
                              SLOVENSKÁ  ASOCIÁCIA  BANDY                       

                                                       ZÁPISNICA Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA  

                                              SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE BANDY, skrátený názov SAB 

                                                             12.05.2022, Skalica na Slovensku  

Prítomní:   

Podľa priloženej prezenčnej listiny  

Program:  

       1.   Otvorenie,  

        2.    Voľby orgánov VZ ( mandátovej, volebnej a návrhovej komisie , overovateľov zápisnice,  
                                                         zapisovateľa a skrutátora). 
        3.    Schválenie PROGRAMU konferencie. 
 
        4.    Výročná správa o činnosti za uplynulé obdobie od konferencie v r.2021 a jej schválenie. 
 

        5.   S práva o hospodárení za rok 2021 a schválenie účtovnej uzávierky 

         6.    Návrh Hracieho poriadku a jeho schválenie  
                                                                 

        7.   Marketingový plán a Návrh ROZPOČTU  SAB na rok 2022 a jeho schválenie. 

     8.   Návrh Smernice o platení členských príspevkov a jej schválenie 

        9.   Diskusia - iné návrhy, podnety a informácie. 
 
       10.   Návrh na prijatie nového klubu do SAB 
 

      11.   Voľby do orgánov SAB,- členov Výkonného výboru (VV) – predseda, podpredseda, 
                                                                tajomník, a ich  schválenie. 

        12.   Uznesenie, jeho návrh a schválenie.   

      13.    Záver. 

 

1. Otvorenie Valné zhromaždenie otvoril predseda SAB Lukáš Vepy a privítal všetkých 

predsedov klubov a hostí, ktorí sa zúčastnili na Valnom zhromaždení (ďalej VZ). Delegáti s 

právom hlasovať na VZ odsúhlasili prítomnosť všetkých na VZ. Za zapisujúceho bol schválený 

Ľudovít Vepy.  

 

2. Návrh a voľba komisií Valné Zhromaždenie rozhodlo o zlúčení návrhovo-mandátovej a 

volebnej komisie. Do spoločnej komisie boli navrhnutí  Ing Ovečka Juraj (predseda), Peter 

Beneš, Jaroslav Lukáčik.  Všetci boli schválení jednomyseľne. 

 



3. Schválenie programu VZ predseda SAB dal schváliť navrhnutý program.  Program bol 
schválený jednomyseľne. Návrhovo-mandátová a volebná komisia po svojom zvolení 
skonštatovala, že Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.  
 

4. Výročnú správu o činnosti klubov 

predniesol podpredseda SAB pán Ludovít Vepy, v ktorej zhodnotil činnosť SAB za rok 2021. 

Poukázal, že hlavným poslaním a cieľom spojenou s  koncepciou rozvoja činnosti 

SAB pre  budúce obdobie  bude práca mládežou a deťmi študentami. Pokračovať 

v spracovaných programoch pre jednotlivé vekové kategórie letnou a zimnou formou. 

Oboznámil s činnosťou klubov v jednotlivých kategóriách: 

              1) muži, súťaž RBL 
              2) zmiešané družstvá vo veku 10 -14 rokov vrátane, súťaž mládež RBL  
              3) zmiešané družstvá (prípravka ) 8 – 10 rokov, prípravné zápasy v rink bandy 

             Pre kategóriu dospelých sa zamerať hlavne na rozšírenie Rink Bandy Ligy o minimálne  

            jeden klub a pokračovať v projekte budovania  reprezentačného družstva. 

 

Správa bola prijatá jednohlasne. 
 

5. V správe o hospodárení bola predložená a schválená Účtovná závierka SAB pre rok 2021 
 
Správa bola prijatá jednohlasne. 
 

6. Bol predložený návrh Hracieho poriadku, ktorého súčasťou sú  registračný poriadok, 
disciplinárny poriadok a Licenčný poriadok 

 
Návrh bol prerokovaný a schválený jednohlasne. 
 

7. Bol predložený Marketingový plán a návrh rozpočtu na rok 2021.  
 
Návrh bol schválený jednohlasne. 
 

8. Smernica o platení členských poplatkov bola prijatá. 
 

9. V diskusii vystúpili zástupcovia kluby Bratislava a vysvetlili svoju požiadavku hrať aj v českej 

bandy lige. Ďalej sa predstavil zástupca HBC IEPURII Devínska Nová Ves a požiadal 
o prijatie do SAB. Boli prediskutované prípravy RBL a hlavne mládežnícka súťaž RBL. 
Po dohode bolo klubmi navrhnutý začiatok Rink Bandy Ligy na deň 28. 5. 2022. 

 

10. Klub HBC IEPURII Devínska Nová Ves bol prijatý za člena všetkými zástupcami klubov 
SAB. 

 
11. V tomto bode sa vykonalo odvolanie j členov výkonného výboru SAB a zároveň sa vykonalo 

zvolenie štatutára a nových členov výboru SAB.  
 
        Voľba štatutára SAB:  
 
        Predseda SAB: Lukáš VEPY 
 
         Za: 5 členov                                              Proti: 0                                                         Zdržal sa: 1 člen 



 
Jednohlasne bol za štatutára SAB a teda predsedu výboru SAB zvolený Lukáš VEPY, čím bol poverený 
riadením SAB.  

Všeobecne prospešný účel  je organizovanie a riadenie športového odvetvia bandy a rinkbandy  
v Slovenskej republike za účelom jeho rozvoja, propagácie a budovania masovej členskej  
základne. Bude zodpovedný za riadny chod športovej organizácie. 
 
 
Voľba členov výboru SAB:  
Podpredseda výboru: Ľudovít VEPY,  
 
 Za: 5 členov                                                Proti: 0                                                     Zdržala sa: 1 člen 
 
Podpredseda SAB Ľudovít VEPY. bude oprávnený individuálne disponovať s finančnými prostriedkami 
SAB nachádzajúcimi sa na príslušnom bankovom účte.  
 
člen výboru SAB: Miroslav KRÍDL –  
 
Za: 5 členov                                                  Proti: 0                                                      Zdržal sa: 1 člen  
 
 

12. Na záver novozvolený predseda SAB Lukáš Vepy poďakoval všetkým prítomným za dôveru 

a ukončil zasadanie Valného zhromaždenia . 

 

 

Zapísal: Ľudovít Vepy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              UZNESENIE  

                                                              zo zasadnutia Valného zhromaždenia  

                                              SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE BANDY, skrátený názov SAB 

                                                             12.05.2022, Skalica na Slovensku  

 

Valné zhromaždenie SAB ako najvyšší orgán SAB prijalo nasledovné uznesenie: 

1. Valné zhromaždenie bezpodmienečne presadzuje aby kluby SAB s plnou vážnosťou sa začali 

zaoberať s prácou mládeže. Ukladá predsedom kubov aby vytvárali ešte kvalitnejšie 

podmienky pre prácu mládežníckych klubov. 

 

2. Ukladá predsedovi SAB pokračovať v napĺňaní programu rozvoja bandy 

 

a) Pokračovať v rozširovaní základne o nových členov a kluby SAB 

b) Vytvoriť v spolupráci s predsedami klubov SAB mládežnícke družstvo  U 17 

c) Pokračovať v rozširovaní detskej a mládežníckej základne a zorganizovať kemp detí  

V kategóriách tretích a štvrtých ročníkoch. 

 

3. Ukladá VV SAB spracovať súťažný poriadok Rink Bandy Ligy a tento predložiť na VV SAB 

a pripraviť začiatok súťažného ročníka 2022/2023 na deň 28. mája 2022.  

 

 

 

 

4. Ukladá predsedom klubov pripraviť Rink Bandy Ligy mládeže a návrh predožiť VV SAB do     

30. júna 2022. 

 

V Skalici dňa 12. 05. 2022 

 

 

Zapísal: Ľudovít Vepy 


