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ZÁPISNICA z 
Pléna SBF 

Dátum: 19 februára 2016 
Miesto: Bratislava 
Čas:  prezentácia: 17:30-18:00, začiatok 18:00, koniec 21:00 
 

 
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 – neúčasť 
Slovan Bratislava – 2 
Fighting Flies Bratislava – 2 
Angels Trnava – 7 
1. BK Košice – 3 
Pegasus Trenčín – neúčasť 
Skalica - 2 
Desperados Levice – neúčasť 
Maceitos Jelka – 1 
Toreros Topoľčany – neúčasť 
Svätý Jur – neúčasť 
Crows Košice – neúčasť 
BK Martin – nový klub – prijatý Plénom SBF (nižšie v zápisnici) - 1 
 Spolu: 23 hlasov 
  
2. Otvorenie Pléna  
Dušan Noga, prezident SBF privítal všetkých zúčastnených na Pléne SBF 2016, odovzdal 
slovo kontrolnej komisii, ktorá oboznámila všetkých zúčastnených s platnými počtami hlasov 
jednotlivých klubov podľa správy Riaditeľa súťaží na základe odohrania súťaží v roku 2015. 
(Správa Riaditeľa súťaží je prílohou programu Pléna SBF 2015). 
Komisia konštatovala: všetkých hlasov je 29, prítomných s hlasovacím právom je 23 (po 
prijatí nového klubu BK Martin), čím je splnená podmienka uznášaniaschopnosti pléna, 
nadpolovičná väčšina je 13 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. Prezident SBF dal návrh na zlúčenie komisií. 
 

Hlasovanie o zlúčenie komisii: (hlasovanie číslo 1) 
Za návrh: 23 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov. 
Výsledok hlasovania: schválené. 
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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 2) 

Za návrh: 22 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov. 
Výsledok hlasovania: schválené. 

 
Zlúčená komisia (návrhová, mandátová, volebná) je trojčlenná pracovná skupina, ktorej úlohou je: 
Do komisie boli navrhnutí: M. Šišolák (mandátová komisia), m. Brunegraf  (návrhová komisia), M. 
Červený (volebná komisia). 
 

Hlasovanie o  komisii: (hlasovanie číslo 3) 
Za návrh: 22 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov. 
Výsledok hlasovania: schválené. 

 
PRIJATIE NOVÉHO ČLENA SBF – BK Martin 
Prezident SBF privítal zástupcov klubu BK Martin na zasadnutí Pléna SBF 2016, generálny 
sekretár informoval plénum SBF že Baseballový klub Martin je riadne zaregistrovaný 
a odovzdal všetky potrebné dokumenty. Zástupca klubu R. Paučin predstavil nový klub. 
 
Hlasovanie o prijatí BK Martin za člena SBF: (hlasovanie číslo 4) 

Za návrh: 22 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov. 
Výsledok hlasovania: schválené. 

 
Po prijatí nového člena sa zmenil počet hlasov – nový počet platných hlasov Pléna SBF 
2016 je 23 hlasov. 
 
PROJEKT SPOLUPRÁCE KLUBOV SBF S KUBOU 
R. Batista a B. Strečanský prezentovali členom Pléna SBF pripravovaný projekt spolupráce 
klubov SBF s Kubou. Prebehla diskusia o projekte. Momentálne je projekt postavený hlavne 
na spolupráci s Angels Trnava ale do budúcnosti sa ráta aj s ostatnými klubmi SBF, prípadne 
reprezentačných výberov Slovenska. 
 
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 5) 

Za návrh: 23 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov. 
Výsledok hlasovania: schválené. 

 
5. Správa o stave organizácie  
Prezident SBF predniesol správu o činnosti organizácie v roku 2015 a správu o stave 
organizácie na konci roku 2015. 
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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 6) 
Za návrh: 23 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 2015 a oboznámil 
o finančnom a hospodárskom prechode organizácie do roku 2016 a o financovaní športu v 
súčasnosti. 

Správa je v prílohe. 
 
Hlasovanie o správe: (hlasovanie číslo 6) 

Za návrh: 23 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov. 
Výsledok hlasovania: Plénum berie správu na vedomie. 

 
 Návrhy na nasledujúce obdobie 
Sekretariát a prezident SBF predstavili návrhy a priority vedenia organizácie na nasledujúce 
obdobie. Prebehla diskusia k novému zákonu o športe, B. Strečanský informoval 
a odpovedal na otázky jednotlivých zástupcov klubov k téme nového zákonu o športe. 
Prezident SBF oboznámil členov Pléna že budeme musieť tvoriť nové stanovy, dal návrh 
termínu konania sa Pléna SBF 2017 (Plénum 2017 bude zároveň volebné Plénum SBF). 
Taktiež sa vravelo o certifikovaní trénerov, rozhodcov, zapisovateľov či komisárov SBF. 
Počas roku budeme pracovať a pripravíme organizáciu podľa nového zákonu o športe. 
Hovorilo sa aj o registrácii a používaní nového sotvéru na registráciu členov SBF, o stránke 
SBF ktorá sa rozbehne v tomto roku. Taktiež prebehne školenie k novému softvéru a aj 
diskusia k novému zákonu o športe. 
 
8. Rozpočet SBF na rok 2016 
Delegáti Pléna sa vyjadrili k návrhu rozpočtu na rok 2016, ktorý predložil sekretár SBF 
František Bunta. Prebehla diskusia k rozpočtu, bezo zmien v návrhu. 
 
Hlasovanie o rozpočte na rok 2016: (hlasovanie číslo 7) 

Za návrh: 22 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 1 hlas. 
Výsledok hlasovania: schválené. 

 
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 dohodlo že reprezentační tréneri sú povinný informovať SBF, kluby SBF 
o každej činnosti jednotlivých reprezentačných družstiev. 
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Prestávka a príprava Uznesenia Pléna SBF 2016 
 
 
9. Pripravenie uznesení SBF 
Návrhová komisia sformulovala presné znenie uznesenia, pripravila ho na schválenie 
Plénom SBF. 
 
10. Prijatie uznesenia 
Predseda komisie predniesol prítomným znenie Uznesenia. Uznesenie sa prijíma 
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov na Pléne SBF. 
Uznesenia sú v prílohe. 
 
Hlasovanie o uzneseniach Pléna: (hlasovanie číslo 8) 

Za návrh: 23 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov. 
Výsledok hlasovania: schválené. 

 
 
11. Ukončenie Pléna SBF 
Prezident SBF poďakoval všetkým zúčastneným a Plénum 2016 ukončil o 21:00. 
 

 
 
 
Prílohy: 
 

 Poverovacie listiny na zastupovanie klubov 

 Prezenčná listina 

 Rokovací program 

 Správy: 

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, 19 februára 2016 
 


