Zápis zo zasadnutia Riadnej konferencie SHbÚ
Dátum: Nedeľa 28. maj 2017
So začiatkom o 11:00 hod.
Miesto: Súkromná

základná škola - Oravská cesta 11, Žilina

Zápis - príloha prezenčná listina delegátov :
1. Otvorenie a privítanie hostí - Jozef Stumpel
p. prezident SHbÚ vyslovil poďakovanie za prácu pre hokejbal všetkým členom SHbÚ.
2. Prezentácia a vyhlásenie mandátu Konferencie SHbÚ
Kontrola GS a Helena Škultétyová urobila prezentáciu, kde skonštatovala
Že z maximálneho počtu 63 hlasov je 36 hlasov prítomných – 57,15 percent, teda GS
konštatoval, že konferencia konaná dňa 28. mája 2017 je uznášania schopná.
3. Schválenie zapisovateľa Konferencie SHbÚ
Na základe návrhu GS bol navrhnutý na zapisovateľa Július Száraz
Július Száraz s 36 hlasmi schválený
4. Schválenie programu konferencie SHbÚ
Žiadny delegát nepredložil návrh na doplnenie programu konferencie preto sa dal odhlasovať
program konferencie.
Hlasovanie Za 35, proti 0, zdržal sa 1 - program konferencie dňa 28. mája 2017 bol schválený.
5. Pripomienkovanie novácie Stanov SHbÚ – rozšírenie VV
Delegáti na základe výzvy nepripomienkovali nováciu Stanov SHbÚ, akurát bol daný podnet na
zmenu termínu zosúladenia stanov členov SHbÚ so zákonom o športe do 30.novembra 2017.
6. Schválenie novácie stanov SHbÚ
Hlasovanie Za 35, proti 0, zdržal sa 1 – novácia stanov bola schválená konferenciou dňa 28.
mája. 2017
7. Schválenie rokovacieho poriadku konferencie SHbÚ
Delegáti na základe výzvy pripomienkovali návrh rokovacieho poriadku v bode 4 článku b) aby
boli overovatelia zápisnice prítomný zástupcovia členov SHbÚ na konferencii SHbÚ.
Hlasovanie za zmenu bod 4, članok b) - 36 hlasmi bola schválená zmena.
Hlasovanie za schválenie Rokovacieho poriadnu - 36 hlasmi bol schválený rokovací poriadok
konferencie SHbÚ
Na základe schválenia poli požiadaný delegáti konferencie o návrhy overovateľov – boli
predložené 2 návrhy na overovateľa zápisnice p. Pomikálek a p. Ondrej Buday
Hlasovanie
p. Libor Pomikálek 36 hlasmi schválený
p. Ondrej Buday Za 35, proti 0, zdržal sa 1 schválený
8. Schválenie volebného poriadku SHbÚ
Delegáti na základe výzvy nepripomienkovali návrh volebného poriadku SHbÚ
Hlasovanie 36 hlasmi bol schválený volebný poriadok SHbÚ.
9. Schválenie obchodnej spoločnosti SHbÚ
Informácie všeobecné Száraz a Ladiver o zámere – diskusia prebehla a na jej základe sa
konferencia uzniesla na najlepšej forme s.r.o.
Ako 100% dcérska spoločnosť SHbU forma s.r.o. pričom delegáti zaviazali VV pred podaním
návrhu na zápis do Obchodného registra zaslať návrh spoločenskej zmluvy delegátom.

Hlasovanie Za 34, 2 sa zdržali, 0 proti – založenie obchodnej spoločnosti schválené bez
záväzného termínu / podľa potreby SHbÚ.

10. Informácia o prijatí nových členov SHbÚ - prijíma VV
Pred konferenciou boli podané návrhy na prijatie nových členov SHbÚ a to Slovenský Orol
Trenčín, Rebels Skalica a HbK Bošany. Z prítomných delegátov nikto nevyslovil pripomienky
k novým členom preto bolo realizované hlasovanie „
Slovenský Orol Trenčín Za 36 hlasmi schválený
Hbk Bošany Za 36 hlasmi schválený
Rebels Skalica Za 36 hlasmi schválený
Prestávka na obed 40min.
11. Informácie z konferencie ISBHF
Informoval GS Ladiver – bude poslané v prílohe zápisu ako príloha.
12. Informácie o pláne prijatia ISBHF do SportAccord
Informoval GS Ladiver – bude poslané v prílohe zápisu ako príloha.
13. Informácia o priebehu auditu účtovníctva SHbÚ
Informoval GS Ladiver – poslané mailom pred konferenciou Audit za rok 2016.
Na konferenciu prišli ďalší delegáti – urobila sa dodatočná prezentácia – vid príloha Dodatočná prezentácia plus 3 hlasy – celkový počet 39 hlasov
14. Schválenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2016
Informoval GS Ladiver – ÚZ poslaná mailom pred konferenciou – delegáti zobrali na vedomie
Hlasovanie o schválení ÚZ prebehlo Za 38 hlasov za + zdržal 1 – účtovná závierka za rok
2016 schválená.
15. Návrh rozpočtu na 2017 - Július Száraz prezentoval rozpočet SHbÚ na rok 2017.
Hlasovanie o návrhu rozpočtu SHbÚ Za 39 hlasov – rozpočet SHbÚ na rok 2017 bol schválený.
16. Dotácie mládeže pre rok 2017 – Július Száraz prezentoval rozdelenie aj mechanizmus
čerpania dotácií pre mládež, kde bola spolu s KM predložená tabuľka rozdelení dotácií pre
mládež spolu s vysvetlením.
17. Zmena fungovania komisie rozhodcov na komisiu delegátov
Prednesený zámer – vytvorí sa koncepcia práce delegáta.
18. Volebná komisia SHbÚ – bolo prezentovaná v plnom zložení.
19. Návrhy kandidátov na členov jednotlivých komisií a funkcí :
Návrh predsedu TMK SHbÚ – návrh Ľubomír Liška
Návrh predsedu marketingovej komisie SHbÚ – kandidát Róbert Kašša
Návrh predsedu komisie rozvoja SHbÚ – kandidát Dominik Vároš
Návrh podpredsedu odvolacej komisie SHbÚ – Návrh Jaroslav Straka
Návrh zástupcu športovcov do VV SHbÚ – návrh Stanislav Petrík
Osoby do ostatných komisií / funkcií neboli navrhnutý žiadnym delegátom ani po výzve.
20. Prezentácia kandidátov vzhľadom na osoby známe v hokejbale ako aj neprítomnosť kandidátov
neprebehla pričom sa telefonicky overoval ich súhlas s návrhom do funkcie SHbÚ a všetci
neprítomný potvrdili kandidatúru telefonicky a preto sa pristúpilo k voľbe kandidátov verejným
hlasovaním :

21. Voľba predsedu TMK SHbÚ – návrh Ľubomír Liška
Za 39 hlasov - Ľubomír Liška sa stal členom VV a predsedom TMK
22. Voľba predsedu marketingovej komisie SHbÚ – kandidát Róbert Kašša
Za 39 hlasov – Robert Kašša sa stal členom VV a predsedom Marketingovej K
23. Voľba predsedu komisie rozvoja SHbÚ – kandidát Dominik Vároš
Za 39 hlasov – Dominik Vároš sa stal členom VV a predsedom K Rozvoja
24. Voľba podpredsedu odvolacej komisie SHbÚ – Návrh Jaroslav Straka
Za 39 hlasov – Jaroslav Straka sa stal podpredsedom Odvolacej komisie
25. Voľba zástupcu športovcov do VV SHbÚ – návrh Stanislav Petrík
Za 39 hlasov – Stanislav Petrík sa stal členom VV
26. Informácie o projekte HEL – rozšírenie Extraligy – informácie so stretnutia so zástupcami HEL
konaného pred konferenciou 28.5.2017 o 9,00 hod. kde bol odsúhlasený model 14 účastníkov
HEL a zároveň aj odsúhlasený záujemca z CZ – Třinec.
Odchod niektorých delegátov z konferencie.
27. Stratégia marketingu SHbÚ na roky 2017 a 2018 – spolu s novými komisiami rozvoja
a marketingu si stanovila cieľ rozšírenia členov SHbÚ o regionálne súťaže, konanie WC 3+1
príprava projektov pre rozvoj, zámer mobilného ihriska prezentoval Dominik Vároš. Všetkým
delegátom bola ponúknutá pomoc členov VV pri jednaniach o zlepšení podmienok hokejbalu
v ich regióne,....
28. Stratégia rozvoja SHbÚ na roky 2017 a 2018 – spomenuté v bode 27.
29. Rôzne
Návrh Leaders Ružinov na odvolanie predsedu disciplinárnej komisie. Keďže nebol tento bod
zaradený do programu a ani nebola konferencia uznášania schopná, kvôli odchodu niektorých
delegátov, nebol bod zaradený do programu konferencie a bude predložený na nasledujúcej
konferencii.
30. Záver – poďakovanie účastníkom a ukončenie konferencie.

Ing. Július Száraz
Viceprezident SHbÚ

Overovatelia :

p. Libor Pomikálek

p. Ondrej Buday

Milan Ladiver
Generálny sekretár SHbÚ

