ZÁPISNICA
z Konferencie občianskeho združenia
TEQBALLOVÁ FEDERÁCIA SLOVENSKA
konanej dňa 05.09.2022
_______________________________________________________________________________
Číslo zápisnice:
2022/01
Názov združenia:
TEQBALLOVÁ FEDERÁCIA SLOVENSKA o.z.
Názov zasadajúceho orgánu: Konferencia
Deň konania zasadnutia:
20.08.2022
Miesto konania zasadnutia: Jazdecká 1/A, Prešov, 080 01 /sídlo združenia/
Čas začiatku zasadnutia:
10:00 hod.
Čas ukončenia zasadnutia: 12:00 hod.
Prezident TFS:
Zapisovateľ:

Artur Benes, nar. 12.1.1993
Michaela Benesová, rod. Džubarová, nar.

Plánovaný program Konferencie:
1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, schválenie programu zasadnutia
2. Prijatie nových členov – klubov.
3. Zmena znenia stanov Združenia
4. Voľbá orgánov občianskeho združenia
5. Rôzne, diskusia
6. Záver

Rokovanie o jednotlivých bodoch:
K bodu 1/
Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, schválenie programu zasadnutia
Riadnu Konferenciu podľa čl. 20 ods.3 Stanov otvoril a prítomných privítal prezident Združenia. Ten
konštatuje, že materiály na schválenie podľa plánového programu boli doručené všetkým členom
elektronickou poštou v dostatočnom časovom odstupe pred konaním Konferencie. Zároveň po preskúmaní
účasti konštatuje:
Prítomní členovia orgánu:
členstvo
Neprítomní členovia orgánu:
0
Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu:
Uznášaniaschopnosť:
ÁNO
Počet členov/hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia:
hlas/
nadpolovičná väčšina:
2
dvojtretinová väčšina:
2

3 /podľa prezenčnej listiny/ˇ+ 3 kandidáti na

2
2 /jednoduchá väčšina – 50% plus jeden

Predsedajúci predniesol návrh na schválenie plánovaného programu Členskej schôdze. O predloženom
návrhu sa uskutočnilo hlasovanie s týmto výsledkom:
ZA:
3
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
VÝSLEDOK: SCHVÁLENÉ
Uznesenie č. 1/2022
Konferencia Združenia jednohlasne schvaľuje program rokovania VZ v súlade s predloženým návrhom.:
1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, schválenie programu zasadnutia
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2.
3.
4.
5.
6.

Prijatie nových členov – klubov.
Zmena znenia stanov Združenia
Voľbá orgánov občianskeho združenia
Rôzne, diskusia
Záver

K bodu 2/
Prijatie nových členov – klubov
Predsedajúci informoval prítomných, že ku dňu konania Konferencie bolo Združeniu doručených 5 prihlášok
na členstvo od klubov, ktoré sa chcú začleniť do štruktúry Teqballovej federácie Slovenska, v súlade so
stanovami Združenia.
Kandidáti na členstvo:
1. ZA-TEQ o.z., IČO: 53536029, Sídlo: B. S. Timravy 950/14, 010 08 Žilina
2. PRO FOOTBALL SLOVAKIA o.z., IČO: 50479890, Sídlo: Športová 450/29, 931 01 Šamorín
3. TSAk - Teqball and Sport Academy o.z., IČO: 53074033, Sídlo: 925 01 Matúškovo 741
4. Športový klub matematikov, fyzikov a informatikov, IČO: 45756368, Sídlo: MFF UK, Mlynská dolina,
pavilón F 2 84215 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
5. Telovýchovná jednota Slávia Prešovská univerzita Prešov, IČO: 00619884, Sídlo: 17. novembra
3723/13 08001 Prešov
Predsedajúci informoval, že prihlášky spĺňajú formálne náležitosti, kandidáti na členstvo vykonávajú činnosť
v súlade s cieľmi Združenia. V súlade s článkom 8 Stanov Združenia o prijatí členov rozhoduje členský orgán
Združenia. Predsedajúci preto o prijatí nových členom dal hlasovať.
O predloženom návrhu sa uskutočnilo hlasovanie s týmto výsledkom:
ZA:
3
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
VÝSLEDOK: SCHVÁLENÉ
Uznesenie č. 2/2022
Konferencia Združenia jednohlasne schvaľuje prijatie nových členov. Kluby
1. ZA-TEQ o.z., IČO: 53536029, Sídlo: B. S. Timravy 950/14, 010 08 Žilina
2. PRO FOOTBALL SLOVAKIA o.z., IČO: 50479890, Sídlo: Športová 450/29, 931 01 Šamorín
3. TSAk - Teqball and Sport Academy o.z., IČO: 53074033, Sídlo: 925 01 Matúškovo 741
4. Športový klub matematikov, fyzikov a informatikov, IČO: 45756368, Sídlo: MFF UK, Mlynská dolina,
pavilón F 2 84215 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
5. Telovýchovná jednota Slávia Prešovská univerzita Prešov, IČO: 00619884, Sídlo: 17. novembra
3723/13 08001 Prešov
sa tak stávajú riadnymi členmi Združenia.
Po hlasovaní predsedajúci konštatoval, že týmto momentom sa v súlade s ustanoveniami Stanov Združenia
stali záujemcovia o členstvo – kluby ZA-TEQ, PRO FOOTBALL SLOVAKIA, TSAk - Teqball and Sport
Academy, Športový klub matematikov, fyzikov a informatikov a Telovýchovná jednota Slávia Prešovská
univerzita Prešov riadnymi členmi Združenia a odovzdal zástupcom klubov oznámenie o prijatí za riadnych
členov Združenia. Následne všetci prítomní členovia Združenia vyjadrili svoj súhlas s tým, aby novoprijatí
členovia Združenia hlasovali o prijímaní uznesení v ďalších bodoch programu VZ.
K bodu 3/
Schválenie znenia stanov
Predsedajúci prítomných členov informoval o zámere zmeniť stanovy, aby tie korešpondovali s aktuálnym
fungovaním Združenia, boli v súlade so Zákonom o športe a umožnili sfunkčnenie orgánov Združenia
v súlade s potrebami rozvoja teqballu. Do zápisu uviedol, že všetci prítomní aj neprítomní členovia dostali
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návrh na zmenu stanov elektronickou poštou a nevyužili možnosť pripomienkovania ich znenia. Keďže ani na
Konferencii členovia nevzniesli námietku proti novému zneniu Stanov Združenia, predsedajúci predniesol
návrh na schválenie znenia stanov za účelom nastavenia základného fungovania OZ a ich zosúladenia
s platnou legislatívou a predpismi, vyžadovanými pre národné športové zväzy v Zákone o športe.
O predloženom návrhu sa uskutočnilo hlasovanie s týmto výsledkom:
ZA:
6
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
VÝSLEDOK: SCHVÁLENÉ
Uznesenie č. 3/2020
Konferencia Združenia jednohlasne schvaľuje zmenu znenia Stanov Združenia, ktoré Združenie doručí na
registráciu Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

K bodu 4/
Voľba orgánov Združenia
Predsedajúci informoval o nutnosti voľby orgánov Združenia. Výkonným orgánom Združenia je podľa čl. 28
Stanov Výkonný výbor, tvorený tromi členmi – prezidentom, viceprezidentom a generálnym sekretárom.
Predsedajúci prítomných členov informoval, že funkčné obdobie je podľa stanov 6 (šesť) rokov. Zároveň
informoval, že ku dňu konania Konferencie boli doručené tri návrhy na obsadenie funkcií Výkonného výboru.
Na funkciu Prezidenta bol navrhnutý Ing. Artúr Benes ml., nar. 12.1.1993, trvale bytom Krížna 2534/24,
Ľubotice 080 06 (návrh: ZA-TEQ o.z., Telovýchovná jednota Slávia Prešovská univerzita Prešov). Na funkciu
viceprezidenta bol navrhnutý Ing. Artúr Benes st., nar. 25.9.1963, trvale bytom Krížna 2534/24, Ľubotice 080
06 (návrh: Telovýchovná jednota Slávia Prešovská univerzita Prešov). Na pozíciu generálneho sekretára bol
navrhnutý Mgr. Jakub Mihálik, nar.24.6.1988, trvale bytom Levanduľová 2072/26, 900 42 Miloslavov (návrh
doterajší prezident Združenia). Predsedajúci vyzval prítomných na doplnenie návrhov kandidátov na členstvo
vo Výkonnom výbore. Keďže žiadne ďalšie návrhy prítomní členovia nepredniesli, dal hlasovať o predloženom
návrhu na obsadenie funkcií prezidenta, viceprezidenta a generálneho sekretára, ako členov Výkonného
výboru Združenia.
O predloženom návrhu sa uskutočnilo hlasovanie s týmto výsledkom:
ZA:
6
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
VÝSLEDOK: SCHVÁLENÉ
Uznesenie č. 4/2022
Konferencia Združenia schválila obsadenie členov Výkonného výboru Združenia. Prezidentom združenia sa
stal navrhnutý Ing. Artúr Benes ml., nar. 12.1.1993, trvale bytom Krížna 2534/24, Ľubotice 080 06.
Viceprezidentom Združenia sa stal Ing. Artúr Benes st., nar. 25.9.1963, trvale bytom Krížna 2534/24, Ľubotice
080 06. Generálnym sekretárom Združenia sa stal Mgr. Jakub Mihálik, nar.24.6.1988, trvale bytom
Levanduľová 2072/26, 900 42 Miloslavov. Všetci traja zvolení kandidáti sa v súlade so Stanovami stávajú
členmi Výkonného výboru Združenia. Prezident koná samostatne, zvyšní dvaja členovia len s ďalším členom.
Funkčné obdobie zvolených členov je šesť rokov odo dňa zápisu do registra občianskych združení
Ministerstva vnútra SR.
V rámci bodu 4 ďalej predsedajúci informoval prítomných členov o nutnosti voľby Kontrolóra Združenia.
Kontrolór vykonáva a zabezpečuje nezávislý výkon vnútornej kontroly v Federácie a je najvyšším kontrolným
orgánom športovej organizácie.
Predsedajúci prítomných členov informoval, že ku dňu konania Konferencie bol Združeniu doručený jediný
návrh na obsadenie funkcie Kontrolóra: Telovýchovná jednota Slávia Prešovská univerzita Prešov navrhla do
funkcie: Erik Benes, nar. 04.05.1988, trvale bytom Mukačevská 13, 080 01 Prešov.
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Predsedajúci vyzval prítomných členov na doplnenie kandidátov na funkciu Kontrolóra Združenia. Keďže nikto
z prítomných členov nenavrhol ďalšieho kandidáta, dal predsedajúci hlasovať o zvolení Kontrolóra združenia.
O predloženom návrhu sa uskutočnilo hlasovanie s týmto výsledkom:
ZA:
6
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
VÝSLEDOK: SCHVÁLENÉ
Uznesenie č. 5/2022
Konferencia schválila do funkcie Kontrolóra Združenia p. Erik Benes, nar. 04.05.1988, trvale bytom
Mukačevská 13, 080 01 Prešov. Funkčné obdobie Kontrolóra je 5 (päť) rokov, v súlade s čl. 36 Stanov.
K bodu 5/
Diskusia, rôzne
Predsedajúci po voľbe orgánov podal správu o stave Združenia a jeho aktivitách v uplynulom období.
Skonštatoval, že po náročnom covidovom období v uplynulých mesiacoch Združenie vyvíjalo veľkú aktivitu
smerom k rozvoju teqballu. Informoval prítomných o tom, že na konci roku 2021 sa slovenská teqballová
reprezentácia zúčastnila majstrovstiev sveta v poľských Gliwiciach, kde Slovensko reprezentovali Lukáš
a Adrián Hricovovci v kategóriach men’s singles a men’s doubles. Predsedajúci taktiež skonštatoval, že MS
ukázali, že pre napredovanie kvality slovenských teqballistov, je potrebné čo najširšia možnosť absolvovania
súťažných turnajov domáceho aj medzinárodného významu. Z tohto dôvodu Združenie podporovalo v ďalších
mesiacoch účasť slovenských teqballových hráčov na medzinárodných turnajoch. Slovenská teqballová
reprezentácia sa zúčastnila turnaja World Series v portugalskom Lisabone. Združenie vyvinulo aktivity
k usporiadaniu European Teqball Tour, turnaja medzinárodného významu v X-bionic Sphere v Šamoríne, kde
privítala delegáciu medzinárodnej organizácie FITEQ, aby tá posúdila kvalitu areálu z pohľadu splnených
požiadaviek na usporiadanie podobného turnaja. Predsedajúci informoval, že Združenie splnilo všetky vopred
avizované podmienky, vrátane zabezpečenia plochy, ubytovania a zázemia pre usporiadanie turnaja, avšak
ku dňu konania Konferencie nebolo potvrdené konanie turnaja. Aj z tohto dôvodu Združenie pristúpilo
k organizácii medzinárodného turnaja bez organizačnej angažovanosti FITEQ, pod názvom Teqball Slovakia
Open (16.-17.7. v Bratislave). Predsedajúci informoval zúčastnených o vysokej športovej aj organizačnej
kvalite turnaja, ktorý poňal viac ako 40 športovcov zo 7 krajín v 5 kategóriách. Predsedajúci taktiež informoval
zúčastnených o turnajoch národného významu, ktoré Združenie organizovalo v seniorskej a mládežníckej
kategórii. Taktiež informoval prítomných členoch o neturnajových aktivitách propagačného významu a fakte,
že teqball bol v období od začiatku roka do konania Konferencie zúčastnený na najvýznamnejších športových
a kultúrnych podujatiach na Slovensku – EYOF, olympijsky festival SOŠV, festival Grape, finále školských
športových majstrovstiev Slovenska a pod. Taktiež informoval o rastúcej teqballovej infraštruktúre na
Slovensku a zvýšenom záujme športovcov o hranie teqballu a registráciu v rámci Združenia. Z tohto pohľadu
predsedajúci považuje obdobie od začiatku kalendárneho roka za vydarené v snahe o rozvoj teqballu na
Slovensku. Ďalej predsedajúci informoval o najbližších plánoch zo športového hľadiska. Slovenská
reprezentácia zabojuje o účasť na Európskych hrách 2023 v Krakowe, kde sa podľa kvalifikačných kritérií
FITEQ kvalifikuje 15 najlepších federácií Európy, podľa získaných bodov v internom hodnotení jednotlivých
federácií. Predsedajúci informoval o kvalifikačnom kľúči na EH 2023, ktorý zahŕňa 4 kvalifikačné turnaje,
z toho 2 organizované ešte v roku 2022 v Krakowe a Budapešti. Predsedajúci informoval o tom,že Združenie
na oba turnaje vyšle slovenských zástupcov, aby bojovali o body do rebríčka. Zároveň informoval o internom
kvalifikačnom kľúči, ktorý v roku 2022 počíta s organizáciou 2 turnajov – v Prešove a Bratislave (oba
s medzinárodnou účasťou). Tiež podal správu o mládežníckej teqballovej súťaži slovenského významu, ktorá
vyvrcholí Majstrovstvami SR mládeže, kam sa kvalifikovali víťazi interných turnajov v rôznych regiónoch
Slovenska. Zoznam plánovaných podujatí uzavrel informáciou o konaní sa majstrovstiev sveta, kde sa za
slovenskú reprezentáciu kvalifikujú tí najlepší v rámci interného rebríčka Združenia.
V rámci financií predsedajúci informoval prítomných členov, že im bude elektronickou poštou doručená správa
o finančnom hospodárení Združenia. Predsedajúci informoval, že za rok 2021 Združenie vykázalo stratu
1.086 eur, spôsobenú upustením od vyberania členského z dôvodu pandémie a nákladmi na organizáciu
teqballových podujatí. Zároveň však hospodárskym výsledkom z minulých období Združenie je v zisku 5.445
eur. Predsedajúci prítomných členov informoval o návrhu plnenia rozpočtu na rok 2022, ktorý počíta
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s príjmami od FITEQ, vyšších územných celkov a marketingových partnerov. Predsedajúci informoval, že plán
hospodárenia Združenia počíta za rok 2022 so ziskom.
Predsedajúci vyzval prítomných na otázky k predloženej správe fungovania Združenia a následne dal
hlasovať o prijatí hodnotiacej správy.
O predloženom návrhu sa uskutočnilo hlasovanie s týmto výsledkom:
ZA:
6
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
VÝSLEDOK: SCHVÁLENÉ
Uznesenie č. 6/2022
Konferencia schválila hodnotiacu správu o fungovaní Združenia a zároveň schválila predložený plán
hospodárenia na rok 2022.

Predsedajúci oznámil, že otvára diskusiu, do ktorej sa zapojili zástupcovia všetkých prítomných klubov.
Hodnotili v nej rozvoj teqballu vo svojich kluboch a regiónoch a diskutovali o návrhoch na zlepšenie
propagácie teqballu a zvýšenia záujmu športovcov o organizované hranie teqballu.
Následne predsedajúci uzavrel diskusiu.

K bodu 6/
Záver
Vzhľadom na skutočnosť, že boli prerokované všetky body programu Konferencie, predsedajúci poďakoval
prítomným za aktívnu účasť a rokovanie Konferencie Teqballovej federácie Slovenska ukončil.

V Prešove 5.9.2022
Prílohy: 1/ Prezenčná listina
2/ Stanovy
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