
  

SLOVENSKÁ BASEBALLOVÁ FEDERÁCIA 

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovakia 

 IČO:  30844568, DIČ:   2020872700 

http://www.baseballslovakia.com, email: office@baseballslovakia.com, cell phone: +421 915 754777 

 

 

 

ZÁPISNICA z 
Pléna SBF 

Dátum: 11 marca 2015 
Miesto: Bratislava 
Čas:  prezentácia: 17:30-18:00 
  Začiatok 18:00, koniec 20:00 
 

 
Rokovací program je navrhnutý podľa platných Stanov SBF  

 

 
1. Prezentácia členov Pléna 
Delegáti jednotlivých klubov odovzdali svoje poverovacie lístky na zastupovanie klubu na 
Pléne SBF. Prítomní podľa prezenčnej listiny. 
Prítomné kluby a počet hlasov: 
Apollo Bratislava – 5 
Spiders Bratislava – 2 
Slovan Bratislava – 3 
Fighting Flies Bratislava – 2 
Angels Trnava – 5 
1. BK Košice – 3 
 Spolu: 20 hlasov 
 
Neprítomné kluby a počet hlasov: 
Outmen Skalica – neprítomní 
Toreros Topoľčany – neprítomní 
Mohycans Sv. Jur – neprítomní 
Desperados Levice – neprítomní 
Giants Nitra – neprítomní 
Pegasus Trenčín – neprítomní 
BK Jelka – neprítomní 
  
2. Otvorenie Pléna  
Dušan Noga, prezident SBF privítal všetkých zúčastnených na Pléne SBF 2015, odovzdal 
slovo kontrolnej komisii, ktorá oboznámila všetkých zúčastnených s platnými počtami hlasov 
jednotlivých klubov podľa správy Riaditeľa súťaží na základe odohrania súťaží v roku 2014. 
(Správa Riaditeľa súťaží je prílohou programu Pléna SBF 2014). 
Komisia konštatovala: všetkých hlasov je 26, prítomných s hlasovacím právom je 20, čím 
je splnená podmienka uznášaniaschopnosti pléna nadpolovičnou väčšinou prítomných 
hlasov (15 hlasov). 
 
3. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie, voľba zapisovateľa zápisnice 
Dušan Noga predniesol návrh na zloženie pracovných komisií Pléna a vyzval účastníkov aby 
sa k návrhu vyjadrili. Komisie Pléna sa schvaľujú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných 
delegátov.  
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Mandátová komisia je trojčlenná pracovná skupina, ktorej úlohou je: 

 preveriť splnenie podmienok hlasovacieho práva 

 vedieť pred každým hlasovaním počty osôb s hlasovacím právom 

 oboznámiť Plénum so svojimi pozorovaniami pri zmene počtu hlasujúcich 
Do mandátovej komisie boli navrhnutí: Holekši, Mozola, Červený 
 

Hlasovanie o mandátovej komisii: (hlasovanie číslo 1) 
Za návrh: 20 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov. 
Výsledok hlasovania: schválené. 

 
Návrhová komisia je trojčlenná pracovná skupina, ktorej úlohou je vypracovať znenie Uznesenia na 
schválenie Plénu SBF. 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Mozola, Holekši, Červený 
 

Hlasovanie o návrhovej komisii: (hlasovanie číslo 1) 
Za návrh: 20 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov. 
Výsledok hlasovania: schválené. 

 
Volebná komisia je trojčlenná pracovná skupina, ktorej úlohou je: 

 riadiť priebeh volieb a technicky ho zabezpečovať 

 o výsledku volieb informovať členov Pléna 
Do volebnej komisie boli navrhnutí: Červený, Mozola, Holekši 
 

Hlasovanie o volebnej komisii: (hlasovanie číslo 1) 
Za návrh: 20 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov. 
Výsledok hlasovania: schválené. 

 

Voľba zapisovateľa: 
Zapisovateľ zápisnice vykonáva zo zasadnutia Pléna písomný, alebo zvukový záznam, 
ktorého originál sa archivuje a je vo forme Zápisnice z Pléna poskytnutý jeho členom. Za 
zapisovateľa bol navrhnutý František Bunta. 
 
Hlasovanie o zapisovateľovi: (hlasovanie číslo 1) 

Za návrh: 20 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov. 
Výsledok hlasovania: schválené. 

 
Po zvolení mandátovej komisie jej predseda informoval všetkých prítomných o uznášania 
schopnosti Pléna a o potrebných schvaľovacích počtov hlasov. 
Komisia konštatovala: všetkých hlasov je 26, prítomných s hlasovacím právom je 20, čím 
je splnená podmienka uznášaniaschopnosti pléna nadpolovičnou väčšinou prítomných 
hlasov (15 hlasov). 
 
4. Schválenie programu rokovania 
Dušan Noga vyzval všetkých zúčastnených aby sa vyjadrili k programu rokovania. 
O programe rokovania sa hlasuje nadpolovičnou väčšinou zúčastnených delegátov. 
 
Hlasovanie o programe Pléna: (hlasovanie číslo 2) 

Za návrh: 20 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov. 
Výsledok hlasovania: schválené. 
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5. Správa o stave organizácie  
Prezident SBF predniesol správu o činnosti organizácie v roku 2014 a správu o stave 
organizácie na konci roku 2014. 
 
6. Správa o činnosti za uplynulé obdobie  

 Správa o stave organizácie, predniesol Dušan Noga 

 Správa generálneho sekretára, predniesol František Bunta  

 Správa riaditeľa súťaží, predniesol: Marek Červený 

 Správa zapisovateľskej komisie, vypracoval Pavol Mozola 
Správy sú v prílohe. 
 

Hlasovanie o správach: (hlasovanie číslo 3) 
Za návrh: 2O hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov. 
Výsledok hlasovania: Plénum berie správy na vedomie. 

 
 

7. Správa o hospodárení SBF 
Sekretár SBF František Bunta predniesol hospodársku správu za rok 2014 a oboznámil 
o finančnom a hospodárskom prechode organizácie do roku 2015 a o financovaní športu v 
súčasnosti. 

Správa je v prílohe. 
 
Hlasovanie o správe: (hlasovanie číslo 4) 

Za návrh: 20 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov. 
Výsledok hlasovania: Plénum berie správu na vedomie. 

 
  
8. Návrhy na nasledujúce obdobie 
Sekretariát a prezident SBF predstavili návrhy a priority vedenia organizácie na nasledujúce 
obdobie.  

 Zapisovatelia – na podnet Igora Jankoviča, zástupcu klubu Angels Trnava 
a na základe pravidiel Interligy – je Zapisovateľ ktorý je na zápas 
nominovaný SBF zodpovedný za nahlásenie výsledku a zaslanie zápisu 
na sekretariát Interligy. Pri nedodržaní je zodpovedný uhradiť následnú 
pokutu podľa pravidiel Interligy. 

Hlasovanie o zmene pravidla: (hlasovanie číslo 5) 
Za návrh: 15 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 5 hlasov. 
Výsledok hlasovania: Schválené. 
 

 Pravidlo o prestupoch a hosťovaniach – aby sa predišlo minuloročnému 
angažovaniu zahraničných hráčov v playoff prebehla diskusia k tejto téme. 
Padli návrhy vrátiť sa k systému z minulosti týkajúce sa presného počtu 
nástupov na pálku,.. Po dohode sa rozhodlo – Každý klub je povinný 
nahlásiť na sekretariát SBF do 15.3 kalendárneho roku súpisku hráčov, 
ktorú môže doplniť 15.6 kalendárneho roku. Po termíne 15.6 hráči ktorí 
na súpiske klubu nebudú, nemôžu v playoff nastúpiť. Pravidlo sa týka 
kategórie dospelých. 
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Hlasovanie o zmene pravidla: (hlasovanie číslo 6) 
Za návrh: 20 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov. 
Výsledok hlasovania: Schválené. 

 

 Pravidlá CEB – postupovať a každoročne zapracovať zmeny pravidiel CEB, 
diskusia k pravidlu možnosti hrať v kategórii dospelých od 15 rokov tak ako to 
má CEB v tournament rules. Pravidlo o kategóriách  - Na základe pravidla 
CEB SBF povoľuje nastupovať na zápasy v kategórii mužov hráčom od 
15 rokov (keď dosiahne hráč v kalendárnom roku 15 rokov) 
 

Hlasovanie o zmene pravidla: (hlasovanie číslo 7) 
Za návrh: 20 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov. 
Výsledok hlasovania: Schválené. 

 

 Informácie o zakúpení a prechode na vnútorný informačný a registračný 
software spolupracujúci s dotknutou štátnou správou 

 
 
9. Rozpočet SBF na rok 2015 
Delegáti Pléna sa vyjadrili k návrhu rozpočtu na rok 2015, ktorý predložil sekretár SBF 
František Bunta. Prebehla diskusia k rozpočtu, bezo zmien v návrhu. 
 
Hlasovanie o rozpočte na rok 2015: (hlasovanie číslo 8) 

Za návrh: 20 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov. 
Výsledok hlasovania: schválené. 

 
 
10. Povinnosti reprezentačných trénerov 
Michal Šišolák, zástupca klubu Fighting Flies Bratislava predniesol návrh aby reprezentační 
tréneri boli povinný informovať nielen hráčov a rodičov a plánovaných akciách a programe 
reprezentácií ale informovať aj kluby SBF. 
Plénum SBF odsúhlasilo že reprezentační tréneri sú povinný informovať SBF, kluby 
SBF o každej činnosti jednotlivých reprezentačných družstiev. 
 
Hlasovanie o zmene pravidla: (hlasovanie číslo 9) 
Za návrh: 20 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov. 
Výsledok hlasovania: Schválené. 
 
 
11. Pripravenie uznesení SBF 
Návrhová komisia sformulovala presné znenie uznesenia, pripravila ho na schválenie 
Plénom SBF. 
 
12. Prijatie uznesenia 
Predseda návrhovej komisie predniesol prítomným znenie Uznesenia. Uznesenie sa prijíma 
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov na Pléne SBF. 
Uznesenia sú v prílohe. 
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Hlasovanie o uzneseniach Pléna: (hlasovanie číslo 10) 

Za návrh: 20 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov. 
Výsledok hlasovania: schválené. 

 
 
13. Ukončenie Pléna SBF 
Prezident SBF poďakoval všetkým zúčastneným a Plénum 2015 ukončil o 20:00. 
 

 
 
 
Prílohy: 

 Poverovacie listiny na zastupovanie klubov 

 Prezenčná listina 

 Rokovací program 

 Spávy: 

o Správa o stave organizácie 
o Správa riaditeľa súťaží 
o Správa generálneho sekretára 
o Správa zapisovateľa 
o Správa o hospodárení SBF 

 Rozpočet 

 Uznesenia 

 Priebeh hlasovaní 

 
Zapísal: František Bunta 

 
Bratislava, 17.03.2015 
 


