRŽAL SA: 1 
 
Bod č. 14  Rôzne   
 
14.1  Návrh na určenie termínu, do kedy sa má uskutočniť každoročné zasadnutie konferencie 
predložil kontrolór únie p. Giba.Marián  
 
Uznesenie č. 14: 
Konferencia schvaľuje, že zasadnutie riadnej alebo volebnej konferencia sa uskutoční vždy 
najneskôr do 31. marca kalendárneho roka. 
 
ZA: 27 
PROTI:  0 
ZDRŽAL SA:  3 
NEHLASOVAL:  1 
 
14.2  Vysporiadanie (doriešenia) postavenia CTM vo vzťahu k SHBÚ (návrh Štefana Bieľaka)   
 
Uznesenie č. 15: 
Konferencia ukladá výkonnému výboru SHbÚ zaoberať doriešením postavenia bývalých CTM vo 
vzťahu k SHbÚ   
 
ZA: 30 
PROTI:  0 
ZDRŽAL SA: 1 
NEHLASOVAL:  1 
 
Viceprezident Marián Hambálek vyhlásil prestávku na občerstvenie a o 15.10 hod. pokračovalo 
rokovania konferencie.  
 
Po prestávke viceprezident Marián Hambálek konštatoval, že nasleduje volebná časť dnešnej 
konferencie. Zároveň viceprezident Marián Hambálek informoval prítomných členov konferencie, že 
sa zmenil počet hlasov delegátov konferencie z 32 na 40 z dôvodu doručenia platných plných mocí pre 
delegátov konferencie. 
 
Nasledujúce voľby sa budú riadiť stanovami SHbÚ a volebný poriadkom SHbÚ zo dňa 28.5.2022. 
Podľa volebného poriadku, ak je na danú funkciu (pozíciu) len 1 kandidát, tak sa hlasuje verejne, 
v ostatných prípadoch tajne - formou hlasovacích lístkov. Na zvolenie kandidáta do danej funkcie sa 
vyžaduje nadpolovičná väčšina prítomných delegátov. Ďalšie podrobnosti určuje volebný poriadok.        
Viceprezident upozornil prítomných delegátov, že jednou z podmienok pre výkon nižšie uvedených 
funkcií je predloženie výpisu z registra trestov jednotlivých uchádzačov. Viceprezident navrhol, aby tí 
kandidáti, ktorí nepredložili fyzicky výpis z registra trestov, tak mohli urobiť v náhradnej 10 - dňovej 
lehote. V prípade, že by uvedení kandidáti nedoložili výpis z registra trestov v uvedenej lehote, bude 



sa voľba tohto kandidáta považovať za neplatnú. Hlavný kontrolór SHbÚ upozornil, že on má výhrady 
k takémuto postupu (dodatočné doloženie výpisu z registra trestov), ale je to na delegátoch ako sa 
s tým vysporiadajú.     
 
Uznesenie č. 16: 
Konferencia súhlasí, aby kandidáti, ktorí nepredložili fyzicky výpis z registra trestov, tak mohli 
urobiť v náhradnej 10 - dňovej lehote. V prípade, že by takýto kandidát nedoložil výpis z registra 
trestov v tejto lehote, bude sa voľba tohto kandidáta považovať za neplatnú.    
 
ZA: 35 
PROTI:  1 
ZDRŽAL SA : 1 
NEHLASOVAL : 3 
   
 
Bod č. 15   Volebná komisia SHbÚ – voľba jej členov   
 
Viceprezident  predniesol návrh na zloženie volebnej komisie a za jej členov navrhol: Tomáša Krúpu, 
Jakuba Slivku a Helenu Škultétyovú.  
 
Uznesenie č. 17: 
Konferencia odvoláva súčasných členov volebnej komisie Helenu Škultétyovú, Jaroslava Šalku, 
Mariána Hambálka 
 
ZA: 36 
PROTI:  2 
ZDRŽAL SA:  2 
 
Uznesenie č. 18: 
Konferencia volí za členov volebnej komisie :  Tomáša Krúpu, Jakuba Slivku a Helenu Škultétyovú – 
predseda komisie .  
 
voľba Tomáša Krúpu .................  ZA: 34,  PROTI:  0,  ZDRŽAL SA:  6 
voľba Jakuba Slivku ..................  ZA: 26,  PROTI:  1,  ZDRŽAL SA: 13 
voľba Heleny Škultétyovej ........  ZA: 38,  PROTI:  1,  ZDRŽAL SA:  1 
 
Bod č. 16  Prezentácia kandidátov na prezidenta, viceprezidenta a  GS SHbÚ 
 
Bez prijatia uznesenia – čítaj body nižšie.    
  
 
Bod č. 17   Voľba Generálneho sekretára SHbÚ  
 
V určenej 10 – dňovej lehote pred konaním konferencie bola podaná prihláška len jedného kandidáta :  
Miroslava Draguna. Uvedený uchádzač predložil aj výpis z registra trestov. Nasledovala prezentácia 
kandidáta a otázky od delegátov.  
     
Uznesenie č. 19: 
Konferencia volí  Miroslava Draguna, nar. 21.3.1989, bytom: Medveďovej 1, 85104, Bratislava za 
generálneho sekretára SHbÚ .  
 
ZA: 34 
PROTI:  0 
ZDRŽAL SA:  6 
 
Bod č. 18  Voľba Prezidenta SHbÚ 



V určenej 10 – dňovej lehote pred konaním konferencie bola podaná prihláška len jedného kandidáta :  
Borisa Valábika. Uvedený kandidát nepredložil výpis z registra trestov.  
     
Uznesenie č. 20: 
Konferencia volí Borisa Valábika, nar. 14.2.1986, bytom: Hviezdna 1404/2, Nitra 949 01  za 
prezidenta SHbÚ .  

 
ZA: 39 
PROTI:  0 
ZDRŽAL SA:  1 
 
 
Bod č. 19  Voľba Viceprezidenta SHbÚ 
 
V určenej 10 – dňovej lehote pred konaním konferencie boli podané prihlášky dvoch kandidátov na 
pozíciu viceprezidenta SHbÚ:  Marián Hambálek a Július Száraz. Obaja uvedení kandidáti predložili 
výpis z registra trestov a využili prezentáciu. Samotná voľba sa uskutočnila tajne (dva kandidáti) – 
použitím hlasovacích lístkov.  
   
Odovzdaných bolo 40 hlasovacích lístkov – z toho 38 platných a 2 neplatné hlasovacie lístky – 
výsledok hlasovania:    
Marián Hambálek  - 26 hlasov  
Július Szárasz – 12 hlasov  
 
Uznesenie č. 21: 
Konferencia volí  Mariána Hambálka, nar.: 24.1.1970, Nákovná 18, 82106, Bratislava za 
viceprezidenta SHbÚ .  
 
 
Bod č. 20  Návrhy kandidátov na členov jednotlivých komisií a funkcií 
 
K tomuto bodu sa neprijímalo uznesenie – pozri nasledujúce body.    
 
Bod č. 21  Prezentácia kandidátov na RevK, DiscK, KRieS, OdvK 
 
K tomuto bodu sa neprijímalo uznesenie – pozri nasledujúce body.   
 
Bod č. 22 Voľba Predsedu a Podpredsedu revíznej komisie SHbÚ 
 
Na pozíciu predsedu a podpredsedu revíznej komisie SHbÚ nekandidoval žiadny záujemca (kandidát), 
preto na tieto pozície nebolo nikto zvolený.  
 
Bod č. 23  Voľba Predsedu a Podpredsedu disciplinárnej komisie SHbÚ 
 
V určenej 10 – dňovej lehote pred konaním konferencie bola podaná prihláška len jedného kandidáta 
na predsedu tejto komisie : Mateja Pleška. Uvedený kandidát predložil výpis z registra trestov.  
     
Uznesenie č. 22: 
Konferencia volí Mateja Pleška za predsedu disciplinárnej komisie SHbÚ .  
 
ZA: 37 
PROTI:  0 
ZDRŽAL SA:  2 
NEHLASOVAL : 1  
 



V určenej 10 – dňovej lehote pred konaním konferencie bola podaná prihláška len jedného kandidáta 
na podpredsedu disciplinárnej komisie : Dominika Vároša. Uvedený kandidát nepredložil výpis 
z registra trestov. Na konferencii bola podaná p. kandidatúra p. Mariána Valachoviča (jeho 
kandidatúru navrhol Michal Salajka). Uvedený kandidát nepredložil výpis z registra trestov.   
 
Následne sa Dominik Vároš verejne stiahol svoju kandidatúru.   
 
Uznesenie č. 23: 
Konferencia schvaľuje  kandidatúru  Mariána Valachoviča na pozíciu podpredsedu disciplinárnej 
komisie SHbÚ .  
 
ZA: 33 
PROTI:  0 
ZDRŽAL SA:  7 
 
Uznesenie č. 24: 
Konferencia volí  Mariána Valachoviča za podpredsedu disciplinárnej komisie SHbÚ .  
 
ZA: 21 
PROTI: 7  
ZDRŽAL SA:  8 
NEHLASOVAL : 4  
 
 
Bod č. 24 Voľba Predsedu a Podpredsedu komory pre riešenie sporov SHbÚ 
 
V určenej 10 – dňovej lehote pred konaním konferencie nebola podaná prihláška na predsedu komory 
pre riešenie sporov SHbÚ . Následne bolo preukázané,  p. Lukáš Slávik  doručil kandidátku po 
termíne, preto o jeho kandidatúru musela schváliť konferencia.  Uvedený kandidát predložil výpis 
z registra trestov.   
 
Uznesenie č. 25: 
Konferencia schvaľuje  kandidatúru  Lukáša Slávika na pozíciu predsedu komory pre riešenie 
sporov SHbÚ.  
 
ZA: 32 
PROTI:  0 
ZDRŽAL SA:  8 
 
Uznesenie č. 26: 
Konferencia volí  Lukáša Slávika za predsedu komory pre riešenie sporov SHbÚ.  
 
ZA: 33 
PROTI:  0  
ZDRŽAL SA:  7 
 
Na pozíciu podpredsedu komory pre riešenie sporov SHbÚ nekandidoval žiadny záujemca (kandidát).  
 
Bod č. 25 Voľba Predsedu a Podpredsedu odvolacej komisie SHbÚ 
 
V určenej 10 – dňovej lehote pred konaním konferencie bola podaná prihláška len jedného kandidáta 
na predsedu :  Maroša Hrica. Uvedený kandidát nepredložil výpis z registra trestov.  
     
Uznesenie č. 27: 
Konferencia volí  Maroša Hrica na pozíciu predsedu odvolacej komisie SHbÚ .  
 
ZA: 25 
PROTI:  4 



ZDRŽAL SA:  11 
 
V určenej 10 – dňovej lehote pred konaním konferencie nebola podaná prihláška na podpredsedu tejto 
komisie. Prihlášku doručil Juraj Alfody, ale až po uvedenom termíne, preto jeho kandidatúru musela 
odsúhlasiť konferencia.  Uvedený kandidát nepredložil výpis z registra trestov.   
 
Uznesenie č. 28: 
Konferencia schvaľuje  kandidatúru  Juraja Alfodyho na pozíciu podpredsedu odvolacej komisie 
SHbÚ .  
 
ZA: 35 
PROTI:  0 
ZDRŽAL SA:  5 
 
Uznesenie č. 29: 
Konferencia volí  Juraja Alfodyho za podpredsedu odvolacej komisie SHbÚ .  
 
ZA: 34 
PROTI:  0  
ZDRŽAL SA:  6 
 
 
Bod č. 26  Prezentácia kandidátov na ŠTK, MK, KR, TMK, RK, KM, ZŠ 
 
K tomuto bodu sa neprijímalo uznesenie – pozri nasledujúci bod.   
 
 
Bod č. 27 Voľba členov VV - predsedov komisií  
 
Športovo-technická komisia SHbÚ 
V určenej 10 – dňovej lehote pred konaním konferencie bola podaná prihláška len jedného kandidáta 
na predsedu športovo-technickej komisie:  Jaroslav Mihál.  Uvedený kandidát predložil výpis 
z registra trestov.  
     
Uznesenie č. 30: 
Konferencia volí Jaroslava Mihála za predsedu športovo-technickej komisie SHbÚ .  
 
ZA: 38 
PROTI:  1 
ZDRŽAL SA:  1 
 
Trénersko-metodická  komisia SHbÚ  
V určenej 10 – dňovej lehote pred konaním konferencie bola podaná prihláška len jedného kandidáta 
na predsedu trénersko-metodickej komisie :  Ľubomíra Lišku.  Uvedený kandidát predložil výpis 
z registra trestov.  
     
Uznesenie č. 31: 
Konferencia volí Ľubomíra Lišku na predsedu trénersko-metodickej komisie SHbÚ .  
 
ZA: 38 
PROTI:  1 
ZDRŽAL SA:  1 
 
Marketingová komisia SHbÚ 
V určenej 10 – dňovej lehote pred konaním konferencie bola podaná prihláška len jedného kandidáta 
na predsedu marketingovej komisie :  Michal Runák.  Uvedený kandidát nepredložil výpis z registra 
trestov.  
     



Uznesenie č. 32: 
Konferencia volí Michala Runáka za predsedu marketingovej komisie SHbÚ .  
 
ZA: 27 
PROTI:  3 
ZDRŽAL SA:  10 
 
Komisia rozhodcov SHbÚ 
V určenej 10 – dňovej lehote pred konaním konferencie bola podaná prihláška len jedného kandidáta 
na predsedu komisie rozhodcov:  Marek Kralovič.  Uvedený kandidát predložil výpis z registra 
trestov.  
     
Uznesenie č. 33: 
Konferencia volí Mareka Kraloviča za predsedu komisie rozhodcov SHbÚ.  
 
ZA: 38 
PROTI:  0 
ZDRŽAL SA:  2 
 
Komisia rozvoja SHbÚ 
V určenej 10 – dňovej lehote pred konaním konferencie bola podaná prihláška len jedného kandidáta 
na predsedu komisie rozvoja: Diana Kosová.  Uvedený kandidát predložil výpis z registra trestov.  
     
Uznesenie č. 34: 
Konferencia volí Dianu Kosovú za predsedu komisie rozvoja SHbÚ.  
 
ZA: 40 
PROTI:  0 
ZDRŽAL SA:  0 
 
Komisia mládeže SHbÚ 
V určenej 10 – dňovej lehote pred konaním konferencie nebola podaná žiadna prihláška na pozíciu 
predsedu komisie mládeže SHBÚ. Po lehote bola podaná prihláška len jedného kandidáta na predsedu: 
Ondreja Budaja.  Uvedený kandidát predložil výpis z registra trestov.  
     
Uznesenie č. 35: 
Konferencia schvaľuje kandidatúru Ondreja Budaja na pozíciu predsedu komisie mládeže SHbÚ.  
 
ZA: 39 
PROTI:  0 
ZDRŽAL SA:  1 
 
Uznesenie č. 36: 
Konferencia volí Ondreja Budaja za predsedu komisie mládeže SHbÚ.  
 
ZA: 39 
PROTI:  0 
ZDRŽAL SA:  1 
 
Bod č. 28 Voľba Zástupcu športovcov do VV 
 
Na konferencii boli podané prihlášky troch kandidátov na zástupcov športovcov do výkonného býbpro 
SHbÚ: Stanislav Petrík, Dominik Vároš a Vladimír Kalis.   
Uvedení kandidáti nepredložili výpis z registra trestov. Samotná voľba sa uskutočnila tajne (nakoľko 
boli traja kandidáti) – použitím hlasovacích lístkov.  
   
Odovzdaných bolo 40 hlasovacích lístkov – vrátených bolo 40 lístkov - z toho 40 platných hlasovacích 
lístkov – výsledok hlasovania:    



Dominik Vároš  - 22 hlasov 
Stanislav Petrík – 14 hlasov  
Vladimár Kalis  – 4 hlasov 
 
Uznesenie č. 37: 
Konferencia volí Dominika Vároša za zástupcu športovcov SHbÚ vo výkonnom výbore SHbÚ.  
 
 
Bod č. 29 Uznesenie konferencie. 
 
Uznesenie č. 1:  
Konferencia berie na vedomie, že na jej zasadnutí je prítomných 32 delegátov z celkového počtu 54 
delegátov a preto konštatuje, že je uznášaniaschopná.  

Uznesenie č. 2:  
Konferencia vzala na vedomie , že Július Szarasz sa na zasadnutí konferencie verejne vzdal funkcie 
generálneho sekretára SHbÚ.  
 
Uznesenie č. 3: 
Konferencia schvaľuje za zapisovateľa dnešnej konferencie Štefana Bieľaka a za overovateľov 
zápisnice z dnešnej konferencie Mateja Pleška a Miroslava Dragúňa.  

Uznesenie č. 4:  
Konferencia vypúšťa z návrhu programu dnešného zasadnutia body č. 23 až 29 a  body č. 31 až 34 
presunúť za bod č. 15 v poradí najprv bod č. 33, potom bod č. 34 a následne č. 32.    
 
Uznesenie č. 5:  
Konferencia neschvaľuje doplnenie programu o návrh na zmenu stanov SHbÚ – a to zmena Čl. 31 
ods.2 stanov.  
  
Uznesenie č. 6: 
Konferencia schvaľuje upravený program dnešného zasadnutia konferencie.    

Uznesenie č. 7: 
Konferencia berie na vedomie Výročnú správu o činnosti SHBÚ za rok 2021  a správy o činnosti 
jednotlivých komisií SHBÚ za rok 2021      

Uznesenie č. 8: 
Konferencia schvaľuje správu o činnosti Hlavného kontrolóra SHbÚ za rok 2021.      
 
Uznesenie č. 9: 
Konferencia schvaľuje Audítorskú správu k činnosti SHbÚ za rok 2021.     
 
Uznesenie č. 10: 
Konferencia schvaľuje ročnú účtovnú závierku SHbÚ za rok 2021 
 
Uznesenie č. 11: 
Konferencia schvaľuje predložený rozpočet SHbÚ za rok 2021 a poveruje výkonný výbor vykonávať 
presun medzi položkami rozpočtu počas kalendárneho roka.    
 
Uznesenie č. 12: 
Konferencia berie na vedomie informáciu o účasti slovenskej hokejbalovej reprezentácie mužov 
a žien na Majstrovstvách sveta v Kanade    
 
Uznesenie č. 13: 
Konferencia berie na vedomie informácie o našej účasti na rokovaniach orgánov ISBHF a o 
členstve v Šport accord. 
 
Uznesenie č. 14: 



Konferencia schvaľuje, že zasadnutie riadnej alebo volebnej konferencia sa uskutoční vždy 
najneskôr do 31. marca kalendárneho roka. 
 
Uznesenie č. 15: 
Konferencia ukladá výkonnému výboru SHbÚ zaoberať doriešením postavenia bývalých CTM vo 
vzťahu k SHbÚ   
 
Uznesenie č. 16: 
Konferencia súhlasí, aby kandidáti, ktorí nepredložili fyzicky výpis z registra trestov, tak mohli 
urobiť v náhradnej 10 - dňovej lehote. V prípade, že by takýto kandidát nedoložil výpis z registra 
trestov v tejto lehote, bude sa voľba tohto kandidáta považovať za neplatnú. 
 
Uznesenie č. 17: 
Konferencia odvoláva súčasných členov volebnej komisie :  Helenu Škultétyovú, Jaroslava Šalku, 
Mariána Hambálka 
Uznesenie č. 18: 
Konferencia volí za členov volebnej komisie :  Tomáša Krúpu, Jakuba Slivku a Helenu Škultétyovú – 
predseda komisie .  
     
Uznesenie č. 19: 
Konferencia volí  Miroslava Draguna nar. 21.3.1989, bytom: Medveďovej 1, 85104, Bratislava za 
generálneho sekretára SHbÚ .  
  
Uznesenie č. 20: 
Konferencia volí Borisa Valábik,  nar. 14.2.1986, bytom: Hviezdna 1404/2, 949 01, Nitra za 
prezidenta SHbÚ .  
 
Uznesenie č. 21: 
Konferencia volí  Mariána Hambálka, nar. 24.1.1970, Nákovná 18, 82106, Bratislava za 
viceprezidenta SHbÚ .  
     
Uznesenie č. 22: 
Konferencia volí Mateja Pleška za predsedu disciplinárnej komisie SHbÚ .  
 
Uznesenie č. 23: 
Konferencia schvaľuje  kandidatúru  Mariána Valachoviča na pozíciu podpredsedu disciplinárnej 
komisie SHbÚ .  
 
Uznesenie č. 24: 
Konferencia volí  Mariána Valachoviča za podpredsedu disciplinárnej komisie SHbÚ .  
 
Uznesenie č. 25: 
Konferencia schvaľuje  kandidatúru  Lukáša Slávika na pozíciu predsedu komory pre riešenie 
sporov SHbÚ.  
 
Uznesenie č. 26: 
Konferencia volí  Lukáša Slávika za predsedu komory pre riešenie sporov SHbÚ.  
 
Uznesenie č. 27: 
Konferencia volí  Maroša Hrica na pozíciu predsedu odvolacej komisie SHbÚ .  
 
Uznesenie č. 28: 
Konferencia schvaľuje  kandidatúru Juraja Alfodyho na pozíciu podpredsedu odvolacej komisie 
SHbÚ .  
 
Uznesenie č. 29: 
Konferencia volí  Juraja Alfodyho za podpredsedu odvolacej komisie SHbÚ .  
 



Uznesenie č. 30: 
Konferencia volí Jaroslava Mihála za predsedu športovo-technickej komisie SHbÚ .  
 
Uznesenie č. 31: 
Konferencia volí Ľubomíra Lišku na predsedu trénersko-metodickej komisie SHbÚ .  
 
Uznesenie č. 32: 
Konferencia volí Michala Runáka za predsedu marketingovej komisie SHbÚ .  
     
Uznesenie č. 33: 
Konferencia volí Mareka Kraloviča za predsedu komisie rozhodcov SHbÚ.  
 
Uznesenie č. 34: 
Konferencia volí Dianu Kosovú za predsedu komisie rozvoja SHbÚ.  
     
Uznesenie č. 35: 
Konferencia schvaľuje kandidatúru Ondreja Budaja na pozíciu predsedu komisie mládeže SHbÚ.  
 
Uznesenie č. 36: 
Konferencia volí Ondreja Budaja za predsedu komisie mládeže SHbÚ.  
 
Uznesenie č. 37: 
Konferencia volí Dominika Vároša za zástupcu športovcov SHbÚ vo výkonnom výbore SHbÚ.  
 
Hlasovanie o každom uznesení je uvedené vyššie pri danom uznesení.   
 
Bod č. 30   Záver  
 
Na záver zasadnutia Marián Hambálek poďakoval všetkým prítomným za účasť na dnešnej konferencii 
a zasadnutie konferencie ukončil.  

  
 

 

Overovatelia zápisnice :  Matej Pleško  

 

  Miroslav Dragun 

 

 

Zapisovateľ:  JUDr. Štefan Bieľak  
 
 

 


